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I. CONTEXT INSTITUȚIONAL 

 

I.1. Legislație 

În anul școlar 2019- 2020 , atât în semestrul I cât și în semestrul II, activitățile s-au defășurat respectând 

legislația, s-a asigurat informarea și aplicarea strictă a legislației, a istrucțiunilor transmise în perioada 

pandemiei.  

o Legea Educaţiei Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 

82/30.03.2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/ 2016 privind modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011; 

o Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

o Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMENCȘ nr. 5079/31 august 2016; OMEN nr. 3027/ 08.01.2018 pentru modificarea și completarea 

Anexei- Regulament- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la 

OMENCS nr. 5079/ 2016 privind aprobarea ROFUIP; 

o OMEN nr. 3191/ 20.02.2019 privind Structura anului școlar 2019- 2020; 

o OMECTS nr.5561/2011 și 3240/2014 privind Metodologia formării continue a personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completărie ulterioare; 

o Ordinul nr 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, 

publicat în Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018; 

o OMECTS nr. 5547/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ 

preuniversitar; 
o ORDINUL nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor 

cu SARS-CoV-2 în unităţile /instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în 

subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
 

Curriculum și examene 

Planurile cadru de învățământ și planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, în vigoare: 

o Precizările MEN nr. 37.380/10.09.2019 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitare, anexa la precizările 

MEN privind Ordinele de ministru în vigoare pentru anul școlar 2019-2020 privind planurile de 

învățământ și programele școlare pe ani de studii/ calificări profesionale pentru care se asigură 

pregătirea prin învățământul preuniversitar- învățământ de zi; 

o OMECI nr. 3410/ 16.03.2009 (anexa 2)- Plan -cadru de învățământ pentru ciclul superior al liceului 

- filiera teoretică, profil real, specializarea Științe ale naturii; 
o OMECI  nr. 3411/ 16.03.2009- Plan -cadru de învățământ pentru clasa a IX-a ciclul inferior al 

liceului- filiera tehnologică, învățământ de zi; 
o OMECTS nr. 3081/ 27.01.2010 (anexa 2)- Plan- cadru de învățământ pentru ciclul inferior al liceului 

–filiera tehnologică, învățământ de zi; 

o OMECI nr. 3412/ 16.03.2009 (anexa 4)- Plan –cadru de învățământ pentru ciclul superior al liceului 

filiera tehnologică; 
o OMEN nr. 3152/ 24.02.2014 –Plan- cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani; 
o OMENCS nr.4121/ 13.06.2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru 

calificări profesionale de nivel 3 și 4 Cadrul național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea 

prin învățământul profesional și tehnic; 
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o OMENCS nr. 4457/ 05.07.2016 privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare 

pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, 

precum și pentru stagiile de pregătire practică- curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele 

a IX-a, învățământ liceal filiera tehnologică și învățământ profesional; 

o OMEN nr. 3915/18.05.2017 privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de 

specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru 

pregătirea practică comasată- curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasa a X-a învățământ 

liceal- filiera tehnologică (anexa 1), clasa a X-a învățământ profesional (anexa 3); 
o OMEN nr. 3500/ 29.03.2018 privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de 

specialitate, pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru 

clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului- filiera tehnologică; 
o OMEN nr. 3501/29.03.2018 privind aprobarea programelor școlare pentru cultura de specialitate, 

pregătirea practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a 

XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului- filiera tehnologică; 
o OMEN nr. 3502/29.03.2018 privind aprobarea orientărilor metodologice generale pentru elaborarea 

curriculumului în dezvoltare locală (CDL) pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului, 

filiera tehnologică și pentru clasele a XI-a învățământ profesional; 
o Ordin nr. 4322 din 22 mai 2020 privind modificarea și completarea OMEN nr. 4434/29.08.2014 

privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării 

absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019- 2020; 

o Ordin nr. 4321 din 22 mai 2020 privind modificarea și completarea OMEN nr. 4435/29.08.2014 

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional cu durată de 3 ani , pentru anul șcilar 2019- 

2020; 

o ORDIN nr. 4494 din 10 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare 

şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului 

postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru 

învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014; 

o OMEN nr. 4909 din 23 august 2019 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de 

certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic 

peruniversitar în anul școlar 2019- 2020; 

o Ordin nr. 4617/22 iunie 2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 5087 din 30 august 2019 

privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în 

învățământul dual pentru anul școlar 2020- 2021; 

o Ordin 4317/ 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4948 din 27 august 2019 

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020- 

2021; 

o Ordin 4307 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4950 din 27 august 2019 

privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2020; 

Burse, bani de liceu 

o Hotărârea Guvernului nr. 951/2017 privind modalitate de subvenționare de către stat a costurilor 

pentru elevii care frecventează învățământul profesional; 

o Hotărârea Guvernului nr. 1488/ 2004, Hotărârea Guvernului 712/2018 pentru modificarea art.2 al 

HG 1488/2004 și din OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a 

sprijinului în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o OMECTS nr. 5576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitare de stat; OMECTS nr. 3470/2012; OMEN 3480/2018 pentru 
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modificarea anexei la OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; Legea nr. 38 pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (art. 82). 

 

I.2. Consiliul de Administrație și comisiile din unitate 

 

Consiliul de administrație al unității constituit conform Hotărârii Consiliului Profesoral din data de 

06.09.2019, a art. 96 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, a Hotărârii C.L. Zalău 314 din 

27.09.2018, a Dispoziției Primarului municipiului Zalău 1510/18.09.2018 și a precizărilor în vigoare: 

Componența Consiliului de Administrație (Decizia nr. 373/06.09.2019) 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Statutul în CA Reprezentant al 

1.  Costache Rodica Președinte Director 

2.  Gaspar Hajnal Membru  Cadrelor didactice – director adjunct 

3.  Câmpean Elena Membru Cadrelor didactice – consilier educativ 

4.  Trănișan Maria Iuliana Membru Cadrelor didactice 

5.  Ștreang Anca Membru Cadrelor didactice 

6.  Rus Radu Membru Cadrelor didactice 

7.  Chiș Marius Membru Primarului 

8.  Iancu Sălăjanu Dinu Membru  Consiliului local 

9.  Labo Ioan Dorel Membru Consiliului local 

10.  Fazakas Alexandru Membru Consiliul local 

11.  Crișan Violeta Membru Părinților  

12.  Fărcaș Adriana Membru Părinților 

13.  Major Katalin Membru Elevilor 

14.  Borzan Marius Observator FSLI Lic. Tehn. ”Voievodul Gelu” 

 

Comisiile cu caracter permanent care au funcționat în unitate în anul școlar 2019- 2020 sunt cele 

precizate în R.O.F.U.I.P. la articolul 79 (2) cu atribuțiile prevăzute în aliniatul (3): 
1.Comisia pentru curriculum: 

Comisia metodică Limbă și comunicare- responsabil comisie Păușan Cornelia; 

Comisia metodică Matematică și științe- responsabil comisie Conț Cezaria; 

Comisia metodică Om și societatea- Educație fizică și sport- responsabil comisie Rus Radu; 

Comisia metodică - Alimentație publică - Protecţia mediului- responsabil comisie Ștreang Anca; 

Comisia metodică – Economic –TIC și Informatică- responsabil Hrițcu Amalia. 

2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație (CEAC); 

3. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică; 

4. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

5. Comisia  de monitorizare a sistemului de control intern managerial (SCIM); 

6. Comisia de prevenire și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în  mediul școlar 

și promovarea interculturalității; 

7. Comisia pentru programe si proiecte educative școlare și extrașcolare. 

Comisiile cu caracter temporar care funcționează în Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău:  

1. Comisia pentru proiecte educaționale europene; 

2. Comisia de întocmire a orarului și a serviciului pe şcoală; 

3. Comisia pentru revizuirea Regulamentului intern; 

4. Comisia pentru ”Bani de liceu” și burse sociale; 
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5. Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale; 

6. Comisia pentru examene și concursuri școlare; 

7. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei și notării elevilor; 

8. Comisia pentru combaterea absenteismului şi abandonului; 

9. Comisia pentru sprijinirea activităţii din internat; 

10. Comisia pentru activităţi extracurriculare și redactarea revistei şcolii; 

11. Comisia pentru promovarea şcolii în județ; 

12. Comisia pentru Strategia Naţională de Acţiune Comunitară; 

13. Comisia de disciplină și cercetare disciplinară; 

14. Comisia pentru salarizare; 

15. Comisia SIIIR; 

16. Comisia de elaborare a codului de etică. 

 
I.3. Documente strategice și operaționale 

  
Documente strategice și operaționale elaborate în anul școlar 2019- 2020: 

1. Documente de diagnoză și evaluare, monitorizare: 

 Raportul privind starea învățământului la Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău, aprobat 

în Consiliul de Administrație în ședința din data de 29.10.2019, prezentat în ședința Consiliului 

Profesoral din  31.10.2019; rapoartele comisiilor din unitate; 

 Documentele Consiliului de Administrație; 

 Procesele verbale ale activităţilor de control efectuate în anul școlar 2019-2020; 

 Documentele comisiilor metodice, rapoartele de activitate, documentele de lucru ale profesorilor 

 Documente care atestă monitorizarea și controlul activității metodice din partea conducerii 

unității (fișele de asistență la ore); 

 Alte documente școlare. 

2. Documente de prognoză: 

 Planul de Acțiune al Școlii (PAS) revizuit, aprobat în Consiliul de Administrație din 26.11.2019; 

 Planul managerial al unității aprobat în Consiliul de Administrație din data de 29.10.2019; 

 Planul operațional pe anul școlar 2019-2020, aprobat în CA din data de 31.10.2019; 
 Planificările comisiilor permanente și temporale din unitate; 

În anul școlar 2010-2020 s-au realizat obiectivele privind implementarea corectă a 

curriculumului, asigurarea unui mediu de învățare pozitiv, centrarea actului de predare- învățare- 

evaluare pe formarea de competențe, facilitarea învățării luând în considerare potențialul de dezvoltare 

al elevilor, pregătirea elevilor pentru atingerea standardelor educaționale, prevenirea și reducerea 

absenteismului, realizarea activităților pedagogice și de sprijin prin proiectul ROSE, având ca scop 

creșterea ratei de promovare a examenului național de bacalaureat, sprijinirea continuă a eforturilor 

depuse de cadrele didactice pentru abordarea corectă a problemei diversității la clasă, susținerea elevilor 

provenind din medii dezavantajate, sprijinirea și consilierea permanentă a elevilor pentru a face față 

provocărilor din mediul școlar, schimbărilor impuse de perioada pandemiei. În perioada suspendării 

activităților în școală, efortul și preocuparea cadrelor didactice și a conducerii unității s-a reflectat în 

derularea activităților de pregătire cu elevii pentru încheierea anului școlar și susținerii examenelor de 

către absolvenți. 
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II. RESURSE UMANE 

 

II.1. Personalul unității 

II.1.1. Ocuparea posturilor cu personal didactic, personal didactic auxiliar și nedidactic 
Forma de învățământ 

 

Personal didactic Personal didactic 

auxiliar 

Personal nedidactic 

Posturi Personal Posturi Personal Posturi Personal 

TOTAL 40.80 43 12 11 23 23 

Liceu -ZI 11.56 22 12 11 23 23 

Liceu- SERAL 5.16  - - - - 

Învățământ profesional 21.55 21 - - - - 

Postliceal- Buget 2.53 - - - - - 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

 

3 36 2 1 - 1 

 

Încadrarea cadrelor didactice pe discipline  

Nr. 

crt. 

Aria curriculară/Disciplina Total Titulari Personal didactic 

suplinitor/detașat în unitate 

(asociat)/plata cu ora 

1.  Limbă și comunicarea 8 8 0 

2.  Limba și literatura română 3 3 0 

3.  Limba și literatura maternă 

maghiară 

1 1 0 

4.  Limba engleză 2 2 0 

5.  Limba franceză 2 2 0 

6.  Matematică și științe  9 7 2 

7.  Matematică 3 3 0 

8.  Fizică 1 1 0 

9.  Chimie 1 1 0 

10.  Fizică-chimie (lb.maghiară) 2 1 1  

11.  Biologie 2 1 1  

12.  Om și societate 8 5 3 

13.  Istorie 2 1 1  

14.  Geografie 1 1 0 

15.  Socio- umane+ consiliere 

orientare 

2 2 0 

16.  Religie 3 1 2  

17.  Educație fizică și sport 2 2 0 

18.  Informatică și TIC 1 1 0 
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Nr. 

crt. 

Aria curriculară/Disciplina Total Titulari Personal didactic 

suplinitor/detașat în unitate 

(asociat)/plata cu ora 

19.  Cultură de specialitate și 

pregătire practică săptămânală 

-Tehnologii 

15 14 1  

TOTAL 43 37 6 

 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat 

Vechime debutant 3-5 ani 6-10 

ani 

11- 15 

ani 

16-20 

ani 

21-25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 30 

în învăţământ 
2 1 2 4 14 5 7 8 

în unitate 
4 5 2 5 18 3 4 0 

 

Analiza comparativă pe ani școlari 

Anul școlar 

 

Personal didactic Personal didactic 

auxiliar 

Personal nedidactic 

2016-2017 51 11 22 

2017- 2018 47 11 22 

2018- 2019 43 10 23 

2019-2020 43 11 23 

2020- 2021 43 11 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.2. Activitatea de perfecționare, dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică 

a. Perfecționare prin grade didactice: 

În anul școlar 2019- 2020, prof. Vâlcelean Florin a susținut inspecția specială pentru gradul didactic 

I, iar prof.  Farcău Pavel a obținut 90 credite in septembrie 2019 prin echivalare grad didactic II  și este 

înscris la doctorat. 

b. Formarea continuă prin participarea la activități/ cursuri de formare și perfecționare 

51
47

43 43 43

11 11 10 11 11

22 22 23 23
20

2016-2017 2017- 2018 2018- 2019 2019-2020 2020- 2021

Evoluția personalului

Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic
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Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Cursuri de formare și perfecționare 

1.  Rus Radu Cultura emoțională în cariera didactică (noiembrie 2019) 

2.  Gârboan-Sopronyi Reka Cultura emoțională în cariera didactică (noiembrie 2019) 

3.  Gârboan-Sopronyi Reka Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă (decembrie 

2019) 

4.  
Groza Monica Bianca 

Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă (decembrie 

2019) 

5.  
Ianchis Alina 

Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă (decembrie 

2019) 

6.  
Ianchis Alina 

Program postuniversitar Management educațional (mai- 

octombrie 2019) 

7.  Dascăl Mirela Metodistul ISJ – partener  în procesul de îmbunătăţire a calităţii 

inspecţiei şcolare" (noiembrie 2019) 

8.  Orțan Laura Educație nonformală si tehnici alternative de învățare 

(octombrie-noiembrie 2019) 

9.  Mocuțiu Loredana Managementul comunicării în mediul didactic (noiembrie 2019) 

10.  Rablău Claudia Program de formare continuă- Dezvoltarea profesională în 

domeniul educației incluzive/speciale (decembrie 2019- 

februarie 2020) 

11.  Gârboan-Sopronyi Reka Programul  de formare  „Management educațional si dezvoltare 

în cariera” (12.02- 19.03.2020) 

12.  Orțan Laura Gabriela CRED - curriculum relevant, educație deschisă pentru toți 

(11.06-23.07.2020) 

13.  Zaharie Liliana Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei 

de elevi (01- 13.07.2020) 

14.  Groza Monica Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei 

de elevi (01- 13.07.2020 

15.  Ianchis Ludovica Psihopedagogie specială școlară - program postuniversitar de 

formare și dezvoltare profesionala continuă (mai- octombrie 

2019) 

16.  Trănișan Maria Iuliana Resurse educaționale și digitale pentru instruire online - 
program postuniversitar de formare și dezvoltare (iunie- iulie 

2020) 

17.  Câmpean Elena Felicia Profesor în online – curs de formare online (06-13 aprilie 2020) 

18.  Lazăr Loredana Profesor în online – curs de formare online (06-13 aprilie 2020) 

19.  Orțan Laura Gabriela Profesor în online – curs de formare online (09-17 mai 2020) 

20.  Costache Rodica Învățare la distanță cu ajutorul Google Classroom și Microsoft 

TEAMS (septembrie 2020) 

21.  Gaspar Hajnal Învățare la distanță cu ajutorul Google Classroom și Microsoft 

TEAMS (septembrie 2020) 

22.  Conț Cezaria Învățare la distanță cu ajutorul Google Classroom și Microsoft 

TEAMS (septembrie 2020) 
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Perfecționare și formare continuă prin participarea la cercuri pedagogice: 

In semestrul I au fost organizate 3 cercuri pedagogice în scoală: 

- Limba română 

- Tehnologii / Economic+textile 

- Tehnologii / Resurse naturale (alimentație publică) 

c. Selecția cadrelor didactice în organisme MEN și ISJ: 

 

Selecția cadrelor didactice în organisme MEN și ISJ în anul școlar 2019- 2020: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele cadrului 

didactic 

Comisia națională de specialitate/ consiliul 

consultativ 

 Aria curriculară/Disciplina 

1. Costache Rodica 1.Comisia națională de specialitate- învățământ 

profesional, liceal- filiera tehnologică și postliceal 

pentru domeniul turism și alimentație publică. 

2.Consiliul consultativ al directorilor 

3.Consiliul consultativ la nivel ISJ-Aria curriculară 

Tehnologii 

2. Rablău Claudia Comisia națională de specialitate- învățământ 

profesional, liceal- filiera tehnologică și postliceal 

pentru domeniul industrie textilă și pielărie 

3. Gaspar Hajnal Consiliul consultativ Aria curriculară Tehnologii 

4. Gârboan Sopronyi Reka Consiliul consultativ- Limba engleză 

Metodist- Limba engleză 

5. Groza Monica Metodist- Limba franceză 

6. Trănișan Iuliana Metodist- învățământ profesional și tehnic 

7. Dascăl Mirela (CJRAE Sălaj) Metodist- învățământ special și special integrat 
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III. FORMAȚIUNILE DE STUDIU ȘI SITUAȚIA ȘCOLARĂ 

III.1. Lista formațiunilor de studiu în anul școlar 2019-2020 

Nr. 

crt. 

Clasa Filiera/ Profilul Specializare 

 Domeniul/ calificarea profesională 

Diriginte Sala  

1.  
IX A Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism şi alimentaţie/ Organizator 

banqueting 

COZMA LUMINIȚA A 19 

2.  
IX B IP3 Tehnologică/ Servicii 

Domeniul: Turism si alimentatie/ Ospătar 

(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

DRIHA IOAN A 45 

3.  
IX C IP3 Tehnologică/Servicii 

Domeniul:Turism si alimentație/Bucătar  + 

Cofetar patiser 

TRĂNIȘAN 

IULIANA 

A 44 

4.  

IX D IP3 Tehnologică/Servicii 

Domeniul:Turism si alimentație/                

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie (maghiară) 

MORAR ADRIANA A 46 

5.  IX E IP3 Tehnologică/Servicii Domeniul: Comerț/ Comerciant- vânzător HRIȚCU AMALIA BP 7 

6.  
X A Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism şi alimentaţie/ Organizator 

banqueting GROZA MONICA 

A 28 

7.  
X B IP3 Tehnologică/ Servicii 

Domeniul: Turism si alimentatie/ Ospătar 

(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

POPTELECAN 

ANGELA 

A 38 

8.  
X C IP3 Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism si alimentație/Bucătar + 

 Lucrător hotelier  IANCHIȘ ALINA 

A 36 

9.  

X D IP3 Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism si alimentație/                

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie + Bucătar (maghiară) RUS RADU 

A 35 

10.  
XI A Teoretică/Real 

Specializare: Ştiinţe ale naturii 

PĂUȘAN 

CORNELIA 

A 43 

11.  
XI B Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism şi alimentaţie/ Organizator 

banqueting ȘTREANG ANCA 

A 24 

12.  
XI C IP3 Tehnologică/ Servicii 

Domeniul: Turism si alimentatie/ Ospătar 

(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

ROȘCA MIRELA A 7 

13.  
XI D IP3 Tehnologică/Servicii 

Domeniul:Turism si alimentație/Bucătar + 

cofetar -patiser  

MOCUȚIU 

LOREDANA 

A 39 

14.  

XI E IP3 Tehnologică/Servicii 

Domeniul:Turism si alimentație/                

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie (maghiară) 

GÂRBOAN 

SOPRONYI REKA 

A 

38/39 

15.  
XI F IP3 Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Comert/                            

Comerciant-vânzător  

RABLĂU 

CLAUDIA 

A 

35/7 

16.  XII A Teoretică/Real Specializare: Ştiinţe ale naturii CONȚ CEZARIA A 33 

17.  
XII B Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism și alimentație/ Organizator 

banqueting CÂMPEAN ELENA 

A 34 

18.  
XI A seral Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism și alimentație/ Organizator 

banqueting                                                                               CRISTE GELU  

A24 

19.  
XI B seral Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism și alimentație/ Organizator 

banqueting                                                                               COZMA SANDA 

A6 

20.  XII A 

seral 
Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism și alimentație/ Organizator 

banqueting                                                                               BORZAN MARIUS 

A19 

21.  XIII A 

seral 
Tehnologică/Servicii 

Domeniul: Turism și alimentație/ Organizator 

banqueting                                                                               

LAZĂR 

LOREDANA 

A 28 

22.  XIII B 
seral 

Tehnologică/Servicii 
Domeniul: Turism și alimentație/ Organizator 

banqueting                                                                               FARCĂU PAVEL 

A 36 

23.  I PL Tehnologica Domeniul: Comerț / Agent comercial ZAHARIE LILIANA A 34 

24.  II PL Tehnologica Domeniul: Comerț / Agent comercial LAR ANA A 35 
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III.2. Rezultatele la învățătură la sfârșitul anului școlar 2019-2020 

 

Din 582 elevi înscriși la începutul anului școlar 2019- 2020, la sfârșitul anului școlar au rămas 548 elevi,  

au promovat în total 523 elevi, procent promovabilitate 95.44 %, s-au înregistrat 25 elevi repetenți, 110 

elevi cu media la purtare între 7- 9, pentru absențe nemotivate. Cu media la purtare sub 7, s-au înregistrat  

11 elevi, pentru absențe nemotivate, iar un elev atât pentru absențe nemotivate cât și pentru abateri 

disciplinare. Situația școlară a elevilor repetenți, s-a comunicat în scris părinților/ reprezentanților legali, 

de către diriginte, conform precizărilor din ROFUIP. 

 

Nr. crt. Clasa 

Elevi înscriși 
la început de 

an școlar 
2019-2020 

Elevi rămași 
la sfârșitul 

anului Promovați Repetenți 

Elevi cu note scăzute 
la purtare în anul 
școlar 2019-2020 

7-9 sub 7 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 IX A 28 25 25 0 5   

2 IX B ip 28 26 23 3  5   

3 IX C ip 24 25 25 0 8  1 

4 IX D ip 20 21 20 1  1   

5 IX E ip 20 19 11 8  3   

6 X A 25 24 22 2 5  

7 X B ip 29 30 30 0 4 4 

8 X C ip 25 26 20 6 6 1 

9 X D ip 15 15 15 0 5  

10 XI A 22 17 17 0 1  

11 XI B 28 24 24 0 4  

12 XI C ip 25 25 25 0 7  

13 XI D ip 23 22 22 0 10 3 

14 XI E ip 18 18 18 0 2  

15 XI F ip 12 12 7 5 1 2 

16 XII A 19 18 18 0 4  

17 XII B 25 24 24 0 6  

18 XI A seral 30 28 28 0 0  

19 XI B seral 30 29 29 0 0  

20 XII A seral 36 32 32 0 14  

21 XIII A seral 24 23 23 0 7  

22 XIII B seral 24 16 16 0 6  

23 I PL 30 28 28 0 0  

24 II PL 22 21 21 0 0  

TOTAL 582 548 523 25 110 11 
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Situația disciplinară la sfârșitul anului școlar 2019- 2020  

Clasa 

  

Număr elevi 

la începutul 

anului școlar 

Număr elevi 

la sfârșitul 

anului școlar 

Elevi sancționați Absențe 

Exmatriculați Note purtare 

Total motiv nemotiv. total fete total fete total fete 9-7 sub7 pt.abs 

alte 

mot. 

Liceu zi 147 110 132 96 0 0 25 0 0 0 3026 1686 1340 

Învățământ 

profesional 239 131 239 131 0 0 58 11 10 1 9133 2216 6917 

Liceu seral 144 71 128 61 3 2 27 0 0  1114 54 1060 

Postliceal 52 31 49 29 0 0 0 0 0 0 324 181 143 

TOTAL 582 343 559 349 3 2 110 11 10 1 13597 4137 9460 

 

În semestrul I anului școlar 2019- 2020 s-a monitorizarea prezenței elevilor la fiecare oră de curs, în 

semestrul II s-a monitorizat prezenței elevilor la activitățile online. A fost nevoie de o consiliere 

permanentă a elevilor în perioada activităților online pentru a participa la activitățile de învățare.  

III.3. Rezultatele la examenele naționale (examenul național de bacalaureat, examenele de 

certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, profesional și postliceal- filiera 

Tehnologică) 

A. Examenul național de bacalureat 2019- 2020 

Examenul național de bacalureat s-a desfășurat conform Ordinului  nr. 4.307 din 21 mai 2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea 

şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020. În perioada 02- 12 iunie 2020 s-a făcut 

pregătirea pentru examene conform PO întregistrat cu nr. 687/18.05.2020 privind implementarea 

acțiunilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 în perioada activităților de pregătire și 

a sesiunilor de examene, procedură elaborată conform Ordin nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor 

măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de 

învățământ. 

Situația candidaților la examenul de bacalureat, sesiunea iunie- iulie 2020 

Forma de învățământ Nr elevi înscriși Nr. elevi prezenți 
Nr. elevi 

neprezentați 
Nr. elevi 
eliminați 

Zi 89 83 (93,26%) 6 (6,74%) 0 (0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 89 83 (93,26%) 6 (6,74%) 0 (0%) 

 

Forma de 
invățământ 

Nr elevi 
inscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Numar de 
candidați 
respinși 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reușiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 89 
83 

(93,26%) 
73 

(87,95%) 
70 

(95,89%) 
3 

(4,11%) 
10 

(12,05%) 
8 

(80%) 
2 

(20%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

TOTAL 89 
83 

(93,26%) 
73 

(87,95%) 
70 

(95,89%) 
3 

(4,11%) 

10 

(12,05%) 
8 

(80%) 
2 

(20%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
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Situația candidaților la examenul de bacalureat, sesiunea august- septembrie 2020 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi înscriși Nr. elevi prezenți 
Nr. elevi 

neprezentați 
Nr. elevi eliminați 

Zi 43 29 (67,44%) 14 (32,56%) 0 (0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 43 29 (67,44%) 14 (32,56%) 0 (0%) 

 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 43 
29 

(67,44%) 
24 

(82,76%) 
22 

(91,67%) 
2 

(8,33%) 
5 

(17,24%) 
4 

(80%) 
1 

(20%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

TOTAL 43 
29 

(67,44%) 
24 

(82,76%) 
22 

(91,67%) 
2 

(8,33%) 

5 

(17,24%) 
4 

(80%) 
1 

(20%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

 

Rata de promovare a examenului de bacalureat în anul școlar 2019- 2020, este de 17.64 %. 

 

B. Examenele de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, profesional și 

postliceal- filiera Tehnologică 

Examenele s-au desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare, Ordin nr. 4322 din 22 mai 2020 

privind modificarea și completarea OMEN nr. 4434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, 

filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019- 2020; Ordin nr. 4321 din 22 mai 2020 privind modificarea 

și completarea OMEN nr. 4435/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare 

a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional cu durată 

de 3 ani , pentru anul șcilar 2019- 2020; ORDIN nr. 4494 din 10 iunie 2020 privind modificarea şi 

completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică nr. 5.005/2014. 

A fost nevoie de o adaptare rapidă la schimbările legislative, atât în privința elaborării proiectelor de 

specialitate, de către elevii absolvenți, cât și în privința organizării examenelor. 

 

Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera 

Tehnologică, nivel 4 

 
 

Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin

Organizator 

banqueting 50 27 50 27 50 27 10 8 28 15 12 3 0 0 0 0

50 27 50 27 50 27 10 8 28 16 12 3 0 0 0 0TOTAL GENERAL 

din care cu calificativ

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător

Calificarea 

profesională 

Număr candidați

Înscriși Prezenți

Admiși

Respinși

Total Feminin
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Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului profesional,  

nivelul 3 de calificare 

 
 

Situația statistică privind examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților 

învățământului postliceal –nivel 5 

Calificarea :Agent comercial- 21 candidați înscriși, prezenți 21 

 

III. 4. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare- faza pe școală, locală și județeană 

A. Etapa pe școală, locală 

Olimpiade/ concursuri 

școlare 

Olimpiada/ concurs/ etapa pe școală/ locală 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Rezultate  Cadre didactice care 

au pregătit elevul 

Olimpiada la disciplinele din 

aria curriculară ”Tehnologii”, 

domeniul Turism și 

alimentație, Etapa pe școală 

Oros M. Mirela Diana XI B 84 Gaspar Hajnal, 

Ștreang Anca, Hrițcu 

Amalia, Lar Ana Cordiș L. Tania XI B 84 

Farcaș M. Ramona 

Maria 
XI B 83 

Lehene P. Bogdan 

Robert 
 

 

XII B 87 
Ștreang Anca, 

Trănișan Iuliana, 

Morar Adriana, 

Vitan I. Maria Elisabeta XII B 86 

Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin

Comerciant vânzător 7 3 7 3 7 3 2 0 3 2 2 1 0 0 0 0
100%

Ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație - ROM
25 12 25 12 25 12 10 4 15 8 0 0 0 0 0 0

100%

Ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație - MGH
18 10 18 10 18 10 8 6 8 2 2 2 0 0 0 0

100%

Bucătar 12 9 12 9 12 9 7 6 4 2 0 0 1 1 0 0
100%

Cofetar-patiser 10 4 10 4 10 4 2 2 6 1 2 1 0 0 0 0
100%

93 56 93 56 93 56 31 20 47 24 14 11 1 1 0 0
100%

Procent 

de 

promovab

ilitate

Calificarea profesională 

Număr candidați

Înscriși Prezenți

Admiși

Respinși

Total Feminin

din care cu calificativ

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător

TOTAL

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B

1. Comerț Agent comercial 11 10 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0

Rural Urban RuralRural Urban Rural Urban Rural Urban

PROMOVAŢI RESPINŞI
Promovabilitate 

(%)Calificare 

profesională

ÎNSCRIŞI

Domeniul
Nr. 

crt.

PREZENŢI ABSENŢI

Urban Rural Urban
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Olimpiade/ concursuri 

școlare 

Olimpiada/ concurs/ etapa pe școală/ locală 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Rezultate  Cadre didactice care 

au pregătit elevul 

Pojar G. Claudia 

Clementina 
XII B 83 

Hrițcu Amalia, Lar 

Ana, Rablău Claudia 

Concursul pe meserii, 

domeniul Turism și 

alimentație/ calificarea  

1.Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alimentație 

2. Bucătar 
Etapa pe școală 

Lingurar T. Sorina  XI C 86 Roșca Mirela, 

Poptelecan Angela, 

Costache Rodica 
Boda A. Dora-Nikoleta XI E 84 

Vlaicu A. Sefora Debora XI C 82 

Lipovan R.M. 

Anamaria- Ioana 

XI D 

80 

Trănișan Iuliana, 

Cosma Sanda 

 

Olimpiada de Limba și 

literatura română 

Etapa locală (08.02.2020) 

-un elev calificat la faza 

județeană 

 

Varga Camelia IX A 75 Mocuțiu Loredana 

Iacob Iulia IX A 70 

Morar Natalia IX A 60 

Goron Anamaria IX A 55 

Crișan Diana X A 65 

Gale Florin X A 64 

Meszaros Ioana X A 64 

Prodan Crina XI A 85 Păușan Cornelia 

Oros Mirela XI B 61 Mocuțiu Loredana 

Coste Daniel XI A 60 Păușan Cornelia 

Pop Meda XI B 60 Mocuțiu Loredana 

Olimpiada de Limba engleză 

Etapa locală 

Goron  Anamaria IX A 90 Gârboan Şopronyi 

Réka 

Concursul de matematică 

aplicată ”Adolf Haimovici” 

Etapa pe școală 16.01.2020 

-5 elevi calificați la faza 

locală 

Gog Miriam IX A 7 Driha Ioan 

Varga Camelia IX A 8 

Morar Natalia IX A 7 

Șon Anda IX A 6 

Duma Florentina IX A 3 

Crișan Diana X A 10 

Conț Cezaria 

Feșteu Daiana X A 10 

Mesaroș Ioana X A 11 

Prodan Crina XI A 21 Driha Ioan 

Coste Daniel XI A 8 

Prodan Florin Emanuel XI B 8 

Tyukodi Cintia XI B 8 

Pop Meda Denisa XI B 14 

Cociș Ștefania XI B 8 

Blaj Andrada XIIA 15 Conț Cezaria 

Major Katalin XIIA 15 

Lehene Bogdan XIIB 18 Driha Ioan 

Holhoș Cătălin XIIB 6 
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Pușcaș Daniela XIIB 7 

Piroi Alexandru XIIB 6 

Rus Adrian XIIB 6 

Mureșan Paul XIIB 9 

Gorgan Daniela XIIB 10 

Balint Olga XIIB 15 

Pojar Claudia XIIB 9 

Panc Bianca XIIB 6 

 

B. Olimpiada la Disciplinele din Aria Curriculară Tehnologii, faza județeană -22 februarie 2020 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa 

Punctaj 

obținut 

Nota/ 

rezultat 

Premii/ 

mențiuni 

Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

1.  
Lehene P. Bogdan Robert 
 

 

XII B 90 9,00 I 
Ștreang Anca, 

Trănișan Iuliana, 

Morar Adriana, 

Hrițcu Amalia, 

Lar Ana, Rablău 

Claudia 

2.  Pojar G. Claudia Clementina XII B 77 7,70 II 

3.  Vitan I. Maria Elisabeta XII B 68 6,80 III 

4.  Oros M. Mirela Diana XI B 75 7,50 I Gaspar Hajnal, 

Ștreang Anca, 

Hrițcu Amalia, 

Lar Ana 
5.  Farcaș M. Ramona Maria XI B 73 7,30 II 

6.  Cordiș L. Tania XI B 50 5,00 III 

 
Concursul  pe meserii pentru învățământul profesional, faza județeană – 22 februarie 2020 
Domeniul: Turism și alimentație/ calificarea: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimetație 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa 

Medie 

proba 

teoretică 

Media 

proba 

practică 

Premii/ 

mențiuni 

Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

1.  

Boda A. Dora-Nikoleta XI E 

77 89 
 

86 

Ștreang Anca, 

Costache Rodica, 

Cosma Sanda 

2.  Vlaicu A. Sefora Debora XI C 70 83 79.75 Roșca Mirela, 

Poptelecan 

Angela, Costache 

Rodica 
3.  

Lingurar T. Sorina  XI C 
68 84 80 

 

Concursul  pe meserii pentru învățământul profesional, faza județeană – 22 februarie 2020 
Domeniul: Turism și alimentație/ calificarea: Bucătar 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa 

Medie 

proba 

teoretică 

Media 

proba 

practică 

Premii/ 

mențiuni 

Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

1.  
Lipovan R.M. Anamaria- 

Ioana 

XI D 
80 89 

 

86.75 

Trănișan Iuliana, 

Cosma Sanda 
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IV. PARTENERIATELE DE PRACTICĂ CU AGENȚII ECONOMICI 

 

În semestrul I anul școlar 2019- 2020, o parte din pregătirea practică s-a desfășurat la agenții economici, 

pe baza contractelor încheiate.  
CLASA /  

AN DE STUDII 
INVATAMANT 

DE ZI  

Domeniul/ Calificarea Denumirea completă   
a partenerului de practică cu care esteîncheiată convenţie 

de practică 

Nr. de elevi repartizați în 
practică 6) conform 

convențiilor cu agentul 
economic / instituția 

publică parteneră 

2 3 5 6 

a IX-a A Turism și alimentație  SC Saladina SRL 4 

S.C. Good Food Services SRL -Restaurant Glamour  5 

S.C. Hanul Drumeţilor S.R.L  6 

S.C. Aralia SRL   2 

S.C. Tunyogi Restaurant&Catering SRL 1 

a X-a A Turism și alimentație S.C.Smarald Invest SRL_Restaurant Severus 4 

S.C. Good Food Services SRL -Restaurant Glamour 4 

S.C. Hudin Anda SRL Zalău 5 

S.C.Pizza& Meniu SRL –Vila President 4 

Cantina V.Gelu Zalău 7 

a XI-a B Organizator banqueting S.C. Good Food Services SRL -Restaurant Glamour  5 

S.C. Hudin Anda SRL Zalău 5 

S.C.Smarald Invest SRL_Restaurant Severus 3 

S.C.Pizza& Meniu SRL –Vila President 6 

SC Hanul Drumeţilor S.R.L  2 

Cantina V.Gelu Zalău 5 

Clasa a IX-a 
învățământ 

profesional de 
stat  

Ospătar (chelner) 
vânzător în unități de 
alimentație 

S.C. Hudin Anda SRL Zalău 10 

S.C.Smarald Invest SRL_Restaurant Severus 4 

SC Hanul Drumeţilor S.R.L 1 

Cantina V.Gelu Zalău 11 

Bucătar S.C. Good Food Services SRL -Restaurant Glamour 3 

S.C. Saladina SRL Zalău 2 

S.C. Hanul Drumeţilor S.R.L 2 

S.C. Tunyogi Restaurant&Catering SRL 1 

S.C. Hudin Anda SRL Zalău 2 

Cantina V.Gelu Zalău 4 

Cofetar- patiser S.C. Aralia SRL   2 

Cantina V.Gelu Zalău 3 

S.C. Hanul Drumeţilor S.R.L 2 

S.C. Saladina SRL Zalău 2 

S.C. Hudin Anda SRL Zalău 2 

Comerciant- vânzător S.C Titan Comerț SRL 6 

S.C.Pepco Retail SRL 6 

Clasa a X-a 
învățământ 

profesional de 
stat  

Ospătar (chelner) 
vânzător în unități de 
alimentație 

S.C. Pizza &Meniu SRL  11 

S.C. Good Food Services SRL -Restaurant Glamour   10 

SC Hanul Drumeţilor S.R.L  4 

S.C. Hudin Anda SRL Zalău 8 

Bucătar S.C. Hudin Anda SRL Zalău 4 

S.C.Smarald Invest SRL_Restaurant Severus 5 
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CLASA /  
AN DE STUDII 
INVATAMANT 

DE ZI  

Domeniul/ Calificarea Denumirea completă   
a partenerului de practică cu care esteîncheiată convenţie 

de practică 

Nr. de elevi repartizați în 
practică 6) conform 

convențiilor cu agentul 
economic / instituția 

publică parteneră 

Clasa a XI-a 
învățământ 

profesional de 
stat 

 

Ospătar (chelner) 
vânzător în unități de 
alimentație 

S.C. Hudin Anda SRL Zalău 12 

S.C.Smarald Invest SRL_Restaurant Severus 3 

S.C. Good Food Services SRL _Restaurant Glamour 8 

S.C.  Pizza &Meniu SRL –Vila President 10 

SC Pif Com SRL(Time Out) 1 

SC Hanul Drumeţilor S.R.L 2 

SC Electrosilva SRL 1 

SC B&M Autoservice SRL 1 

Cantina V.Gelu Zalău 8 

Bucătar S.C. Hudin Anda SRL Zalău 2 

S.C.  Pizza &Meniu SRL –Vila President 3 

S.C. Good Food Services SRL-Restaurant Glamour  4 

Cofetar patiser S.C. Cirea Import Export SRl  2 

S.C. Imbiss Import Export SRL  2 

SC Aralia SRL   3 

S.C. Biamona SRL  2 

S.C. Smarald Invest SRL - Complex Severus – Laborator 
cofetărie  2 

Comerciant vânzător S.C. Pepco Retail S.R.L 9 

S.C. Kaufland S.C.S. 1 

S.C. Adrishoping S.R.L. 2 

Anul I 
postliceal 

Agent comercial S.C Miral COM S.R.L 4 

S.C.Titan Comerț SRL 6 

S.C. Good Food Services SRL 2 

S.C Gym Invest SRL 3 

S.C. Hudin Anda SRL 4 

S.C Multicom SRL 5 

S.C Aurin Brîndușan SRL 1 

S.C. Manex SRL 2 

S.C La Casa Ristorante  SRL 2 

S.C. Total As D.G  SRL  1 

Anul II 
postliceal 

Agent comercial S.C. Miral Com SRL Zalău 5 

SC Multicom SRL Zalău 4 

SC Dal Nexus Gsm SRL 3 

S.C.Titan Comerț SRL 5 

S.C. Crolux SRL  5 
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V. RAPORT 

privind ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE desfășurate 

în anul școlar 2019 – 2020 

Consilier educative: prof. Câmpean Elena 

 

I. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

SECŢIUNEA 1:  Proiecte/Parteneriate educaționale/Programe implementate de MEN/ISJ SJ 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/programului 

Iniţiator/ 

Aplicant 

Perioada de 

desfășurare 

Responsabili de 

activitate 

Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre 

didactice 

Părinţi 

1. Ziua Internațională a 

Educației – ”Omul 

educat/omul needucat” 

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

03 

octombrie 

2019 

Păușan 

Cornelia, 

Mocuțiu 

Loredana, 

Ianchiș Alina  

XI A 

X C 

XI D 

3 - 

2. Ziua Internațională a 

Educației – ,,Accesul 

la educație pentru o 

viață mai bună” 

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

03 

octombrie 

2019 

Cozma 

Luminița 

IX A 2 - 

3. Ziua Internațională a 

Educației – ”Rolul 

educației în societatea 

contemporană”  

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

04 

octombrie 

2019 

Conț Cezaria  

 

XII A 1 - 

4. Ziua Internațională a 

Educației – 

”Profesorul ideal” 

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

04 

octombrie 

2019 

Hrițcu Amalia 

Rablău 

Claudia 

IX E 

XI F 

2 - 

5. Ziua Internațională a 

Educației – Competiție 

sportivă 

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

04 

octombrie 

2019 

Rus Radu 

Vâlcelean 

Florin  

X B 

X E 

IX D 

2 - 

6. Ziua Internațională a 

Educației – ”Gustul și 

frumosul toamnei” 

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

04 

octombrie 

2019 

Driha Ioan X B 

XI B 

XI C 

1 - 

7. Săptămâna Educației 

Globale (SEG)  

Global Warming or 

Climate Change 

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

21 

noiembrie 

2019 

Lazăr 

Loredana 

X A 1 - 

8. SEG -  ,,Meteorolog de 

serviciu” – vizită la 

Stația meteorologică 

Zalău 

 

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

20 

noiembrie 

2019 

GrozaMonica 

Zaharie 

Liliana 

Câmpean 

Elena 

X A 

XI F 

 - 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/programului 

Iniţiator/ 

Aplicant 

Perioada de 

desfășurare 

Responsabili de 

activitate 

Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre 

didactice 

Părinţi 

9.  SEG -  ,,Efectul de 

seră și consecințe 

asupra Terrei”. 

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

22 

noiembrie

2019 

Cozma 

Luminița

  

IX A 

XII  

A 

  - 

10. SEG - Încălzirea 

globală – efectele 

schimbărilor climatice 

asupra sănătății  

  

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

20 

noiembrie 

2019 

Morar 

Adriana 

Cosma Sanda 

IX D 2 - 

11. SEG- Schimbări 

climatice  

ISJ/Liceul 

Tehnologic 

,,Voievodul 

Gelu” Zalău 

20 

noiembrie

2019 

Driha Ioan

  

IX B    

 

SECŢIUNEA 2 : Proiecte iniţiate la nivelul unităţii 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Coordonator/i Perioada de 

desfășurare 

Parteneri Participanţi(numeric) 

Elevi Cadre 

didactice 

Părinţi 

1.  Întâlniri cu Poliția de 

Proximitate la 

Internatul scolii 

Costache 

Rodica 

Gaspar Hajnal 

 

Septembrie  

2019 

Poliția de 

proximitate 

140 4  

2.  Halloween Sweet  

 

Poptelecan 

Angela 

Lazăr 

Loredana 

Octombrie 

2019 

- 30 2  

3.  Balul bobocilor Costache 

Rodica 

Dascăl Mirela 

Groza Monica 

Rus Radu .... 

Noiembrie 

2019 

Primăria 

Zalău 

Club 

Millennium 

300 18  

4.  Calendarul scriitorilor 

– Piesa de teatru 

,,Regele moare” 

Păușan 

Cornelia, 

Mocuțiu 

Loredana, 

Ianchiș Alina 

Decembrie 

2019 

- 7 3  
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II.ACŢIUNI ÎN CADRUL STRATEGIILOR NAŢIONALE/JUDEŢENE 

II.1. Acţiuni desfăşurate pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/activităţile 

principale 

Perioada Responsabil/i 

Coordonator/i 

Participanţi 

(se indică 

numeric) 

Parteneri 

1. Consiliere personală Septembrie-

decembrie 

2019 

Dascăl Mirela 10 elevi - 

2. ,, Violența în mediul școlar – 

Justiția juvenilă și copiii lipsiți 

de libertate” 

07.11.2019 Costache 

Rodica 

Gaspar Hajnal 

Câmpean E. 

Dascăl Mirela 

Ianchiș Alina 

XI A 

IX B 

IX E 

X C 

IPJ Sălaj 

3. Campania 19 zile de prevenire 

a abuzurilor și violenței asupra 

copiilor și tinerilor” 

01-19 

noiembrie 

2019 

Costache 

Rodica 

Gaspar Hajnal 

Câmpean E. 

Dascăl Mirela 

XI A 

IX A 

IX B 

IX C 

IX E 

X C 

- 

 

II.2. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea traficului de persoane 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/activităţile 

principale 

Perioada Responsabil/i 

Coordonator/i 

Participanţi 

(se indică 

numeric) 

Parteneri 

1. „Nu ești de vânzare-alege 

pentru binele tău!” 

18 

octombrie 

2019 

Dascăl Mirela, 

Groza Monica, 

Gaspar Hajnal 

80 elevi C. J.R.A.E 

C.J.A.P.S 

 

II.3. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea violenței, a consumului de droguri/tutun/alcool  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/activităţile 

principale 

Perioada Responsabil/i 

Coordonator/i 

Participanţi 

(se indică 

numeric) 

Parteneri 

1. Programul național de 

prevenire a delincvenței 

juvenile și a victimizării 

minorilor, combaterea 

traficului de persoane și a 

consumului de droguri 

Octombrie 

2019 

Costache 

Rodica 

Gaspar Hajnal 

Groza Monica 

Gârboan Recka 

 

XII A 

XII B 

XI B 

Inspectorat

ul de 

Poliție al 

Județului 

Sălaj 

2. Planul de acțiune pentru 

prevenirea și combaterea 

traficului și consumului de 

droguri în incinta și în 

proximitatea unităților de 

învățământ  

03.12.2019 Dascăl Mirela 

Groza Monica 

Trănișan 

Iuliana 

IX A  

IX C  

IX D 

XI D 

IPJ Sălaj 
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III. Analiza descriptivă a activității educative la nivelul unității 

1. Puncte tari ale activităţii educative la nivelul unităţii: 

a. Realizarea corespunzătoare a documentelor specifice activității de planificare a activitățiieducative: 

documente pentru activitățile de suport educaţional, consiliere elevi, consiliere pentru părinţi; 

b. Iniţierea de proiecte pe diferite teme şi discipline, la nivelul unităţii, dar şi la nivel interjudeţean, 

pentru a stimula şi valorifica creativitatea elevilor; 

c. Îndrumarea elevilor spre colaborare şi ajutor reciproc, atât din partea diriginţilor cât şi al profesorilor 

de la clasă; 

d. Monitorizarea permanentă a situaţiei disciplinare la nivel de clasă, analiza situaţiei disciplinare în 

Consiliul clasei şi colaborarea cu consilierul şcolar; 

e. Încheierea unor parteneriate cu instituții importante: poliție, jandarmerie, CPECA 

2. Puncte slabe ale activităţii educative la nivelul unităţii : 

a. Lipsa fondurilor pentru desfăşurarea activităţilor şi înafara unităţii şcolare (vizite, excursii, etc.) 

b. Interes  scăzut din partea unor elevi pentru afirmare și implicare; 

c. Lipsa dotării sălilor de clasă cu computer, retroproiector, pentru a facilita desfăşurarea orelor de curs 

într-um mediu mai atractiv, mai motivant. 

3. Oportunitǎți  ale activităţii educative la nivelul unităţii : 

a. Atragerea şi fructificarea parteneriatelor importante, cu alte unităţi şcolare dar şi cu instituţii, 

autorităţi locale; 

b. Derularea unor activități cu impact pozitiv asupra elevilor, mai ales în alegerea carierei; 

c. Valorificarea voluntariatului în cadrul proiectelor educative. 

4. Amenințări ale activităţii educative la nivelul unităţii: 

a. Suprasolicitarea capacității dascălilor prin solicitarea de situații, statistici, alte documente, hârtii, etc.; 

b. Dezinteresul unor părinți privind activitățile din școala și educarea copiilor; 

c. Dependența de internet, telefon în defavoarea altor activități culturale, recreative. 

 

IV. 1.Activitățile educative extrașcolare și extracurriculare: 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Coordonator/i Participanți Perioada Parteneri 

 Activitate cu caracter 

preventiv-educativ 

Costache Rodica 

Gaspar Hajnal 

 

140 elevi din 

Internatul 

scolii 

26.09.2019 Inspectoratul 

de Poliție 

Județean Sălaj 

 Ziua Europeană a 

Limbilor Străine 

Groza Monica 25 elevi 26.09.2019 - 

 Ziua Internațională a 

educației - ,,Omul 

educat/omul needucat 

Păușan Cornelia, 

Mocuțiu L., 

Ianchiș Alina 

45 elevi 

 XI A, X C, 

XI D 

03.10.2019 - 

 Ziua Internațională a 

educației – ,,Accesul la 

educație pentru o viață 

mai bună” 

Cozma Luminița IX A 

 28 elevi 

03.10.2019 - 

 Ziua Internațională a 

educației – Rolul 

Conț Cezaria 18 elevi 

 XII A 

04.10.2019 - 
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Nr. 

crt. 

Denumirea activității Coordonator/i Participanți Perioada Parteneri 

educației în societatea 

contemporană 

 Ziua Internațională a 

educației – Profesorul 

ideal 

Hrițcu Amalia/ 

Rablău Claudia 

IX E 

 XI F 

 32 elevi 

04.10.2019 - 

 Ziua Internațională a 

educației – Competiție 

sportivă 

Rus Radu X B 

 IX E 

 IX D 

04.10.2019 - 

 Ziua Internațională a 

educației – Gustul și 

culorile toamnei 

Poptelecan 

Angela 

X B 

XI B 

 XI C 

04.10.2019 - 

 Ziua Europeană de 

Luptă Împotriva 

Traficului de Persoane 

Dascăl Mirela IX-XI 18. 10.2019 ISJ Sălaj 

 Programul național de 

prevenire a 

delincvenței juvenile și 

a victimizării 

minorilor, combaterea 

traficului de persoane, 

campania de siguranță 

rutieră ,, Fii deștept în 

trafic” 

Costache Rodica 

Gaspar Hajnal 

Groza Monica 

Gârboan Recka 

 

XII A 

 XII B 

 XI B 

29.10.2019 IPJ Sălaj 

 Halloween Sweet  

 

Lazăr Loredana 

Poptelecan A. 

Cosma Sanda 

Morar Adriana 

Bolduț Natalia 

X A 

X B 

 X C 

31.10.2019 - 

 Campania 19 zile de 

prevenire a abuzurilor 

și violenței asupra 

copiilor și tinerilor” ,, 

Violența în mediul 

școlar – Justiția 

juvenilă și copiii lipsiți 

de libertate” 

Costache Rodica 

Gaspar Hajnal 

Câmpean Elena 

Ianchiș Alina 

XI A 

 IX B 

 IX E 

X C 

07.11.2019  Inspectoratul 

de Poliție 

Județean Sălaj 

 Campania 19 zile de 

prevenire a abuzurilor 

și violenței asupra 

copiilor și tinerilor” 

Costache Rodica 

Gaspar Hajnal 

Dascăl Mirela 

Câmpean Elena 

Hrițcu Amalia 

IX A 

IX E 

07.11.2019 CPECA Sălaj 

 Campania 19 zile de 

prevenire a abuzurilor 

și violenței asupra 

copiilor și tinerilor” -  

Costache Rodica 

Gaspar Hajnal 

Dascăl Mirela 

 

IX A 

 IX C 

12.11.2019 Inspectoratul 

de Poliție 

Sălaj- Ag. 

Barbuș Lucian 
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Nr. 

crt. 

Denumirea activității Coordonator/i Participanți Perioada Parteneri 

 Global Warming Or 

Climate Change 

Lazăr Loredana X A 21.11.2019 - 

 ,,Meteorolog de 

serviciu” – vizită la 

Stația meteorologică 

Zalău 

GrozaMonica 

Zaharie Liliana 

Câmpean Elena 

X A 

 XI F 

20.11.2019 - 

 ,,Efectul De Seră” și 

consecințe asupra 

Terrei 

Cozma Luminița IX A 

 XII  A 

22.11.2019 - 

 Încălzirea Globală – 

efectele schimbărilor 

climatice asupra 

sănătății 

Morar Adriana 

Cosma Sanda 

IX D 20.11.2019 - 

 Schimbări climatice Driha Ioan IX B 20.11.2019 - 

 Combaterea traficului 

și consumului de 

droguri, Folosirea 

articolelor pirotehnice 

Costache Rodica 

Gaspar Hajnal 

Dascăl Mirela 

Groza Monica 

Trănișan Iuliana 

100 elevi 03.12.2019 Inspectoratul 

de Poliție 

Județean Sălaj 

CPECA 

 ,,Spune NU violenței” 

 

Costache Rodica 

Gaspar Hajnal 

Dascăl Mirela 

Groza Monica 

Trănișan Iuliana 

Cristea Claudia 

Mocuțiu L. 

60 elevi 03.12.2019 Inspectoratul 

de Poliție 

Județean Sălaj 

 ,,Recunoaștem, să ne 

putem apăra!” 

Dascăl Mirela 

Trănișan Iuliana 

6 eleve 11.12.2019 Inspectoratul 

de Poliție 

Județean Sălaj 

 Impodobirea bradului 

de Crăciun 

Poptelecan 

Angela 

Buciuman 

Mariana 

Cosma Sanda 

Morar Adriana 

Lazăr Loredana 

IX D 

 X C 

 X B 

Decembrie 

2019 

- 

 Colindul la Primăria 

Municipiului Zalău 

Ianchiș Ludovica 25 elevi din 

clasele IX-XI 

18.12.2019  

 Colindul la Sf Vinere Ianchiș Ludovica 25 elevi din 

clasele IX-XI 

19.12.2019  

 Colindul la ISJ Sălaj Lazăr loredana 

Câmpean Elena 

 8 elevi din 

clasa aX-a A 

17.12.2019 ISJ Sălaj 
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IV.2. Activități derulate în cadrul proiectelor educative 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

domeniul și tipul 

de educație în care 

se încadrează/ 

tipul de proiect  

Coordonator/i 

proiect 

Echipa de 

proiect 

Nr. de elevi 

participanți 

(clasa) 

Activitățile desfășurate  

(data, denumirea/ 

descrierea activității) 

1.  “Să acţionăm 

corect în situaţii 

de urgenţă! " 

Proiect local 

Conţ Cezaria, 

Cozma 

Luminiţa 

Prof.  Rus 

Radu, 

laborant Deac 

Livia 

20 elevi Activitatea nr. 1 

Titlul: Stabilirea echipei de 

proiect 

Activitatea nr.2 

Titlul: Semnarea acordurilor de 

parteneriat și lansarea 

proiectului în școli 

Activitatea nr. 3 

Titlul: Ce este un cutremur? 

(prezentarea filmului - Cum se 

produc cutremurele?). 

Activitatea nr. 4 

Titlul: Misiuni-Prevenirea 

situațiilor de urgență-

Informarea preventivă 

2.  Fă o faptă bună și 

vei deschide inimi 

către viitor 

Proiect local 

Poptelecan 

Angela 

Costache 

Rodica 

Trănișan 

Iuliana 

Roșca Mirela 

Ștreang Anca 

Gașpar 

Hajnal 

 

 

25 elevi Activitatea nr. 1 

Titlul: Analiza activităților 

desfășurate în ediția anterioară 

Activitatea nr.2 

Titlul: Lumina pentru 

eternitate – vânzare de 

lumânări 

Activitatea nr. 3 

Titlul: Din darurile toamnei – 

donarea de fructe CITO 

Activitatea nr. 4 

Titlul: Imaginație și măiestrie - 

Decorațiuni de Crăciun din 

materiale reciclate 

3.  Obiceiuri și 

tradiții sălăjene 

Proiect local 

Zaharie Liliana Câmpean 

Elena 

Groza 

Monica 

15 elevi Activitatea nr. 1 

,,Zone etnografice, din lada de 

zestre a bunicii” 

4. Î Împreună pentru 

prevenirea 

violenței 

Proiect local 

Gașpar Hajnal Costache 

Rodica 

Câmpean 

Elena 

150 elevi Activitatea nr.1 Octombrie 

Infracțiunea – trăsăturile 

esențiale ale infracțiunii 

Activitatea nr.2 Noiembrie 

Aspecte privind infracțiunea de 

lovire 

Răspunderea penală și 

contravențională 

Activitatea nr.3 Decembrie 

Consumul de băuturi alcoolice 

și substanțe interzise 

Aspecte privind folosirea 

petardelor, pocnitorilor și 

artificiilor cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

domeniul și tipul 

de educație în care 

se încadrează/ 

tipul de proiect  

Coordonator/i 

proiect 

Echipa de 

proiect 

Nr. de elevi 

participanți 

(clasa) 

Activitățile desfășurate  

(data, denumirea/ 

descrierea activității) 

5.  Mame adolescente 

Proiect local 

Lar Ana Dascăl Mirela 

Opriș 

Ludovica 

Clasele  

IX-XII 

Activitatea nr. 1 

Titlul: Constituirea echipei de 

lucru 

-Repartizarea sarcinilor 

fiecărui membru din echipa de 

lucru Activitatea nr.2 

Titlul: Identificarea grupului 

tinţă ,discuţii individuale cu 

mamele-eleve  

6.  Eco adolescenții – 

eco teens 

Proiect înscris în 

CAER 2020, 

poziția 1446, anexa 

2 la OMEC 

5597/2019 

Lazăr 

Loredana 

Conț Cezaria 

Cozma 

Luminița 

Driha Ioan 

35 elevi Noiembrie 2019 

GLOBAL WARMING OR 

CLIMATE CHANGE – 

activitate desfășurată cu elevii 

clasei a X-a A 

 

 

IV.3 Parteneriate pentru educație 

Nr. 

crt. 

Denumirea / titlul 

proiectului de 

parteneriat 

Parteneri 

Unitatea/Instituția 

 

Coordonator/i Activități desfășurate 

1 

Să acţionăm corect în 

situaţii de urgenţă 

 

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 

Cozma Luminița 

Conț Cezaria 

Rus Radu 

Activități conform 

planificării 

4 
Obiceiuri şi tradiţii 

sălăjene 

Centrul de Cultură și 

Artă al Județului Sălaj  

 

Zaharie Liliana 

Activități conform 

planificării 

5 

Fă o faptă bună şi vei 

deschide inimi către 

viitor 

Centrul de Integrare și 

Terapie Ocupațională 

 

Poptelecan 

Angela 

Activități conform 

planificării 

6 
Împreună pentru 

prevenirea violenței 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Sălaj 

Gaspar Hajnal Activități conform 

planificării 

7 Mame adolescente 

Direcția de Asistență 

Socială și Protecția 

copilului Sălaj 

Lar Ana Activități conform 

planificării 

8 

Eco adolescenții- eco 

teens 

Proiect înscris în 

CAER 2020, poziția 

1446 

Colegiul Tehnic ,,Iuliu 

Maniu” București 

Liceul Agricol Poarta 

Albă 

Șc. Gimn. ,,Iancu 

Rosetti” – Călărași 

Șc. Gimn. Nr 1. ,,Cuza 

Vodă” Călărași 

Lazăr Loredana Activități conform 

planificării 
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Șc. Gimn. 116 

București 

Colegiul Economic 

,,Dimitrie Cantemir” 

Suceava 

Șc. Gimn. Stănești 

Șc. Gimn. ,,Dumitru 

Almaș” Negrești, 

Neamț 

Liceul Teoretic 

,,Miron Costin” 

9. 
Proiectul educațional 

,,Petale-n vânt” 

Colegiul Tehnic 

,,API” Zalău 

Groza Monica Activități conform 

planificării 

10. 

 

Protocol de colaborare 

cu Școala Postliceală 

Sanitară  Zalău 

Școala Postliceală 

Sanitară Zalău 

Costache Rodica 

Câmpean Elena 

Activități conform 

planificării 
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VI. RAPORT PRIVIND  

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019 

           

       Administrator financiar: ec. Matei Gabriela 

 

Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2019 în 

baza bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite, Primăria 

Municipiului Zalău – pentru sumele alocate din  bugetul local, activitatea autofinanțată și de la 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj pentru sumele alocate din bugetul de stat, conform legii. Astfel, pe 

parcursul anului 2019, unitatea noastră de învățământ a avut aprobate următoarele bugete de venituri și 

cheltuieli: 

a. Sume alocate din  bugetul local  în suma finală de 505.810 lei, defalcate astfel:     -lei 

 Total  505.810 

1. Secțiunea de funcționare - Cheltuieli curente 487.310 

1.1. Cheltuieli de personal 7.410 

1.2. Bunuri si servicii 417.480 

1.3. Asistență socială 15.430 

1.4 Alte cheltuieli – burse 48.470 

1.5 Plăți efect. în an precedent recuperate an curent -1.480 

2. Secțiunea de dezvoltare 18.500 

2.1. Reparații capitale 18.500 

Conform datelor prezentate mai sus, se poate observa: 

- Creditele bugetare aprobate pentru Cheltuielile de personal (cheltuielile cu transportul la și la locul 

de muncă), au fost în suma totala de 7.410 lei, ceea ce reprezintă 1,50 % din sumele bugetare 

aprobate pentru secțiunea de funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru cheltuieli de personal au fost executate în proporție de 92,10%, 

în conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat; 

- Creditele bugetare aprobate pentru Bunuri și servicii (cheltuielile curente de întreținere și 

funcționare) au fost în suma totala de 417.480 lei, ceea ce reprezintă 85,44% din sumele bugetare 

aprobate pentru secțiunea de funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru bunuri și servicii au fost executate în proporție de  98,30%, în 

conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat; 

- Creditele aprobate pentru Cheltuielile de întreținere și funcționare au fost utilizate în condițiile legii, 

conform contractelor de furnizare servicii (pentru utilități, poștă, telecomunicații, alte servicii etc.) 

și furnizare bunuri (pentru materiale de curățenie, furnituri birou, etc ); 

- Creditele bugetare aprobate pentru Asistența socială (elevi cu cerințe educaționale speciale și 

premiere elevi) au fost în suma totală de 15.430 lei, ceea ce reprezintă 3,16 % din sumele bugetare 

aprobate pentru secțiunea de funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru asistență socială au fost executate în   proporție de    99,73 %, 

în conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat;  

- Creditele bugetare aprobate pentru Alte cheltuieli – burse (burse acordate elevilor) au fost în suma 

totală de 48.470 lei, ceea ce reprezintă 9,90% din sumele bugetare aprobate pentru secțiunea de 

funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru alte cheltuieli – burse au fost executate în proporție de 99,90 %, 

în conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat; 

Reparațiile capitale achitate în anul 2019 din bugetul local sunt în suma de 18.399 lei, 

reprezentând plăți efectuate pentru înlocuire rețea canalizare și apă subsol corp B școală. Toate plățile 
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efectuate de Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău s-au încadrat în limitele disponibilităților 

bugetare aprobate. 

b. Sume alocate la activitatea autofinanțată (venituri proprii)  

   Conform profilului de activitate și patrimoniului existent, Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” 

Zalău obține venituri și din activități specifice (cămin-internat, cantină, închirieri spații, prestări servicii 

etc). În cursul anului 2019 unitatea noastră a avut un buget de venituri aprobat de ordonatorul principal 

de credite, Consiliul Local al Municipiului Zalău, defalcat pe tipuri de venituri, după cum urmează:  

Nr. 

crt. 

Capitol Buget aprobat 

 2019 

Încasări la 

31.12.2019 

 Venituri - TOTAL 458.130 414.184 

1. Venituri curente - TOTAL 397.000 353.057 

1.1 Venituri din concesiuni si închirieri 18.000 13.600 

1.2 Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine 371.000 332.747 

1.3 Taxe si alte venituri in învățământ 8.000 6.710 

2. Operațiuni financiare - TOTAL 61.130 61.127 

2.1 Sume din excedentul anului precedent secțiunea de 

funcționare 

61.130 61.127 

2.2 Sume din excedentul anului precedent secțiunea de 

dezvoltare 

0 0 

 

Conform situației prezentate mai sus se poate constata un grad de realizare de 90,40% în ceea 

ce privește totalitatea veniturilor curente bugetare încasate la 31.12.2019. Sumele încasate în cursul 

anului 2019 din bugetul de venituri aprobat pentru activitatea autofinanțată au fost utilizate pentru 

întreținerea și funcționarea activităților de acest profil (internat, cantină) cu încadrarea în limitele 

sumelor încasate. Astfel, în cursul anului 2019 s-a cheltuit din venituri proprii suma de 360.172 lei: 

- Încălzit, iluminat, forță motrică:                 45.802 lei   (12,75%) 

- Apă, canal, salubritate:                  12.493 lei   (  3,50%) 

- Carburanți și lubrifianți:                    2.000 lei   (0,50%) 

- Materiale curățenie:                                                                            4.385 lei   (1,20%) 

- Alte bunuri și servicii întreținere funcționare:                17.514 lei  (5,00%) 

- Hrană:                   219.737 lei  (61,00%) 

- Obiecte inventar (echipamente, lenjerie, etc):                                    53.241 lei  (14,75%) 

- Dotari –alte active fixe          5.000 lei  (1,30 %) 

La data de 31.12.2019 disponibilul din activități autofinanțate era de 54.012 lei. 

Dotări -  alte active fixe achitate în anul 2019  din bugetul activității autofinanțate sunt în suma de 5.000 

lei, reprezentând plăți efectuate pentru achiziționarea unei mașini de curățat cartofi, care este utilizată în 

cadrul cantinei unității. Conform bugetului aprobat la activitatea autofinanțată titlul 20 “Bunuri si 

servicii”  indicator 200530 „Alte obiecte de inventar” în cursul anului 2019 au fost achiziționate obiecte 

de inventar în valoare de 53.241 lei reprezentate de : 

- cearșaf pat în valoare de 10.412 lei 

- linoleum internat în valoare de 2.377 lei 

- aer condiționat în valoare de 8.044 lei 

- scaune cantina în valoare de 12.316 lei 

- echipament lucru cantină în valoare de 2.530 lei 

- cuțite cantină în valoare de 2.138 lei 

- blat termorezistent mese cantina în valoare de 13.000 lei 

- alte obiecte de inventar 2.424 lei 



 

Raport privind activitatea în anul școlar 2019- 2020 

31 

 

Toate plățile efectuate de Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău s-au încadrat în limitele 

disponibilităților bugetare aprobate pentru activitatea de venituri proprii și a încasărilor realizate în 

cursul anului 2019. 

c. Sume alocate din  bugetul de stat  în suma finala de 6.240.696 lei, defalcate astfel (lei): 

 Total  6.240.696  

1. Secțiunea de funcționare - Cheltuieli curente 6.240.696  

1.1. Cheltuieli de personal 5.035.221 

1.2. Bunuri și servicii 433 

1.3. Asistență socială 107.791 

1.4 Alte cheltuieli – burse 946.706 

1.5 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 150.545 

- Creditele bugetare aprobate pentru Cheltuielile de personal (cheltuielile cu salariile, sporurile, 

îndemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente 

acestora – pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic), au fost în suma totala de 

5.035.221 lei, ceea ce reprezintă 80,79% din sumele bugetare aprobate pentru secțiunea de 

funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru cheltuieli de personal au fost executate în proporție de 100 %, 

în conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat; 

- Creditele bugetare aprobate pentru Bunuri si servicii (cheltuielile cu deplasări la examene 

naționale) au fost în suma totala de 433 lei, ceea ce reprezintă 0,01 % din sumele bugetare aprobate 

pentru secțiunea de funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru bunuri si servicii au fost executate în proporție de 98,84 %, în 

conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat; 

- Creditele bugetare aprobate pentru Asistență socială (transport elevi ) au fost în sumă  totala de 

107.791 lei, ceea ce reprezintă 1,8 % din sumele bugetare aprobate pentru secțiunea de funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru asistență socială au fost executate în proporție de 95,20 %, în 

conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat; 

- Creditele bugetare aprobate pentru Alte cheltuieli –(bani de lice, burse profesionale și despăgubiri 

civile) au fost în suma totala de 946.706 lei, ceea ce reprezintă 15,30% din sumele bugetare 

aprobate pentru secțiunea de funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru alte cheltuieli – burse au fost executate în proporție de 66,10 %, 

în conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat; 

- Creditele bugetare aprobate pentru Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă, 

pentru derularea „ Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi 

pentru Licee, Beneficiar: Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău, Titlul subproiectului: 

Seriozitatea, munca, ambiția, reușita și toleranța - viitor garantat (SMART- VG),  Acord de grant 

nr. 743/ SGL/RII din data de 02.10.2018” , au fost în sumă totală de 150.545 lei, ceea ce reprezintă 

2,10% din sumele bugetare aprobate pentru secțiunea de funcționare; 

- Creditele bugetare aprobate pentru Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă au 

fost executate în proporție de 100 %, în conformitate cu bugetul anual de cheltuieli aprobat; 

Trebuie menționat faptul ca Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău, nu are datorii sau 

plăți restante față de  bugetele statului sau către furnizorii de materiale sau servicii, toate angajamentele 

bugetare și ordonanțările de plată din anul financiar 2019 încadrându-se în limitele bugetului aprobat și 

a deschiderilor bugetare efectuate de către ordonatorii principali de credite. 

Soldurile rămase la finele anului 2019, conform balanței de verificare centralizată buget local 

și activitatea autofinațată încheiata la 31.12.2019, reprezintă: 
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Simbol 

cont 

Sold cont 

LEI 

Explicații 

105 334.128 Rezerve din reevaluare 

117 977.939 Rezultatul reportat provenit din anii precedenți 

121 -401.052 Rezultatul patrimonial – excedent 

205 14.047  Concesiuni, brevete , licențe, mărci comerciale și active similare 

208 75.032 Active fixe necorporale 

213 – 214 866.422 Active fixe corporale 

280 84.784 Amortizări active fixe necorporale 

281 839.376 Amortizări active fixe corporale 

301 – 303 1.309.679 Stocuri 

401 99 Furnizori 

411 9.814 Clienți (suma  9.814 lei provine de la venituri proprii) 

448 500 Alte datorii față de buget – suma reprezintă 50% venit Primărie 

461 2.444  Debitori diverși – facturi utilități Palatul Copiilor 

471 1.340  Cheltuieli în avans 

481 498.217  Alte Decontări 

532 1.200 Alte valori 

562.03 54.012 Rezultatul execuției 

 

Soldurile rămase la finele anului 2019, conform balanței de verificare centralizată buget stat 

încheiata la 31.12.2019, reprezintă: 

Simbol 

cont 

Sold cont 

LEI 

Explicații 

117 605.862 Rezultatul reportat provenit din anii precedenți 

121 -5.669.967 Rezultatul patrimonial – excedent 

151 31.954 Provizioane – 31.954 lei provizioane constituite pentru plata 

drepturilor salariale câștigate în instanță legea 85  

205 5.043  Concesiuni, brevete , licențe, mărci comerciale și active similare 

214 46.969 Active fixe corporale 

280 140 Amortizări active fixe necorporale 

281 8.629 Amortizări active fixe corporale 

303 18.921 Obiecte inventar 

401 8.314 Furnizori neachitați Proiect Rose 

421 – 444 395.898 Personal și conturi asimilate - salarii, contribuții, impozit luna dec 

2019 care se achită în luna ian 2020 

461 2.935 Debitori diverși concediu medical an 2019 de încasat de la Casa de 

Asigurări de Sănătate 

489 5.915.029 Dec cu Trez rezultatul ex din an curent 

550 10.276 Garanții materiale gestionari 

Inventarierea patrimoniul unității și concordanța cu soldurile scriptice ale conturilor a fost 

efectuată, în conformitate cu art.7 din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu Normele privind 

Organizarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861 din 

09.10.2009, precum și cu art.63 alin.5 lit.(d) din Legea nr. 215 /23.04.2001 Legea Administrației Publice 

Locale cu modificările ulterioare, în perioada 10 octombrie – 08 noiembrie 2019. În urma inventarierii 

au fost propuse spre casare obiecte de inventar în valoare de 6.345,88 lei și mijloace fixe în valoare de 

4.874.71 lei. 
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VII. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE 

 

RAPORT 

privind activitatea comisiei metodice Limbă și comunicare 

în anul școlar 2019 – 2020 

 

Responsabil comisie: prof. Păușan Cornelia 

 

I. Încadrarea  cu personal didactic în anul  școlar 2019-2020  

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Studii/ specializare 

Titular/suplinitor 

Grad 

didactic 

Vechime în 

învăţământ 

1.  Păușan Cornelia Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

-titular 

Specializare: română-teologie 

I 21 

2.  Ianchiș Alina Universitatea Oradea 

-titular 

Specializare: română-teologie 

I 

Doctorat 

20 

3.  Mocuțiu Loredana Universitatea Oradea 

-titular 

Specializare: română-teologie 

I 17 

4.  
Gârboan-Sopronyi 

Reka 

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Specializare: Geografie – Limba si literatura 

engleza/ titular 

I 20 

5.  Lazăr Loredana 

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Limba si literatura engleza- Limba si 

literatura franceza/ titular 

I 15 

6.  Groza Monica 

Universitatea Oradea 

Specializare: Limba romana- Limba si 

literatura franceza/ titular 

I 18 

7.  Cristea Claudia 

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Spacializare: Limba si literatura rusa- Limba 

si literatura franceza/ titular 

I 21 

8.  Pap Izabella 

Universitatea Babeş -Bolyai 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinƫele 

Educaƫiei- Facultatea de Litere/  

Specializare: Pedagogie- Limba şi literatura 

maghiară/titular 

I 17 

 

II. Activitatea de proiectare la nivelul catedrei 

La nivelul catedrei au fost întocmite documentele de proiectare în conformitate cu prevederile 

programelor şcolare şi a planurilor cadru:  
  -planificări anuale 

  -planificări semestriale 

  -proiectarea unităţii de învăţare 

  -pregătirea apropiată pentru lecţii 
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III. Activităţi metodice planificate și realizate în anul şcolar 2019 – 2020 

1. Realizate în semestrul I   – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

1. Analiza riguroasă a planurilor 

cadru, a programelor şcolare, 

manualelor şcolare, selectarea 

conţinuturilor, respectând 

principiul accesibilităţii. 

Discuții 2- 6 

septembrie 

Păușan Cornelia 

 

2. Elaborarea planificărilor anuale și 

semestriale, respectând legislaţia 

în vigoare, prezentarea spre 

avizare responsabilului de catedră 

şi conducerii şcolii. 

Dezbatere, lucru în 

echipă 

24 

septembrie 

Păușan Cornelia 

Membrii comisiei 

3.  Ziua Europeana a Limbilor 

Moderne (ZEL) 

Promovarea 

studiului limbilor 

moderne 

Activitati creative 

Concurs 

26 

septembrie 

 

Groza Monica 

4. Ziua Europeană a Limbilor 

Moderne (ZEL) 

Atelier de lucru 

Vizionare film 

educativ 

26 

septembrie 

Lazăr Loredana 

Gârboan Şopronyi 

Reka 

5. 

 

Analiza activităţii catedrei pe anul 

şcolar trecut, adoptarea unor 

strategii de remediere a 

deficienţelor semnalate; fixarea 

direcţiilor de acţiune pe viitor. 

Raport de analiză 27 

septembrie 

Păușan Cornelia 

Groza Monica 

Gârboan Sopronyi 

Reka 

Pap Izabella 

6. Analiza rezultatelor obţinute la 

bacalaureat. Stabilirea măsurilor de 

reglaj al activităţii. 

Lucru în echipă 

Raport de analiză 

28 

septembrie 

Păușan Cornelia 

7. Elaborarea şi aplicarea testelor de 

evaluare iniţială la cls.a IX-a liceu 

şi învăţământ profesional. Analiza 

rezultatelor testelor iniţiale prin 

întocmirea unui raport da analiză a 

rezultatelor obţinute, urmărindu-se 

progresul realizat, raportat la testul 

iniţial.  Feed-back-ul oferit în 

urma evaluării iniţiale va sta la 

baza activităţilor individuale de 

învăţare. 

Lucru în echipă 

Raport de analiză 

Dezbatere 

23-27 
septembrie 

Ianchiș Alina 

Lazăr loredana 

Cristea Claudia 

8. Modalităţi de pregătire a elevilor 

cls. a XII-a în vederea susţinerii 

examenului de bacalaureat  
Stabilirea programului de pregătire 

suplimentară pe zile şi ore; 

Dezbatere 

Consultații 

săptămânale 

Octombrie Mocuțiu Loredana 

Groza Monica 

Lazăr Loredana 
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monitorizarea participării elevilor 

la consultaţii şi evaluarea 

sistematică a nivelului de 

cunoştinţe în raport cu standardele 

cerute. 

9. Implicarea membrilor catedrei în 

redactarea revistei şcolare Aripi 

prin publicarea unor articole de 

specialitate, exemple de bună 

practică.  

Elaborarea de 

articole 

Permanent Mocuțiu Loredana 

Membrii comisiei 

10. Selectarea lotului de elevi capabili 

de performanţă în vederea 

participării la olimpiadele şcolare. 

Întocmirea unui program de 

pregătire a elevilor de către fiecare 

profesor; rezolvarea subiectelor 

din anii anteriori în vederea 

familiarizării cu structura 

subiectelor, tipurile de itemi şi 

baremul de corectare. 

Lucru în echipă 

Discuții 

Octombrie Membrii comisiei 

11. Ziua Internațională a Educației 

Omul educat / Omul needucat 

 

Discuții 

Vizionare de film 

Referat 

4 

octombrie 

Păușan Cornelia 

Membrii comisiei 

12. Sweet Halloween Activitate de gătit 

deserturi de 

Halloween 

31 

octombrie 

Lazăr Loredana 

13. Dezbatere- Importanța studierii 

limbii, a literaturii române și a 

limbilor moderne în ceea ce 

privește inserția pe piața muncii 

Referat 

Prezentare ppt. 

20 

noiembrie 

Păușan Cornelia 

Groza Monica 

14. Participarea tuturor membrilor 

comisiei la activităţile Cercului 

pedagogic din sem. I. Consultarea 

bibliografiei în vederea dezbaterii 

temei propuse, pregatirea 

materialului și prezentarea acestuia 

de către profesorii de limba și 

literatura română. 

Program artistic 

Prezentare PPT 

Referat 

Noiembrie Membrii comisiei 

15. Activități de cultivare a limbii cu 

accent pe caracterul funcțional, 

practic al utilizării limbii române. 

Vor fi elaborate teste de evaluare 

privind regulile DOOM 2. 

 

Concurs 

Elaborarea de teste 

 

permanent Ianchiș Alina 

16.  Activități cultural-artistice cu 

ocazia unor evenimente 

importante: 

Program artistic 2 

decembrie 

Ianchiș Alina 

Gârboan Spronyi 

Reka 
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1 Decembrie - Uniți în cuget și-n 

simțiri 

17. Activități didactice specifice 

pentru predarea culturii si 

civilizației franceze 

Prezentare PPT, 

referat, activități 

practice 

Decembrie Groza Monica 

18. Activități distractive, de 

manifestare a personalității și 

creativității elevilor (bal mascat), 

activități cultural-artistice dedicate 

sărbătorilor de iarnă- Crăciunul în 

suflet de copil – Colindul elevilor 

etc. 

Activități artistice Decembrie Mocuțiu Loredana 

19. Activități în colaborare cu 

Biblioteca școlii- prezentare de 

carte –În lumea miraculoasă a 

cărții- în vederea dezvoltării 

gustului pentru lectură. 

Prezentare de carte Decembrie Păușan Cornelia 

Membrii comisiei 

 

 2. Activități realizate în semestrul II   – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

1. 

 

 

Elaborarea documentelor de 

planificare a activităţii pe 

semestrul II 

Dezbatere 

Atelier de lucru 

13 

ianuarie 

 

 

Păușan Cornelia 

Membrii catedrei 

2. 

 

Analiza activităţii comisiei pe 

semestrul I. Măsuri ce se impun în 

vederea remedierii neajunsurilor 

semnalate şi îmbunătăţirea calităţii 

demersului didactic. 

Dezbatere 

Prezentare raport de 

analiză 

17 

ianuarie 

 

Păușan Cornelia 

Membrii catedrei 

3. Eminescu- poetul nepereche-

studiu tematic 

Concurs, dezbatere, 

prezentare PPT, 

realizare decor, 

prezentare de carte 

13-17 

ianuarie 

Păușan Cornelia 

Membrii comisiei 

4. Calendarul scriitorilor –evocarea 

vieţii şi activităţii unor scriitori şi 

poeţi,fiecare activitate fiind 

finalizată prin realizarea unor 

proiecte, activităţi cultural-

artistice, dramatizări, activităţi ce 

vor fi susţinute în cadrul Cercului 

artistic Cuvânt, creație, culoare 

Program artistic 

 

Lunar Păușan Cornelia 

Mocuțiu 

Loredana 

5. Activitate de simulare a 

examenului de bacalaureat pe baza 

testelor de antrenament a XII-a  

Dezbateri online Aprilie 

 

 

 

Păușan Cornelia 

Mocuțiu 

Loredana 

Ianchiș Alina 
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11. Analiza stadiului parcurgerii 

materiei. Discuţii privind  

încheierea  în bune condiţii a 

anului şcolar. 

Ședință online Mai 

2020 

Toți profesorii 

 

IV. Examenele naționale (nivelul de pregătire al elevilor pentru examenul național de bacalaureat) 

          În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, comisia metodică de Limbă și comunicare şi-a propus 

ca obiectiv prioritar pregătirea elevilor claselor a XII-a  în vederea susţinerii examenului de bacalaureat: 

examenul de certificare a competenţelor lingvistice şi proba scrisă. Astfel, în cadrul proiectului Rose 

care se derulează în școală, având ca principal obiectiv  creșterea ratei de promovare a examenului de 

Bacalaureat, s-a întocmit o planificare riguroasă a activităţilor de pregătire suplimentară pe zile şi ore, 

precum, şi a temelor ce vor fi dezbătute împreună cu elevii. 

Elevii au fost familiarizaţi cu prevederile programei pentru bacalaureat, programă ce se regăseşte 

în portofoliul personal al elevului. A fost adusă la cunoştinţa elevilor structura subiectelor de la 

bacalaureat şi au fost rezolvate variante de subiecte atât la orele de pregătire suplimentară cât şi la 

activităţile din clasă. S-a realizat o analiză pertinentă a rezultatelor înregistrate la examenul de 

bacalaureat, stabilind punctele tari, punctele slabe, oportunităţi și au fost stabilite strategii de remediere 

a neajunsurilor semnalate. 

        Elevii au fost informaţi de la începutul anului şcolar cu privire la prevederile programei de 

bacalaureat sub aspectul conţinuturilor şi s-a prelucrat metodologia şi calendarul desfăşurării probelor 

de examen. S-a realizat o evaluare sistematică a achiziţiilor dobândite conform standardelor prevăzute 

de programa şcolară şi subiectele lucrărilor scrise semestrial au fost concepute după structura subiectelor 

de la bacalaureat. 

V. Nivelul de pregătire al elevilor   

A existat o preocupare constantă în vederea atingerii standardelor prevăzute  de programele 

şcolare prin promovarea unor strategii interactive de predare-învăţare, fiind valorificate metode activ-

participative: munca în grup, studiul de caz, dezbaterea, jocul de rol, vizionarea filmelor didactice etc. 

metode ce stimuleaza implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare. 

         Demersul nostru didactic nu de fiecare dată s-a răsfrânt pozitiv asupra grupului ţintă, mai există 

elevi care au o exprimare incoerentă, eliptică, neexpresivă, vocabular sărăcăcios, nu stăpânesc tehnicile 

de analiză a unui text la prima vedere, întâmpină greutăţi în descifrarea semnificaţiilor, exprimarea 

argumentată a opiniilor, realizarea unor conexiuni, abordări comparative ale operelor. 

comparative ale operelor. 

         Considerăm că aceste disfuncţii în activitatea de învăţare se datorează unei atitudini de nepăsare, 

de dezinteres pentru activitatea şcolară din partea elevilor, fenomenului de absenteism, neimplicării 

familiei în problemele şcolii, a gestionării ineficiente a timpului afectat studiului, având alte preocupări, 

dar şi promovării unui demers didactic insuficient axat pe dezvoltarea motivaţiei invăţării şi a iniţierii 

unor activităţi diferenţiate cu elevii prin valorificarea strategiilor interactive de predare şi învăţare.   

Măsuri de remediere a deficienţelor semnalate : 

1. Program de învăţare remedială şi diferenţiată prin organizarea orelor de consultaţii în funcţie de 

nevoile personale; 

2. Ore destinate exerciţiilor de cultivare a limbii, exersarea regulilor DOOM 2, exerciţii de 

vocabular, dictări etc. 

3. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de procesul de comunicare prin crearea unor situaţii de 

comunicare scrisă şi orală; 
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4. Valorificarea temelor pentru acasă, diversificarea acestora în scopul exersării comunicării scrise, 

dezvoltării abilităţilor de redactare şi argumentare prin realizarea eseurilor, exerciţii de 

interpretare a unui text etc. 

5. Adoptarea unui demers didactic stimulativ şi comunicativ, valorificarea metodelor şi strategiilor 

interactive de predare şi învăţare; 

6. Personalizarea documentelor de proiectare conform particularităţilor individuale ale elevilor şi în 

funcţie de nivelul clasei; 

7. Existenţa la nivelul catedrei a unor instrumente variate de evaluare în vederea monitorizării 

sistematice a standardelor atinse şi stabilirea unor măsuri de reglaj al activităţii şcolare; 

8. Se va intensifica activitatea de pregătire a elevilor cls. a XII-a, în vederea susţinerii examenului de 

bacalaureat: prelucrarea programei de bacalaureat, rezolvarea variantelor de subiecte, atât în clasă, 

cât şi ca temă pentru acasă, simulare de bacalaureat, ore de pregătire suplimentară etc. 

9. Se va acorda o atenţie sporită participării la cursurile de perfecţionare în specialitate; 

 

VI. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare (etapa pe școală și locală) 

O constantă a activităţii catedrei a constituit-o pregătirea elevilor capabili de performanţă în 

vederea participării la olimpiadele şcolare –faza locală şi judeţeană. S-a realizat o selecţie a lotului de 

elevi capabili de performanţă în vederea participării la concurs.  

La olimpiada de limba şi literatura română –faza locală, a participat  un număr de 11 elevi, cel 

mai mare punctaj fiind obținut de eleva Prodan Crina, clasa a XI-a A (85 puncte), punctaj prin care a 

reușit să se califice la faza județeană. 

 

Tabel nominal cu punctajul obținut de elevii participanţi la olimpiada de limba și literatura 

română-faza locală 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa Profesor Punctaj 

 

1.  Varga Camelia IXA Mocuțiu Loredana 75 

2.  Iacob Iulia IXA Mocuțiu Loredana 70 

3.  Morar Natalia IXA Mocuțiu Loredana 60 

4.  Goron Anamaria IXA Mocuțiu Loredana 55 

5.  Crișan Diana XA Mocuțiu Loredana 65 

6.  Gale Florin XA Mocuțiu Loredana 64 

7.  Meszaros Ioana XA Mocuțiu Loredana 64 

8.  Prodan Crina XIA Păușan Cornelia 85-calificat 

9.  Oros Mirela XIB Mocuțiu Loredana 61 

10.  Coste Daniel XIA Păușan Cornelia 60 

11.  Pop Meda XIB Mocuțiu Loredana 60 

VII. Activităţi/ cursuri de formare/perfecţionare la care au participat / participă membrii catedrei  

S-a acordat o atenţie importantă activităţilor de formare şi perfecţionare prin participarea tuturor 

membrilor la activităţile comisiei metodice şi a cercului pedagogic. Au fost susţinute activităţi 

demonstrative conform planificării şi dezbateri pe diferite teme de specialitate în cadrul activităţilor de 

formare profesională. Membrii comisiei au participat la diferite cursuri de formare şi perfecţionare:  

Groza Monica : Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul de masa. 

Ianchiș Alina: Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul de masa. 

Mocuțiu Loredana: Managementul comunicării în mediul didactic. 
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IX. Activităţi desfăşurate de membrii catedrei: 

Catedra de limba și literatura română: 

1. Omul educat/ Omul needucat (dezbatere) – Ziua Educației Globale 

2. Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română- Tema: Abordarea textului  

literar la prima vedere (Subiectul II- Proba scrisă a examenului de bacalaureat); Dramatizarea 

piesei Regele moare, de Eugen Ionescu 

Catedra de limba franceză: 

Groza Monica 

1. Ziua Europeană a Limbilor Străine (ZEL)- 26 septembrie. 

2. Ziua Europeană a Limbilor Straine, 26 septembrie. 

3. Targul caritabil de Craciun, in cadrul  proiectului:  “Petale-n vant”. 

4. Nu esti de vanzare- Alege pentru binele tau !- Flash Mob- 18 octombrie 

Catedra de limba maghiară: 

Pap Izabella:  

1. Culorile toamnei- Prezentare de proiecte, prezentări Power Point, Redactare de texte, 

Fotografii, Redactare de poezii cu tematica propusă. 

2. Ziua limbii și literaturii maghiare- 13 Noiembrie. 

3. În așteptarea Crăciunului- Proiecte de Crăciun, Felicitări de Crăciun, Calendare de Advent. 

 

Analiza activității comisiei metodice Limbă și comunicare – Semestrul II, an școlar 2019-2020 

Activitatea comisiei a stat sub semnul promovării și valorificării unor strategii și metode educative 

moderne, a unor practici noi de comunicare și de cooperare, prin care s-a asigurat continuitatea învățării 

la distanță, folosind mai multe mijloace specifice: email, Watsapp, Facebook mesenger, apeluri 

telefonice/SMS. Date fiind circumstanțele, au apărut mai multe impedimente, soluțiile adoptate fiind 

diferite la nivelul claselor, cu mai multă implicare la nivelul claselor a XII-a, în vederea pregătirii pentru 

examenul de bacalaureat. Printre dificultățile în realizarea activităților didactice  la distanță se numără 

lipsa instrumentelor pentru feedback și evaluare. 

Cursuri de perfecționare: 

Membrii comisiei au participat la diferite cursuri de formare și perfecționare: 

Păușan Cornelia  - Participare la Conferința ”Teatrul în Educație - mijloace creative de predare” în 

Aula „Victor Jinga” a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB, Cluj-Napoca 

- Participare simpozion: Educația în familie -Cei șapte ani de acasă, ediția 2020 

Ianchiș Alina - Management educațional-Universitatea Oradea 

Mocuțiu Loredana - Participare la Conferința ”Teatrul în Educație - mijloace creative de predare” în 

Aula „Victor Jinga” a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB, Cluj-Napoca 

- Participare simpozion: Educația în familie -Cei șapte ani de acasă, ediția 2020 

Groza Monica-  Strategii de management si practici incluzive la nivelul clasei de elevi 
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RAPORT 

privind activitatea comisiei metodice MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

în anul școlar 2019-2020 

 

Responsabil comisie: prof. Conț Cezaria 

 

I. Încadrarea  cu personal didactic în anul  școlar 2019-2020  

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Studii/ specializare 

Titular/suplinitor 

Grad 

didactic 

Vechime în 

învăţământ 

1.  Conț Cezaria Universitatea "Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

facultatea de Matematica si 

Informatica/matematică și TIC/titular 

I 24 

2.  Driha Ioan Universitatea  Timisoara, Facultatea de 

Matematica matematică/ Titular 

I 38 

3.  Szeles Rudolf Universitatea "Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

facultatea de Matematica/ matematică/ 

Titular 

I 30 

4.  
Cozma Luminița Universitatea "Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

facultatea de chimie/ chimie-fizică/ titular 

I 35 

5.  

Rosz Rita Universitatea "Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

facultatea de chimie și tehnică chimică/ 

chimie-fizică/ titular 

I 34 

6.  
Pop Dumitru Universitatea "Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

facultatea de fizica/ fizică/ titular 

I 31 

7.  

Orțan Laura Universitatea "Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

facultatea de biologie si geografie/ biologie/ 

titular 

I 22 

8.  
Sas Annamaria Universitatea "Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

facultatea de fizica/ Fizică/plata cu ora 

I 19 

 

II. Activitatea de proiectare la nivelul catedrei 

Pornind de la planurile cadru şi programele şcolare, cadrele didactice au realizat Proiectarea  

activităţii didactice. 

În anul şcolar 2019/2020, am desfăşurat o activitate intensă, respectând activitatea lunară 

planificată. Am întocmit  planificăriile  semestriale şi anuale la timp.  

Proiectarea activităţilor catedrei a avut ca suport obiectivele propuse în planul managerial, 

sporirea eficienţei procesului instructiv-educativ în raport cu exigenţele reformei, îmbunătăţirea 

performanţei şcolare, asigurarea bazei didactico-materiale şi creşterea funcţionalităţii acesteia.La 

începutul anului şcolar am dat testele iniţiale , care s-au discutat la nivel de catedră. Testele iniţiale şi 

cele pe parcurs au condus la stabilirea de măsuri pentru eliminarea neajunsurilor constatate. 

       Se asigură cadrul afectiv propice desfăşurării lecţiilor, succesiunea logica a situaţiilor de 

învăţare, adaptarea metodelor de instruire la obiective şi conţinut, corelaţii intra şi interdisciplinare, 

valorificarea potenţialului educativ  al conţinutului transmis elevilor prin activitatea de învăţare; 
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A  fost parcursă materia în conformitate cu programa şcolară şi competenţele generale şi 

specifice; profesorii au participat la activităţile organizate la nivel de şcoală şi judeţ; au fost organizate 

şedinţe metodice în şcoală în cadrul cărora au fost dezbătute obiectivele şi preocupările ariei. 

III. Activităţi metodice planificate și realizate în anul şcolar 2019 – 2020 

1. Realizate în semestrul I  – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

0 1 2 3 4 

1 Rezolvarea problemelor 

organizatorice, discutarea programei 

şcolare, constituirea catedrelor, 

examene de corigenta. 

Dezbatere Septembrie 

2019 

Toţi profesorii 

2 Analiza rezultatelor de la bacalaureat. Prezentare de 

material 

Septembrie 

2019 

Prof.matematică

/ biologie 

3 Participarea tuturor profesorilor la 

consfătuirea cadrelor didactice. 

Activitați specifice Septembrie 

2019 

Toti profesorii 

4 Elaborarea și aplicarea testelor 

initiale la clasele a IX-a si a XII-a. 

Selectarea itemilor  

Aplicarea testelor 

Octombrie 

2019 

Toti profesorii 

5 Studierea  şi diseminarea  

bibliografiei/calendarului  pentru 

bacalaureat, matematică, biologie . 

Discuții pe 

discipline  

Octombrie 

2019 

Toti profesorii 

6 Analiza rezultatelor obtinute la testele 

inițiale aplicate la clasele a XII-a-

concluzii și măsuri. 

Stabilirea unui 

plan de măsuri 

Octombrie 

2019 

Cont Cezaria 

Driha Ioan 

 

7 Prezentarea raportului de activitate pe 

anul şcolar 2018-2019. 

Ședință de analiză Octombrie 

2019 

Cont Cezaria 

8 Elaborarea, discutarea şi aprobarea 

planului managerial pe anul şcolar 

2019-2020. 

Masă rotundă Noiembrie 

2019 

Toți profesorii 

9 Constituirea grupelor cu elevi pentru 

performanţă. 

Aplicarea testelor 

de evaluare și 

selectarea elevilor 

Noiembrie  

2019 

Toți profesorii 

10 Participarea la cercul pedagogic al 

profesorilor de matematică . 

Activități specifice Conform 

planificării 

Toți profesorii 

11 Pregatirea elevilor pentru faza locala 

a concursurilor/olimpiadelor pe 

discipline 

Activități de 

pregătire 

suplimentară 

Conform 

planificării 

Toți profesorii 

12 ”Metode clasice de evaluare versus, 

metode modern de evaluare” - 

referat, dezbatere 

Discutii privind parcurgerea materiei 

şi a rezultatelor lucrarilor scrise pe 

semestrul I. 

Masă rotundă Decembrie 

2019 

Conț Cezaria 

 

Toți profesorii 
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2. Realizate în semestrul II   – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

Forme de organizare 

a activității 
Data Responsabil 

0 1 2 3 4 

1. Organizarea fazei locale  a 

Concursului “Adolf Haimovici” 

Organizare 

Evaluarea lucrărilor 

Februarie 

2020 

Toți profesorii  

de matematică 

2. Realizarea  unei simulări pentru  

bacalaureat la clasele a XII-a, pe 

baza testelor de antrenament. 

Dezbateri online Aprilie 

2020 

Toti profesorii   

3. Analiza stadiului parcurgerii 

materiei. Discuţii privind  

încheierea  în bune condiţii a 

anului şcolar. 

Ședință online Mai 

2020 

Toți profesorii 

 

IV. Examenele naționale (nivelul de pregătire al elevilor pentru examenul național de bacalaureat) 

Analizând rezultatele obţinute la bacalaureat în sesiunea 2019, am  încercat ca activitatea în 

catedră să o axăm cu precădere pe optimizarea activităţii de predare-învăţare pentru realizarea unui 

demers didactic de calitate. Am avut în vedere atingerea standardelor prevazute de programele şcolare 

promovând strategii interactive de predare-învatare, favorizând centrarea activităţii pe elev, acesta fiind 

direct implicat în propria sa formare. În scopul sprijinirii pregătirii examenului de bacalaureat, profesorii 

desfășară în cadrul Proiectului Rose, activități specifice. Cu toate acestea studiul individual realizat de 

către elev rămâne esenţial. 

V. Nivelul de pregătire al elevilor 

La clasă au fost promovate cu prioritate metodele activ-participative, astfel încât învăţarea să se 

realizeze în mare parte la oră. Demersul nostru didactic, din păcate nu s-a răsfrânt pozitiv de fiecare 

dată. Există foarte mulţi elevi în primul rând dezinteresaţi de şcoală, cu grave lacune în cunoştinţele lor 

matematice încă din gimnaziu, incapabili să facă legături între noţiunile predate şi care nu lucrează nimic 

în afara orelor; elevi cu capacitati intelectuale reduse, cu ritm foarte lent de învăţare nefiind în stare să 

ţină ritmul cu clasa, dar şi indolenţi cu atitudine de nepăsare pentru propria lor pregătire. 

Pentru a veni in spijinul elevilor din clasele terminale am conceput subiectele pentru lucrările  

scrise semestriale în concordanţă cu structura subiectelor de bacalaureat, cuprinzând deseori părţi din 

variantele propuse. Am încercat să familiarizăm şi elevii din clasele mai mici cu subiecte de tip 

bacalaureat în scopul de a-i determina să acorde o mai mare atenţie în pregatirea lor zilnică pentru 

disciplinele din aria curriculară Matematică și Științe.  

La toate disciplinele din cadrul comisiei, în semestrul  trecut au fost realizate condiţiile pentru 

parcurgerea materiei conform planificărilor calendaristice şi  atingerea obiectivelor şi competenţelor 

specifice vizate în programe. 

Pentru a asigura o frecvenţă cât mai mare la ore, au fost utilizate metode cât mai variate de 

predare, de evaluare şi de asemenea cât mai multe ore cu caracter experimental, lecţii în AEL, care să le 

trezească un cât mai mare interes pentru ore.  

La sfârşitul primului semestru o parte dintre elevi nu au reuşit să promoveze clasa,  

neacumuland cunoştintele şi competenţele necesare. Cauzele principale care au dus la aceasta au fost: 

● lacune mari din materia de şcoala generală, 

● nu muncesc independent,  

● capacităţi intelectuale reduse 

● incapacitatea de a face conexiuni între diferitele noţiuni matematice 
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● dificultăţi de concentrare a atenţiei şi de insuşire a unor cunoştinţe elementare  

● foarte multe absenţe la unii elevi 

● dezinteres pentru propria pregătire  

● dezinteres din partea familiei faţă de pregătirea copiilor 

● elevi rămaşi nesupravegheaţi (părinţi plecaţi în străinătate) 

● anturajul unor elevi, motiv pentru care şi lipsesc foarte mult de la şcoală 

  Măsuri de remediere a deficienţelor semnalate : 
◊ Personalizarea documentelor de proiectare conform nivelului clasei si particularitatilor 

individuale ale elevilor. 

◊ Desfasurarea unui program de consultatii suplimentare în cadrul Proiectului Rose 

◊ Elaborarea unui program de invatare remedială şi diferenţiată prin fişe de lucru suplimentare  

în funcţie de nevoile personale ale elevilor. 

◊ Valorificarea temelor pentru acasă, diversificarea acestora în scopul exersării deprinderilor de 

calcul, dezvoltării abilităților de rezolvare de probleme şi situaţii-problemă. 

◊ Organizarea unei simulari a examenului de bacalaureat. 

◊ Studiu și munca individuala a elevului. 

La sfârșitul anului școlar nu s-au înregistrat corigențe.  

 

VI. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare (etapa pe școală și locală) MATEMATICĂ 

Pentru Concursul de Matematică Aplicată ”A. Haimovici” au participat la pregătire următorii elevi : 

Nr. 

crt. 

Numele prenumele elevului Clasa Olimpiada/ concursul 

școlar 

Cadre didactice care 

pregătesc elevul 

1.  Crișan Diana XA Concursul de 

matematică aplicată 

”A. Haimovici” 

Conț Cezaria 

2.  FeșteuDaiana XA 

3.  MesaroșIoana XA 

4.  Blaj Andrada XIIA 

5.  Major Katalin XIIA 

6.  Gog Miriam IXA Driha Ioan 

7.  Varga Camelia IXA 

8.  Morar Natalia IXA 

9.  Șon Anda IXA 

10.  Duma Florentina IXA 

11.  Prodan Crina XIA 

12.  Coste Daniel XIA 

13.  Prodan Florin Emanuel XIB 

14.  TyukodiCintia XIB 

15.  Pop MedaDenisa XIB 

16.  CocișȘtefania XIB 

17.  Prodan Daiana XIB 

18.  Lehene Bogdan XIIB 

19.  HolhoșCătălin XIIB 

20.  Pușcaș Daniela XIIB 
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Nr. 

crt. 

Numele prenumele elevului Clasa Olimpiada/ concursul 

școlar 

Cadre didactice care 

pregătesc elevul 

21.  PiroiAlexandru XIIB 

22.  Rus Adrian XIIB 

23.  Mureșan Paul XIIB 

24.  Gorgan Daniela XIIB 

25.  Balint Olga XIIB 

26.  Pojar Claudia XIIB 

27.  Panc Bianca XIIB 

 

Examenul național de bacalaureat 

Din păcate, examenul de bacalaureat a fost o încercare grea pentru elevi în acest an. Activitatea online 

nu a fost benefică pentru elevii noștri, care aveau nevoie de sprijinul educatorilor, mediul lor social fiind 

un factor de frână în pregătirea școlară. Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat nu s-a întrerupt în 

perioada predării online. Domnii profesori au continuat orele din cadrul proiectului Rose, dublat de 

pregătirea proiectată la nivelul fiecărei clase. În perioada 2-16.06.2020 s-au desfășurat la unitatea de 

învățământ pregătire față în față. Cu toate acestea, interesul elevilor a fost din ce în ce mai scăzut, acest 

fapt s-a reflectat și în rezultatele obținute la bacalaureat. 

 

VII. Activităţi desfăşurate de membrii catedrei: 

Prof. Conț Cezaria 

- în specialitate - Realizare subiecte pentru Concursul de matematică ”A. Haimovici”. 

- educative: activități  dedicate Zilei Mondiale a educației ”Rolul educației în societatea contemporană”. 

- proiecte   
 proiectul “Să acţionăm corect în situaţii de urgenţă” 

 proiectul național:” „Eco adolescenţii – Eco teeens!” 

 proiectul Rose 

Prof. Driha Ioan- în specialitate 

- Realizare subiecte pentru Concursul de matematică ”A. Haimovici” 

- Pregătire  suplimentară cu elevii capabili de performanță, pentru concursul Haimovici 

- Participarea la Consfătuirile cadrelor didactice  de matematică 

- Participare la cercul pedagogic al profesorilor de matematică. 

- educative: activități  dedicate Zilei Mondiale a Educației; 

- acțiune cu ajutoare la copiii de la școala BIC, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, Crăciunul 

Prof. Cozma Luminița 

- educative : activități  dedicate Zilei Mondiale a Educației- dezbatere Tema activității ”Accesul la 

educație pentru o viață mai bună!”. 

-activitati dedicate „Săptămâna Educației Globale”- Tema activității: ”Efectul de seră” și consecințe 

asupra mediului 

 -  proiectul “Să acţionăm corect în situaţii de urgenţă” 

-   proiectul național:” „Eco adolescenţii – Eco teeens!” 
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RAPORT 

privind activitatea comisiei metodice Om şi Societate, Educație fizică și sport 

în anul școlar 2019 – 2020 

 

                                                                                                   Responsabil comisie: prof.  RUS RADU 

 

II. Încadrarea  cu personal didactic în anul  școlar 2019- 2020  

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Studii/ specializare 

Titular/suplinitor 

Grad 

didactic 

Vechime în 

învăţământ 

1. 1

. 

Câmpean Elena 

Felicia 

UBB Cluj Napoca, Facultatea de 

Geografie 

I 19 ani 

2. 2

. 

Dascal Mirela 

Angela 

UBBCluj Napoca, Facultatea de Istorie si 

Filozofie 

I 17 ani 

3.  Opriș Ludovica Universitatea din ORADEA, Facultatea 

de Teologie 

I 19 ani 

4.  
Borzan Marius 

UBB Cluj Napoca, Facultatea de Istorie 

si Filozofie 

I 16 ani 

5.  
Farcău Pavel 

Univ. din Bucuresti, Facultatea de 

Filozofie 

II 12 ani 

6.  
Vâlcelean Florin 

UNIV. ORADEA, Facultatea de 

Educatie Fizica si Sport 

II 9 ani 

7.  
Rus Radu 

Univ.Babes-Bolyai Cluj Napoca, Fac. de 

Educatie Fizica si Sport 

I 18 ani 

 

II. Activitatea de proiectare la nivelul catedrei 

În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, membrii  catedrei, au desfăşurat o activitate intensă,   

respectând activitatea lunară planificată. S-au întocmit  planificăriile  semestriale şi anuale, la timp. 

Proiectarea activităţilor catedrei a avut ca suport obiectivele propuse în planul managerial, sporirea 

eficienţei procesului instructiv-educativ în raport cu exigenţele reformei, îmbunătăţirea performanţei 

şcolare, asigurarea bazei didactico-materiale şi creşterea funcţionalităţii acesteia, perfecţionarea 

metodico-ştiinţifică a cadrelor. Toţi profesorii din catedră au întocmit planificările calendaristice la timp, 

şi corect în conformitate cu recomandările primite la consfătuiri. 

S-a asigurat cadrul afectiv propice desfăşurării lecţiilor, succesiunea logica a situaţiilor de 

învăţare, adaptarea metodelor de instruire la obiective şi conţinut, corelaţii intra şi interdisciplinare, 

valorificarea potenţialului educativ  al conţinutului transmis elevilor prin activitatea de învăţare. 

 

III. Activităţi metodice planificate și realizate în anul şcolar 2019 – 2020 

1. Realizate în semestrul I   – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

0 1 2 3 4 

1 Probleme organizatorice, 

constituirea catedrelor 

Prezentare 

material 

septembrie Toti membrii 

catedrei 
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Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

2 Participarea la consfătuirile de 

specialitate 

Individual septembrie Toti membrii 

catedrei 

3 FLASH MOB – Ziua internaționala 

impotriva traficului de persoane 

Realizare 

materiale 

10.2019 Dascăl Mirela 

4 Activitati cu ocazia zilei Nationale 

a Holocaustului 

Prezentare PPT 10.2019 Borzan Marius 

5 Participare la cercurile pedagogice 

pe discipline 

Individual Noiembrie Toti membrii 

catedrei 

6 Român în suflet și gândire – ziua 

Romaniei 

Prezentare PPT Decembrie Toti membrii 

catedrei 

8 Nașterea Domnului – prilej de 

bucurie 

Prezentare PPT Decembrie Opris Ludovica 

9 Competiții sportive Activități 

sportive 

1 / luna Rus Radu 

Valcelean Florin 

   

2. Realizate în semestrul II   – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

0 1 2 3 4 

1. 24 Ianuarie Careu, discurs Ianuarie Borzan Marius 

2. Am văzut Raiul! Prezentare   Februarie Opriș Ludovica 

3. -"Violența psihologică (bullying) 

în relația profesor - elev " 

Prezentare 

material 

 

Martie 2020 

 

Dascăl Mirela 

5.  Analiza stadiului parcurgerii 

materiei. Discuţii privind  

încheierea  în bune condiţii a 

anului şcolar. 

Ședință online Mai 

2020 

Toți profesorii 

 

IV. Examenele naționale (nivelul de pregătire al elevilor pentru examenul național de bacalaureat) 

Elevii din clasele a XII – a profil Servicii, pot opta pentru susținerea la bacalaureat a celei de a 

treia probe între una dintre disciplinele din aria curriculară Om și Societate respectiv Geografie, 

Psihologie şi Logică ,argumentare şi comunicare. În acest sens, în cadrul  proiectului ,,ROSE”, se 

desfășoară activități de pregătire pentru examenul de bacalaureat. În cadrul orelor de pregătire la 

geografie se insistă pe : 

 Exerciţii de descriere unei realităţi geografice după o reprezentare cartografică utilizând hărţile 

din manual, atlasul geografic, Harta fizică și politică a Europei; 

 Aplicarea unor fișe de lucru cu sarcini progresive 

 

V. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare (etapa pe școală și locală) 

La olimpiada de geografie au participat 2 elevi la faza locală,din clasa a XII-a B, dar nu s-au 

calificat pentru faza județeană.  
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Echipa de volei băieți în semestrul I a participat la CUPA „LYCEUM” , ocupând locul VI, 

competiție organizată de Direcţia Judeteană de Tineret și Sport. La nivelul școlii s-au organizat 

competiții sportive lunare, conform calendarului competițional al catedrei. Catedra de educație fizică 

pregătește echipele reprezentative ale școlii pentru competițiile sportive locale și judetene (organizate 

de Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Pentru Situaţii de 

Urgenţă, Clubul Rotary) și organizează campionate și competiții sportive la nivelul școlii. 

 

VI. Activităţi/ cursuri de formare/perfecţionare la care au participat / participă membrii catedrei  

Dascăl Mirela: 1. Metodistul ISJ – partener  în procesul de îmbunătăţire a calităţii inspecţiei şcolare", 

curs organizat de CCD Sălaj, noiembrie 2019. 

2. Seminarul consilierilor de carieră și consilierilor educaționali – Cluj Napoca, 8-9 noiembrie 2019 

Rus Radu: Cultura emoțională în cariera didactică, curs organizat de CCD Sălaj, noiembrie 2019. 

 

VII. Activităţi desfăşurate de membrii catedrei: 

Câmpean Elena:  

1. Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane - 18.10.2019 
2. Ziua Mării Negre- 30.10.2019 

3. Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor” ,, Violența în 

mediul școlar – Justiția juvenilă și copiii lipsiți de libertate”- 07.11.2019  
4. Săptămâna Educației Globale - ,,Meteorolog de serviciu” – vizită la Stația meteorologică Zalău - 

20.11.2019 
5. Colindul la ISJ Sălaj - 17.12.2019 
Farcău Pavel: pregătire pentru BAC la Logică, argumentare și comunicare în proiectul ROSE 

Ianchiș Ludovica: 

1. Conferința internațională  - Ultimele voci; 

2. Proiectul –”Biserica, tinerii și colindele”. 

3.Participarea la Simpozionul - Surprinde-l pe Moș Crăciun. 

4. ISSN  -Promovarea imaginii școlii ---Articol în format electronic.  

5. Participarea cu colinda la copii cu dizabilități, centrul NORRO, scoală.  
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RAPORT 

privind activitatea comisiei metodice ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

anul școlar 2019 – 2020 

 

Responsabil: prof. ing. ȘTREANG ANCA 

 

III. Încadrarea  cu personal didactic în anul  școlar 2019 – 2020 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Studii/ specializare 

Titular/suplinitor 

Grad 

didactic 

Vechime în 

învăţământ 

9.  COSTACHE 

RODICA 

Facult. de Ind. Alim. Galati TPA/ 

Alimentație publică/ Titular 
I 29 

10.  TRĂNIŞAN 

IULIANA 

Facult. de Ind. Alim. Galati TPA/ 

Alimentație publică/ Titular  
I 27 

11.  
ŞTREANG ANCA  

Facult. de ŞAIAPM Sibiu TCCPA/ 

Alimentație publică/ Titular 
I 24 

12.  ROŞCA MIRELA 
Facult. de ŞAIAPM Sibiu TCCPA/ 

Alimentație publică/ Titular  
I 19 

13.  
MORAR 

ADRIANA 

Facult. de  T.P.P.A. Cluj-Napoca/ 

Alimentație publică/ Titular 
I 18 

14.  
POPTELECAN 

ANGELA 

Fac. de Ştiinţe Economice/ Economia 

Comerţului, Turism şi Serviciilor/ Titular 
I 27 

15.  
BUCIUMAN 

MARIANA 

Fac. de Ştiinţe Economice/ Economia 

Comerţului, Turism şi Serviciilor/ Titular 
I 26 

16.  COSMA SANDA 
Facult. de  T.P.P.A. Cluj-Napoca/ 

Alimentație publică/ Titular 
I 18 

17.  VAIDA RODICA 

UBB Cluj – Napoca, Fac de Tehn. 

Chimică, Ing. chimist – Tehnologie 

chimică organică/ Titular 

I 37 

18.  
BOLDUȚ 

NATALIA 

Universitatea  „Spiru Haret” București- 

Administrație publică/ Suplinitor 
- 4 

 

II. Activitatea de proiectare la nivelul catedrei 

Dosarul comisiei metodice cuprinde următoarele documente:  

- Situaţia privind încadrarea membrilor catedrei, raportul de activitate pentru anul şcolar 2018 – 2019; 

- Planul managerial (direcţii de acţiune); 

- Planificarea activităţii metodice  pe semestrul I și II;  

- Graficul practicii comasate pentru anul școlar 2019- 2020; 

- Lista disciplinelor CDL pentru clasa a IX-a, a X- a și a XI- a, liceu ciclu, clasa a IX– a,  a X- a  a XI– 

a și învățământ  profesional  şi programele aprobate de ISJ Sălaj;  

- Planurile- cadru valabile, programele pentru clasa a IX- a învățământ liceal- filieră tehnologică (Anexa 

3 la OMENCS nr. 4457/5.07.2016) și învățământ profesional de 3 ani (Anexa 6 la OMENCS nr. 

4457/5.07.2016), SPP nivel 3- Anexa 2 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016, SPP nivel 4- Anexa 4 la 

OMENCS nr. 4121/ 13.06.2016; OMEN nr. 4824 din 30 august 2018 privind aprobarea graficului de 

desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul 

profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018– 2019;  

- Planuri cadru clasa a XI- a, liceu filieră tehnologică, Anexa 1 la OMEN nr. 3500/29.03.2018 și ÎP3 

clasa a XI- a Anexa 3 la OMEN nr. 3500/29.03.2018; 
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- CRR  clasa a XI- a, liceu filieră tehnologică Anexa 1 la OMEN 3501/29.03.2018 și ÎP3 clasa a XI- a 

Anexa 3 la OMEN 3501/29.03.2018; 

- Plan cadru clasa a XII- a, liceu filieră tehnologică, Anexa 1 la OMEN nr. 3500/29.03.2018 și CRR 

Anexa 2 la OMEN 3501/29.03.2018;  

- Repere metodologice  privind proiectarea CDL pentru  clasele a XI-a  liceu, filieră tehnologică și 

clasele a XI-a  învățământ profesional, aprobate prin OMEN nr. 3502/ 29.03.2018 

- Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a 

absolvenților învățământului profesional de 3 ani (OMEN 4435/29.08.2014);  

- Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a 

absolvenților învățământului liceal, nivel 4, filieră tehnologică;  

- Standardele de pregătire profesională pentru nivel 3 și nivel 4, domeniul Turism și alimentație, care se 

găsesc în format electronic.          

Toţi membrii catedrei şi-au întocmit  planificările anuale (care cuprind ambele semestre), proiectele 

unităţilor de învăţare. Portofoliul cadrului didactic mai cuprinde următoarele documente: fișe de lucru, 

fișe de documentare, teste de evaluare, alte documente necesare desfășurării activității didactice. S-au 

constituit şi portofoliile elevilor care sunt păstrate de către elevi datorită numărului mare de discipline 

de specialitate din cadrul catedrei. 

 

III. Activităţi metodice planificate și realizate în anul şcolar 2019 – 2020 

1. Realizate în semestrul I– la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

1. ∙Cadru legislativ 

 – Precizări MEN referitoare la 

aplicarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale- Anexa la MEN nr. 

37380/10.09.2019:  

- clasa a XII- a ciclul superior al 

liceului- filieră tehnologică: Plan de 

învățământ OMEN 3500/29.03.2018, 

Anexa 2, Programe școlare aprobate 

prin OMEN nr. 3501/29.03.2018,  

Anexa 2; 

- clasa a XII- a ciclul superior al 

liceului - filieră tehnologică, 

învățământ seral: Plan de învățământ 

OMEN 3500/29.03.2018, Anexa 1, 

Programe școlare aprobate prin OMEN 

nr. 3501/29.03.2018,  Anexa 1; 

- Ordin grafic examen de certificare a 

calificărilor profesionale nr. 

4909/23.08.2019 

∙Repartizarea catedrelor pentru anul 

şcolar 2019 – 2020 (întocmire orar 

practică). 

∙Participare la Consfătuirile cadrelor 

didactice din A. C. Tehnologii 

Dezbateri 

Ateliere de lucru  

 

Septembrie 

2019 

Membrii  

catedrei 
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Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

∙ Încheierea  contractelor de pregătire 

practică pentru efectuarea stagiului de 

pregătire practică a elevilor din 

învățământul profesional și tehnic 

pentru anul școlar 2019- 2020 

2. ∙Analiza activităţii comisiei metodice 

pe anul şcolar 2018 – 2019, prezentarea 

planului managerial 

∙Revizuirea programelor pentru  CDL 

pentru   clasa a XI- a și a XII- a, liceu 

filieră tehnologică și  ÎP3 

Dezbateri 

Material- raport 

Ateliere de lucru 

Octombrie 

2019 

Responsabil 

comisie  

Membrii  

catedrei 

3. ∙Elaborarea de  materiale conform 

tematicii propuse de ISJ în “Ora şcolii” 

privind activităţile desfăşurate în cadrul 

cercului pedagogic din Sem. I.  
∙Participarea cadrelor didactice la 

activitățile Cercului pedagogic din 

semestrul I. 

Ateliere de lucru 

Materiale 

Activităţi 

practice 

Noiembrie 

2019 

Membrii  

catedrei 

4. ∙ Metodologia de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare 

a calificării profesionale a absolvenților 

învățământului liceal, filieră 

tehnologică nivel 4 

∙Finalizarea temelor propuse pentru 

proiectele de specialitate în vederea 

obţinerii certificatului de calificare 

profesională, învățământ liceal, filieră 

tehnologică, nivel 4- calificare 

Organizator banqueting 

Ateliere de lucru 

Material 

Decembrie 

2019 

Responsabil 

comisie  

Membrii  

catedrei 

 

2. Realizate în semestrul II   – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

1.  ∙Repartizarea  temelor de proiect în 

vederea susținerii Examenului de 

certificare a calificării absolvenților 

învățământului liceal, filiera 

tehnologică- nivelul 4, liceu zi și seral. 

∙Demararea activităților specifice 

realizării proiectelor de specialitate 

nivel 4. 

Ateliere de lucru  

 
Ianuarie   

2020 

 

 

 

Responsabil 

comisie  

Profesori 

îndrumători 
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Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

Desfășurarea examenelor de diferență- 

învățământ liceal seral 

Ateliere de lucru Ștreang A., 

Roșca M., 

Trănișan I., 

Morar A., 

Cosma S. 

2.  ∙Cadru legislativ – OMEN 4435 

privind Metodologia de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare 

a calificării profesionale pentru 

absolvenții învățământului profesional 

cu durata de 3 ani. Selectarea din Lista 

națională a temelor pentru proba 

practică. 

Dezbateri 

Ateliere de lucru  

 

Februarie  

2020 

Responsabil 

comisie  

Membrii  

catedrei 

∙ Organizarea  Olimpiadei la 

disciplinele din A.C. Tehnologii și a 

Concursului la disciplinele tehnologice 

pentru învățământul profesional - faza 

școală/locală.  

Ateliere de lucru  

 

Membrii  

catedrei 

3.  ∙ Activități de promovare a unității 

școlare 

- “Săptămâna meseriilor“ 24.02.2020- 

27.03.2020 

- Distibuirea materialelor de promovare 

Ateliere de lucru 

Activităţi 

practice 

Martie  

2020 

Ștreang A, 

Costache R, 

Poptelecan  

A., Membrii  

catedrei  

∙Afișarea listei finale a temelor pentru 

proba practică a examenului de 

certificare a calificării profesionale 

pentru absolvenții învățământului 

profesional cu durata de 3 ani.  

Ateliere de lucru 

 

Costache 

Rodica 

Ștreang Anca 

 

∙ Participare la Târgul de Mărțișoare 

Tradiționale 29.02.2020 

Ateliere de lucru 

Activităţi 

practice 

Membrii 

SNAC 

4.  Îndrumarea elevilor pentru elaborarea 

proiectelor, nivel 3 și 4. 

Activități online Mai  

2020 

 

Îndrumătorii 

de proiect 

5. ∙Organizarea şi desfăşurarea 

examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor din 

învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar, nivel 4- desfășurarea 

probelor (1- 4.06.2020). 

 • Organizarea examenului de 

certificare a calificării profesionale 

pentru absolvenții învățământului 

profesional cu durata de 3 ani. 

Activități online 

 

Iunie  

2020 

 

Ștreang Anca 

Costache 

Rodica 

Membrii  

comisiei 
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IV. Examenele naționale (nivelul de pregătire al elevilor pentru examenul național de bacalaureat, 

examenul de certificare a competențelor profesionale) 

Pregătirea elevilor pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 4. În  vederea 

susţinerii examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de 

calificare profesională nivel 4, s-au pus la dispoziția elevilor de la învățământul liceal de zi și seral Lista 

temelor de proiect. Elevii au optat pentru una din temele din listă iar împreună îndrumătorii s- au demarat 

activitățile de realizare a proiectelor. Pe parcursul semestrului al II- lea, fiecare îndrumător de proiect a 

continuat să desfășoare activități specifice în vederea realizării în format electronic a proiectelor de 

specialitate și au susținut elevii (zi și seral) în vederea finalizării corespunzătoare a acestora. La nivelul 

catedrei, cadrele didactice îndrumători pentru nivelul 4 (zi și seral) sunt: prof. ing. Ştreang Anca, prof. 

ing. Roşca Mirela, prof. ing. Trănișan Iuliana și prof. ing. Morar Adriana. 

Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 

tehnologică, Nivel 4- sesiunea iunie, 2020 

 

Pregătirea elevilor pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 3 

Conform Ordinului nr. 4.321 din 22 mai 2020 privind modificarea şi completarea Metodologieii de 

organizare şi desfăşurare a examenului de certificare calificării profesionale pentru absolvenţii 

învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin OMEN nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 

2019-2020, la nivelul comisiei metodice s-au stabilit următoarele: 

 Pentru calificările Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie (secția română și secția 

maghiară), Bucătar și Cofetar- patiser au fost elaborate Listele cu temele de proiect pentru proba 

practică. Elevii au optat pentru una din temele din listă iar împreună cu îndrumătorii, s- au demarat 

activitățile de realizare a proiectelor. 

 Cadrele  didactice îndrumători pentru nivelul 3  sunt: Ştreang Anca, Roşca Mirela, Trănișan Iuliana, 

Morar Adriana, Poptelecan Angela, Buciuman Mariana și Cosma Sanda. 

Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului 

profesional cu durata de 3 ani, Nivel 3- sesiunea iulie, 2020 
Calificarea  Înscriși  Prezenți  Număr candidați Respinși  Neprezentați  

Admiși 

Din care cu calificativul 

Excelent Foarte 

bine 

Bine Satisfăcător 

Ospătar – 

secția 

română 

25 25 10 15 0 0 0 0 

Ospătar – 

secția 

maghiară 

18 18 8 8 2 0 0 0 

Bucătar  12 12 7 4 0 1 0 0 

Cofetar - 

patiser 

10 10 2 6 2 0 0 0 

Calificarea Înscriși Prezenți Număr candidați Respinși  Neprezentați  

Admiși 

Din care cu calificativul 

Excelent Foarte 

bine 

Bine Satisfăcător 

Organizator 

banqueting, 

liceu zi și seral 

50 50 10 28 12 0 0 0 
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V. Nivelul de pregătire al elevilor - situația la învățătură  

Standardele prevăzute de programele şcolare au fost atinse de cea mai mare parte a elevilor, în unele 

situaţii la un nivel mai ridicat, în alte cazuri la un nivel minim. În acest sens, se poate vorbi fie  despre 

gradul de dificultate mai mare la unele module sau chiar superficialitate în învăţare şi dezinteres faţă de 

şcoală. În acest an școlar nu s-au înregistrat elevi cu situația școlară neincheiată/ corigenți la modulele 

de specialitate, deoarece pe parcursul semestrului I și a perioadei ianuarie- martie, s-au asigurat 

suficiente note (un număr mai mic în perioada martie- iunie) care să permită încheierea mediilor la 

modulele de specialitate.  

 

VI. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare (etapa pe școală și locală) 

 

Tabel nominal cu punctajul obținut de elevii participanţi la Olimpiada Tehnologii/ Domeniul: 

Turism și alimentație 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa Profesor Punctaj 

 

1.  Oros M. R. Mirela- Diana XI B Gaspar Hajnal, Ștreang 

Anca, Hrițcu Amalia, Lar 

Ana 

84 

2.  Cordiș L. Tania  84 

3.  Farcaș M. Ramona Maria 83 

4.  Tyukodi L. C. Cintia 82 

5.  Gudea A. Emilia Sanda 81 

6.  Lehene P. Bogdan Robert XII B Ștreang Anca, Trănișan 

Iuliana, Morar Adriana, 

Hrițcu Amalia, Lar Ana, 

Rablău Claudia 

87 

7.  Vitan Maria Elisabeta 86 

8.  Pojar G. Claudia Clementina 83 

9.  Balint A. Olga Ibolya 82 

 

Tabel nominal cu punctajul obținut de elevii participanţi la Concursul pe meserii/ Bucătar 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa Profesor Punctaj 

 

1. 

 

Lipovan R.M. Anamaria- Ioana XI D Trănișan Iuliana, Cosma 

Sanda 80 

 

Tabel nominal cu punctajul obținut de elevii participanţi la Concursul pe meserii/ Ospătar 

(chelner), vânzător în unități de alimentație 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa Profesor Punctaj 

 

1. Lingurar T. Sorina XI C  Roșca Mirela, Poptelecan 

Angela, Costache Rodica 
86 

2. Vlaicu A. Sefora Debora 82 

3. Boda A. Dora-Nikoleta XI E Ștreang Anca, Costache 

Rodica, Cosma Sanda 84 

VII. Aspecte privind pregătirea practică (contracte de practică, exemple de bună practică) 

La nivel de comisie s-a constituit echipa formată din cadrele didactice de la instruire practică (Poptelecan 

A., Buciuman M., Cosma S. și Bolduț N.) în vederea realizării analizelor obligatorii pentru elevii de la 

domeniul Turism și alimentație, învățământ liceal și IP 3. Contractele de practică încheiate cu agenții 

economici în vederea efectuarii stagiului de pregătire practică pentru anul școlar în curs sunt : 
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- pentru calificarea Organizator banqueting, învățământ liceal: S.C. Smarald Invest SRL- Restaurant 

Severus, SC „Hudin Anda” SRL, SC Good Food Services SRL Cluj Napoca- Restaurant Glamour 

Events Halls Zalău, S.C. Pizza&Meniu SRL Zalău, SC Hanul Drumeţilor S.R.L; 

- pentru calificările Bucătar și Ospătar (chelner), vânzător în U.A: S.C. Smarald Invest SRL - 

Restaurant Severus, SC „Hudin Anda” SRL, SC “Saladina” SRL, SC Good Food Sevices SRL Cluj 

Napoca Restaurant Glamour Events Halls Zalău, S.C. Pizza&Meniu SRL Zalău, SC Electrosilva SRL-

Pensiunea Silva, Șimleu Silvaniei, SC Pif Com SRL; 

- pentru calificarea Cofetar- patiser s-au încheiat contracte cu următorii agenti: S.C. Imbiss Import 

Export SRL, S.C. Cirea Import Export SRL, S.C. Smarald Invest SRL- Laborator cofetărie,  SC Aralia 

SRL  S.C. Biamona SRL. 

 

VIII. Activităţi/ cursuri de formare/perfecţionare la care au participat/ participă membrii catedrei  
Semestrul I 

Costache Rodica 
- Atelierul de formare pentru evaluatorii de competențe profesionale în domeniul VET, CNDIPT și 

ANPCDEFP, 7-8 noiembrie 2019, Sinaia 

- Activitate metodică – Cercul Pedagogic – sem I, an școlar 2019 – 2020, 28.11.2019,  referate  Analiza 

structurii noilor programe (CRR) în strânsă legătură cu noile SPP- uri. Elaborarea CDL- exemple, 

avantaje, dificultăți    

Trănișan Iuliana 

- Activitate metodică – CCD – Întâlnire cu responsabilii cu dezvoltarea profesionala - 6 noiembrie 2019 

- Activitate metodică – Cercul Pedagogic – Resurse/Tehnologii– organizat la Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu” Zalău – 28 noiembrie 2019 

- Profesor evaluator – Concursul pentru ocuparea posturilor declarate vacante – septembrie 2019 

- Conferința Internațională Arhitecții Educației – Cluj Napoca 16 noiembrie 2019, Fundația Noi 

Orizonturi 

- Activitate metodist – inspecție concurs Liceul Tehn. I. Ossian Șimleu Silvaniei – decembrie 2019 

- Participare activitate în cadrul Programului Național de prevenire delincvenței juvenile și a victimizării 

minorilor 2019 - cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj – 3 decembrie 2019 

- Participare la Sesiunea practică (cu eleve din IX C, X B) din 11 decembrie 2019 în cadrul Campaniei 

de prevenire a violenței domestice și a victimizării femeilor „Recunoaștem, să ne putem apăra!”- 

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj 

- Implicare în cadrul activităților realizate la nivelul catedrei de alimentație publică. 

Ștreang Anca:  

- defășurarea de activități specifice ca responsabil Comisie metodică, A. C. Tehnologii și Comisia de 

monitorizare a acordării bursei profesionale; 

- membru evaluator, comisia  examenului de certificare a calificării profesionale nivel 4 și nivel 3 

Semestrul II 

Costache Rodica- Învățare la distanță cu ajutorul Google Classroom și Microsoft 

TEAMS, Septembrie 2020 

Trănișan Iuliana 

-Resurse educaționale și digitale pentru instruire online - program postuniversitar de formare și 

dezvoltare 

- Participare la Conferința „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 28.02.2020 – în cadrul proiectului 

„Teatrul în educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul Operațional Capacitate 

Administrativă POCA Competența face diferența!) 
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- Participare la Atelierele de formare „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 29.02.2020 – în cadrul 

proiectului „Teatrul în educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul Operațional Capacitate 

Administrativă POCA  Competența face diferența!)   

- Participare la evenimentul „Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții 

la distanță”, 26.05.2020, organizat de Editura Didactică și Pedagogică S.A., EduMagic și Mozaik 

Education, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. 

- participarea cu elevii la Proiectul Național Educational JA „Eu si viitorul meu! - Module digital 

interactive” - JARomania 

- webinar Împreună Online: Utilizarea practică a Resurselor Educaționale Deschise. Recomandările 

UNESCO  6 august 2020 - Universitatea Politehnica Timișoara prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), 

IEEE România, Asociația EDEN.   

Morar Adriana -  Concursul Național de Comunicări Științifice "SOS – PRODUCȚIA DE 

ALIMENTE!" Baia Mare – aprilie 2020  

Cosma Sanda - Concursul Național de Comunicări Științifice "SOS – PRODUCȚIA DE ALIMENTE!" 

Baia Mare – aprilie 2020 

 

IX. Activităţi desfăşurate de membrii catedrei 

Activități comune desfășurate de către membrii catedrei în semestrul I 

 Examene de diferență pentru elevii transferați la liceu zi și seral (septembrie 2019):  

Ștreang A., Trănișan I., Roșca M., Morar A., Cosma S.; 

 Solicitări la agenții economici pentru aprofundarea planului de școlarizare, învățământ 

profesional de trei ani, pentru anul școlar 2020- 2021- Costache R., Ștreang A., Roșca M., Morar A., 

Poptelecan A., Buciuman M. 

 Realizarea programei pentru CDL: învățământ liceal – Filiera Tehnologică, Domeniul: 

Turism și alimentație/ Organizator banqueting: Catering pentru evenimente, autori Costache Rodica și  

Ștreang Anca; 

 Întocmirea de materiale pentru cercul pedagogic, semestrul I: Analiza structurii noilor 

programe (CRR) în strănsă legătură cu noile SPP- uri. Elaborarea CDL- Exemple, avantaje, 

dificultăți și Sănătatea și securitatea muncii- domeniu prioritar în organizarea activităților 

instructuv- educative din ÎPT- toți membrii comisiei metodice; 

 Activități desfășurate în cadrul proiectului ROSE- 743/SGL/RII/02.10.2018  

Seriozitatea, munca, ambiția, reușita și toleranța- viitor garantat- SMART- VG; responsabilități în 

cadrul proiectului: Costache Rodica- Coordonator de grant iar pentru A.1.6. activitatea de consiliere și 

orientare în carieră- Cariera- factorii care infruențează cariera- Ștreang Anca, Trănișan Iuliana, Roșca 

Mirela și Morar Adriana; 

 Activitățile organizate în cadrul proiectului ,,Fă o faptă bună şi vei deschide inimi 
către viitor’’, coordonator proiect prof.  Poptelecan Angela sunt prezentate și în raportul comisiei 

SNAC, coordonator prof. Roșca Mirela. 

Nr. 

Crt. 
Activitatea 

Data  Locul 

desfăşurării 
Responsabili 

1 Lumină pentru eternitate- vânzarea 

de lumânări 

Octombrie 

2019 

Primăria Zalau Coordonator 

proiect 

2. Gustul și frumosul toamnei: 

Realizarea unei expozitii tematice;  

Belșugul toamnei în farfurii- 

realizarea de preparate culinare și 

Noiembrie 

2019 

Liceul Tehnologic  

Voievodul Gelu 

Zalău 

 

Toți membri 

catedrei 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea 

Data  Locul 

desfăşurării 
Responsabili 

dulciuri; Organizarea unei agape 

colegiale  

3. În cadrul  proiectului pe şcoală 

Halloween Sweet: amenajarea unui 

spatiu thematic; Bucate fermecate 

pentru masa de Halloween – 

expozitie cu degustare de preparate, 

dulciuri  și  punci. 

Noiembrie 

2019 

 

Liceul Tehnologic  

Voievodul Gelu 

Zalău 

 

Toți membri 

catedrei 

4. 

 

 

 

 

 

“Fiecare lucru are frumuseţea lui, dar 

nu oricine o vede”: realizarea de 

machete decorative pentru vitrinele 

din incinta școlară;  realizarea de 

biscuiti decorativi pentru bradul de 

Crăciun  

Decembrie 

2019 

 

Liceul Tehnologic  

Voievodul Gelu 

Zalău 

Toți membri 

catedrei 

“Gata-i casa de Crăciun” - 

amenajarea unui spațiu în stil 

tradițional în asteptarea colindătorilor  

Liceul Tehnologic  

Voievodul Gelu 

Zalău 

Toti membri 

catedrei 

Actiune de voluntariat - expoziție cu 

vânzare de lumânări și ornamente 

decorative de Crăciun realizate de 

tinerii de la CITO, în incinta 

Michelin  Zalău.  

Michelin Zalău Coordonator 

proiect 

 

 

Actiune de voluntariat “Dăruieste un 

Cadoul de Crăciun nu este doar un 

dar material ci şi un dar al bucuriei 

şi speranţei; Pe unde de colind am 

dus  

bucurie și speranţă  la copii orfani, 

abandonaţi, cu dizabilităţi şi familii 

care trăiesc în condiţii inumane. 

Pachete cu alimente de bază, dulciuri  

și produse  pentru igienă. 

Locuințe sociale 

CITO Zalău 

 

Toți membrii 

catedrei 

 

- Desfășurarea examenelor de diferență- învățământ liceal seral, profesori: Ștreang A., Roșca M., 

Trănișan I., Morar A., Cosma S. 

- Participare la Târgul de Mărțișoare Tradiționale 29.02.2020. La nivel comisiei metodice- 

instruire practică, s-au desfășurat activități de realizare a mărțișoarelor comestibile în vederea 

participării la târg. 
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RAPORT 

privind activitatea comisiei metodice ECONOMIC-TIC ȘI INFORMATICĂ 

în anul școlar 2019 – 2020 

 

Responsabil: prof. Hrițcu Amalia  

I. Încadrarea  disciplinelor pe anul şcolar 2019 – 2020 cu respectarea planurilor cadru şi a planului de 

şcolarizare pentru anul  școlar 2019- 2020 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Studii/ specializare 

Titular/suplinitor 

Grad 

didactic 

Vechime în 

învăţământ 

1. Gaspar Hajnal 

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj Napoca, 

Facultatea de Ştiinţe Economice- 

specializare Marketing 

Masterat: Management educațional 

Titular 

 

 

I 

 

 

27 

2. Hriţcu Amalia 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Contabilitate şi informatică de gestiune 

Masterat: Management educațional 

Titular 

 

 

I 

 

 

 

13 

3. Rablău Claudia 

Universitatea  „Spiru Haret” 

Contabilitate şi informatică de gestiune 

Masterat: Management Educaţional 

Marketingul si managementul firmei 

Curs Postuniversitar de Conversie 

Profesională, specializarea Matematică 

Titular 

I 

 

 

27 

4. Lar Ana 

Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de 

Contabilitate si Finanţe Specializare  

Contabilitate si informatică de gestiune 

Masterat: Marketingul si managementul 

firmei 

Titular 

I 

 

 

26 

5. Zaharie Liliana 

Universitatea “ Spiru Haret” 

Facultatea de Ştiinţe Economice  

Specializarea Marketing 

Masterat: Marketingul şi Managementul 

firmei. 

Titular 

I 

 

 

 

28 

 

 

6. Criste Gelu 

Universitatea Tehnică  din Cluj Napoca 

IPC-N Facultatea de mecanică 

Postuniversitar-Informatică aplicată și 

programare 

Master- Management educațional; 

Titular 

I 

 

 

31 

 

II. Activitatea de proiectare la nivelul catedrei 

Dosarul comisiei metodice cuprinde următoarele documente: 

 Ordinele de ministru în vigoare pentru anul şcolar 2019 - 2020  privind planurile de învăţământ şi 

programele şcolare pe ani de studii/calificări profesionale;  
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 Planurile cadru valabile, planurile de învăţământ, programele școlare și SPP-uri; 

 Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură 

pregătirea prin învăţământul preuniversitar;  

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor 

învăţământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4434/29.08.2014; 

O.M.E.N. nr. 5005/02.12.2014, privind aprobarea Metodologie de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal; OMEN 

4435/ 29.08.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani; 

 Situaţia  încadrării  cadrelor  didactice  de  specialitate  din  catedră/comisie metodică  (pe  posturi în 

conformitate cu prevederile centralizatorului şi număr de ore); 

 Baza de date cu cadrele didactice de specialitate; 

 Fișa personală- formare iniţială, evoluţie în carieră şi dezvoltare profesională ; 

 Planificarea activităţilor metodice  pe semestrul I și semestrul II; 

 Raportul comisiei metodice pe anul școlar anterior; 

 Procesele verbale de la comisiile metodice și materialele întocmite; 

 Teste de evaluare şi rezultatele evaluării în perioada de raportare; 

 Documente privind examenele de certificare a competențelor profesionale, olimpiadele și 

concursurile școlare; 

 Planificarea practicii la liceu și școală profesională, orarul practicii cadrelor didactice; 

 Parteneriate încheiate cu agenţii economici și alte unități; 

 Programele de CDL pentru clasa a X-a  liceu ciclul inferior şi clasele a IX-a, a X-a, a XI-a 

învățământul profesional de 3 ani, programe aprobate de ISJ Sălaj; 

 Alte documente utile pentru activitatea comisiei metodice. 

Portofoliul cadrului didactic cuprinde următoarele documente de planificare: 

 Planificările calendaristice și proiectele unităților de învățare verificate şi semnate; 

 Fisele de documentare pentru activitatea de predare învăţare; 

 Fișe de lucru, teste de evaluare, analiza rezultatelor; 

 Documente care atestă formarea, perfecţionarea cadrelor didactice; 

 Alte documente care atestă pregătirea cadrului didactic și rezultatele obținute. 

Proiectarea anuală şi semestrială a fost corect întocmită în conformitate cu recomandările ce rezultă din 

programele şcolare în vigoare, nu există decalaje privind parcurgerea programelor conform 

planificărilor.  La majoritatea modulelor de specialitate, manualele fiind deficitare sau cu conținuturi 

care nu mai corespund legislației actuale, profesorii recurg la adaptarea unui volum de informaţii din 

alte surse (legislația în vigoare la domeniul economic) la nivelul claselor date şi restructurarea acestor 

informaţii în raport cu lista de obiective generale şi specifice, prevăzute de programele în vigoare.  

 

III. Activităţi metodice planificate și realizate în anul şcolar 2019 – 2020 

1. Realizate în semestrul I   – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

0 1 2 3 4 

1 1. Alegerea responsabilului comisiei 

metodice Economic –TIC 

Dezbateri 02.09.2019 prof. Hrițcu 

Amalia 
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2. Corelarea planurilor de învățământ 

cu structura anului scolar 2019-2020 - 

OMEN 174/2019 

2. Precizări privind stabilirea normei 

didactice de predare 2019-2020 a 

personalului didactic de predare încadrat 

în învățământul profesional și tehnic Nr. 

27496/27.02.2019   

 

2 1.Cadru legislativ – aplicarea planurilor 

cadru, planurilor de învăţământ, 

curriculum şi Standarde de Pregătire 

Profesională. ( Precizări nomenclatoare 

calificări profesionale și ordine de 

ministru în vigoare privind planurile de 

învățământ și programele școlare pentru 

anul școlar 2019-2020 - Nr. 37380/ 

/10.09.2019)  

2. OMEN nr.3500/ 29.03.2018 privind 

aprobarea planurilor de învăţământ pentru 

cultura de specialitate, pregătirea practică 

şi stagiile de pregătire practică din aria 

curriculară Tehnologii pentru clasele aXI-

a şi a XIl-a ciclul superior al liceului - 

filiera tehnologică; pentru pregătirea 

practică din aria curriculară Tehnologii şi 

stagiul de pregătire practică - curriculum 

în dezvoltare locală CDL pentru clasa a 

Xl-a învăţământ profesional; 

OMEN nr.3501/ 29.03.2018 privind 

aprobarea programelor şcolare pentru 

cultura de specialitate, pregătirea practică 

şi stagiile de pregătire practică din aria 

curriculară Tehnologii pentru clasele a 

Xl-a şi a XIl-a ciclul superior al liceului - 

filiera tehnologică; pentru pregătirea 

practică din aria curriculară Tehnologii 

pentru clasa a Xl-a învăţământ 

profesional;  

 

 

 

 

 

Dezbateri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliere de 

lucru 

 

 

septembrie 

2019 

Dir. adj. prof. 

Gaspar Hajnal 

Prof. Hrițcu 

Amalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii 

comisiei 

metodice 

 

 

 

 

 

3. 1. Organizarea firmelor de exercițiu în 

anul școlar 2019-2020 

2. Analizarea modulelor de instruire 

practică, a posibilităţile de care dispune 

şcoala şi agenţii economici cu care se 

colaborează, pentru efectuarea stagiului de 

practică și a practicii curente. Încheierea 

Contractelor de pregătire practică pentru 

efectuarea stagiului de pregătire practică 

(OMECTS nr.3539/ 14.03.2012). 

Dezbateri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2019 

 

Prof. Rablău 

Claudia; Hrițcu 

Amalia, Lar 

Ana, Zaharie 

Liliana, 

Criste Gelu 
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3. Analiza testelor inițiale aplicate la 

clasele a IX-a și a X-a 

 

4. 1. Documentare și discuții pe baza 

temelor propuse de ISJ pentru cercul 

pedagogic din semestrul I 

2. ORDIN nr. 4.909 din 23 august 2019 

privind aprobarea graficului de 

desfăşurare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale a absolvenţilor din 

învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 

3. Iniţierea  unor activităţi stimulative, 

atractive în vederea atragerii elevilor la 

activităţile şcolare. 

Dezbateri 

Exemple de 

bune practici 

Noiembrie 

2019 

 

Prof.Gaspar 

Hajnal 

Prof. Hrițcu 

Amalia 

Prof Criste Gelu 

5. 1. Identificarea elevilor capabili de 

performanţă, respectiv elevii care necesită 

o pregătire suplimentară (modalitatea de 

lucru). 

2. Anexă la Nota MEN nr. 

2661/DGISSEP/17.09.2019-Programe 

olimpiadă clasa a XII-a - Turism și 

alimentație 

3. Informare privind pregătirea elevilor 

care își desfășoara practica la agenți 

economici (pe baza discuțiilor cu 

reprezentanții agenților economici, tutorii 

de practică). 

Masă rotundă 

(prezentare 

Situaţii 

statistice/ 

Documente 

de analiză) 

 

Decembrie 

2019 

 

 

 

Membrii 

comisiei 

metodice 

6. 1. Analiza randamentului şcolar/ nivelul 

atingerii competenţelor profesionale de 

către elevi, în conformitate cu standardele 

profesionale.  

2. Analiza activității firmelor de exercițiu 

pe parcursul sem I 

Masă rotundă 

(prezentare 

Situaţii 

statistice/ 

Documente 

de analiză) 

Discuţii 

Ianuarie 

2020 

Membrii 

comisiei 

metodice 

În data de 28.11.2019 Catedra de Economic-TIC a organizat cercul pedagogic -  Centrul metodic 

Servicii + Textile. 

 

2. Planificate și realizate în semestrul II   – la nivel de şcoală şi nivel judeţean  

Nr. 

crt. 

 

Activitatea metodică 

 

Forme de 

organizare a 

activității 

Data Responsabil 

0 1 2 3 4 

1. 1. Analiza randamentului şcolar/ 

nivelul atingerii competenţelor 

profesionale de către elevi, în 

conformitate cu standardele 

profesionale.  

Masă rotundă 

(prezentare 

Situaţii statistice/ 

Documente de 

analiză) 

 

Ianuarie 

2020 

Membrii 

comisiei 

metodice 
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2. Analiza activității firmelor de 

exercițiu pe parcursul sem I 

3. Repartizarea temelor de proiect în 

vederea susținerii Examenului de 

certificare a calificării absolvenților 

învățământului liceal și postliceal. 

Discuţii  

2. 1.Derularea de activități  în firmele de 

exercițiu în vederea participării acestora 

la concursuri specifice care se vor 

derula în semestrul II 

2. Pregătirea elevilor pentru olimpiadele  

școlare. 

Dezbatere 

Atelier de lucru  

Februarie 

2020 

 

 

 

 

Prof. Gaspar 

Hajnal 

Prof. Hrițcu 

Amalia 

 

 

3. 1.Activități de promovare a unității 

școlare 

2. Afișarea listei finale a temelor pentru 

proba practică a examenului de 

certificare a calificării profesionale 

pentru absolvenții învățământului 

profesional cu durata de 3 ani.  

Ateliere de lucru 

Activităţi 

practice 

 

 

Ateliere de lucru 

 

Martie 

2020 

 

Membii 

comisiei 

metodice 

 

Prof. Gaspar 

Hajnal 

Hrițcu Amalia 

4. 2. Aspecte privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de certificare 

a calificărilor profesionale conform 

noilor norme metodologice 

Instruire online 

 

 

Mai 2020 Membii 

comisiei 

metodice 

 

5. Analiza parcurgerii materiei.  

 Nivelul atingerii standardelor 

profesionale de către elevi. 

Ședință online Mai 2020 Membrii 

comisiei 

metodice 

 

IV. Examenele naționale  

Examenele de certificare a competenţelor profesionale, nivel 3, și 5 s-au desfășurat în conformitate cu 

metodologia  de organizare si desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a 

absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar, respectiv examenul de absolvire a 

învățământului postliceal. Îndrumătorii de proiect- nivel 3 și 5 (postliceal):  prof. Hriţcu Amalia, Rablău 

Claudia, Lar Ana, Zaharie Liliana. 

 

Rezultate – sesiunea iunie 2020, iulie 2020 

Nr. 

crt. 

Clasa Profil/Domeniu/Calificare 

profesională/Nivel de 

calificare 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

promovați 

Procent 

promovabilitate 

1.  a XI-a F Servicii/Comerț/Comerciant-

vânzător/Nivel III 

7 7 100% 

2.  An II PL Servicii/Comerț/Agent 

comercial/Nivel V 

21 21 100% 

V. Nivelul de pregătire al elevilor  - situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 
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Analiza rezultatelor înregistrate de elevi la modulele de specialitate, la sfârșitul anului școlar trecut, 

atestă preocuparea acestora pentru atingerea competențelor profesionale. Există însă și elevi care  din 

cauza frecvenței foarte scăzute au fost repetenți. 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele elevului Clasa 

1. Ciurcui A. Eduard IX E 

2. Kovacs A. Alexandra Mariana IX E 

3. Lăcătuș M. Emanuel IX E 

4. Lakatos D. Samuel Antonio IX E 

5. Meszaros C Cristian Mihai IX E 

6. Miți C. Andrada IX E 

7. Silagyi N. Natalia Cosmina IX E 

8. Varga O. Abel  Liviu IX E 

9. Petruș M.I. Andreea Mădălina XI F 

 

VI. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare (etapa pe școală și locală) 

Tabel nominal cu punctajul obținut de elevii participanţi la Olimpiada la Disciplinele din Aria 

curriculară Tehnologii - calificați la faza județeană, 2020 (Domeniul – Turism și alimentație) 

Nr. 

crt. 

Concursul Numele şi prenumele elevului Profesor 

coordonator 

1. Olimpiada la Disciplinele din Aria 

curriculară Tehnologii 

- faza județeană 2020 

(Domeniul – Turism și alimentație) 

Oros Mirela- XI B-Premiul I 

Farcaș Ramona- XI B-Premiul II 

Cordiș Tania- XI B-Premiul III 

Lehene Bogdan –XII B-Premiul I 

Pojar Claudia – XII B-Premiul II 

Vitan Maria – XII B-Premiul III 

Gașpar Hajnal 

Hrițcu Amalia  

Rablău Claudia 

Lar Ana 

  2. Concursul Naţional“Priorități și 

perspective pentru un mediu durabil” 

Costan Lidia – IX E Zaharie Liliana 

VII. Aspecte privind pregătirea practică (contracte de practică, exemple de bună practică) 

Majoritatea elevilor claselor a IX- a E și a XI a F  sunt apreciați pozitiv de către agenții economici pentru 

interesul, conștiinciozitatea și seriozitatea de care dau dovadă în atingerea unităților de rezultate ale 

învățării și pentru respectarea și îndeplinirea sarcinilor de muncă date. 

Majoritatea elevilor de la învățământul postliceal își desfășoară stagiile de practică curentă și comasată 

la locurile de muncă unde sunt angajați aprofundându-și nivelul de pregătire pentru atingerea unităților 

de rezultate ale învățării în  dobândirea noii calificări de agent comercial, prin interesul dat sunt apreciați 

și promovați nonfinanciar și financiar de către angajatori. 

VIII. Activităţi/ cursuri de formare/perfecţionare la care au participat / participă membrii 

catedrei  

Rablău Claudia - participare la programul de formare continuă Dezvoltarea profesională în domeniul 

educației incluzive/speciale, organizat de Facultatea de PsihologieșiȘtiințe ale Educației, 

UniversitateaBabeș-Bolyai Cluj-Napoca, în perioada decembrie 2019-februarie 2020. 

Zaharie Liliana – participare la cursul de formare continuă Strategii de management șipracticiincluzive 

la nivelulclasei de elevi, 01.07.2020-13.07.2020, Acreditat O.M.E.N 44/4.28.05.2020, furnizor, 

Asociația Start Pentru Formare, nr de ore 98, 24 credite transferabile, act justificativ Adeverință 

Nr.40/14.07.2020. 
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X. Activităţi desfăşurate de membrii catedrei: 

Hrițcu Amalia 

a. în specialitate 

 Elaborarea documentelor specifice pentru dosarul comisiei Economic-TIC și Informatică; 

 Întocmirea de contracte de practică cu agenții economici 

 Propunerea de teme pentru proiectele examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 4 

și nivel  

 Cercul pedagogic sem I 2019 - am întocmit referatul cu tema – „Analiza structurii noilor programe 

în strânsă legatură cu noile SPP-uri. Elaborarea CDȘ/ CDL exemple, avantaje, dificultăți”. 

 Revizuirea  Curriculumului în dezvoltare locală –  Procese de vânzare a mărfurilor la clasa a XI-a 

IP,  domeniul Comerț și revizuirea CDL- Bazele activității comerciale - clasa a X-a ÎP, domeniul 

Comerț și a CDL- Servicii de calitate în comerț, clasa a IX-a învățământ profesional cu durata de 3 

ani, domeniul Comerț, conform noilor documente curriculare  

 Întocmirea de subiecte pentru examenele de diferențe 

 Coordonarea activității firmei de exercițiu FE Fruttypak  SRL; 

 Amenajarea laboratorului de specialitate 

 Întocmirea PIP pentru elevii cu CES (Matioc Claudia IXC, Bot Sebastian IX E, Deneș Daniel XC) 

 Responsabil de caz CES pentru elevul Bot Ioan Sebastian 

 Am propus teme de proiecte pentru certificarea competentelor Nivel, 3,4 și 5. 

 Am coordonat elevi din clasele a XI a, a XII a, a XIII a și An II PL în realizarea și susținerea 

proiectelor de certificare Nivel 3,4, și 5. 

 Am pregătit materiale didactice pentru desfășurarea activităților online. 

 Am desfășurat cu elevii conform orarului dar și suplimentar acțivități didactice online și pregătire 

suplimentară pentru examenele de certificare Nivel, 3,4,5. 

 Am participat ca profesor asistent  la examnul de Bacalaureat sesiunea iunie - iulie 2020 

 Am participat la toate intâlnirile online în cadrul consiliului profesoral. 

 Membru evaluator extern în cadrul Comisiei pentru examenul de certificare a competențelor 

profesionale nivel 4- Profil servicii, Calificările profesionale : Tehnician în activități de comerț, 

Tehnician în activități economice-Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleul Silvaniei 

 Membru în cadrul Comisiei pentru examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 5 – 

Calificarea: Agent comercial, Ciumbrud, Jud. Alba 

 Membu în cadrul comisiei de organizare a Olimpiadei la Disciplinele din Aria curriculară 

Tehnologii- faza județeană 2020 

b. educative 

 Participare la activitatea: „Balul bobocilor”. 

 Participarea la activități educative din cadrul internatului școlar 

 organizarea activității „Profesorul ideal”, la clasa a IX-a  E, împreună cu Rablău Claudia, cu ocazia 

Zilelor Învățământului Sălăjean; 

 Partcipare la activitățile SNAC. 

 În cadrul proiectului educațional: „ Educația în familie, Cei șapte ani de acasă!” am publicat articolul: 

„Strategii de îmbunătățire a relațiilor dintre părinți și copii în cazurile de dificultăți la școală sau la 

copii/adolescenți cu deficiențe de învățare sau de relaționare cu ceilalți”- ISBN General 978-606-987-052-5, 

ISBN Vol II 978-606-987-054-9, Studiu de specialitate „ Cei șapte ani de acasa”, Nr. 17 -  ISSN 2537-4893, 

ISSN –L 2537-4893 

c. altele:  

 am coordonat activitatea Comisiei de evaluare și asigurare a calității 
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 am elaborat documente specifice CEAC – RAEI 2018-2019, Panul de acțiune CEAC 2019-2020, 

instrumente de monitorizare a activității: chestionare, fișe, rapoarte, proceduri operaționale ( 

autoevaluare instituțională, satisfacție a personalului, evaluarea satisfacției beneficiarilor, alegerea 

membrilor CEAC); revizuirea procedurilor existente. 

 am coordonat activitatea Comisiei pentru sprijinirea activității din internat, am elaborat documente 

specifice comisiei: Raportul activității pentru anul școlar 2018-2019, Panul de activități anual și 

semestrial pentru anul școlar 2019-2020, am revizuit Regulamentul internatului,  

 am desfășurat activități în cadrul Comisiei pentru sănătate și securitate în muncă. 

 

Zaharie Liliana 

a. în specialitate 

 Întocmirea unor documente pentru activitățile didactice (planificări, proiecte de unitate, fișe de lucru, 

teste de evaluare etc.); 

 Am întocmit și am încheiat contracte de parteneriat la anul I PL, cu agenții economici: 

 S.C Miral Com SRL, S.C.Titan Comerț SRL, S.C. Good Food Services SRL, S.C Gym Invest SRL, 

S.C. Hudin Anda SRL, S.C Multicom SRL, S.C Aurin Brîndușan SRL, S.C. Manex SRL, S.C La 

Casa Ristorante  SRL, S.C. Total As D.G  SRL. 

 Propunerea de teme pentru proiectele examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 4 

și nivel 5 la clasele a XIII a seral și an II PL. 

 Am centralizat/centralizez toate parteneriatele încheiate cu agențíi economici de profil la clsele a IX 

a, a XI a-ip 3, an I și anul II-învățământ postliceal, domeniul Comerț.  

 În calitate de gazde ale Cercului Pedagogic din data de 28 noiembrie 2019                                                                      

am întocmit și prezentat materialul cu tema,  Sănătatea și Securitatea Muncii - domeniu prioritar  în 

organizarea activităților instructiv-educative  din ITP (cadrul legislativ, documente obligatorii  

întocmite în activitatea de asigurarea SSM, aspecte ale SSM specifice desfășurării instruirii practice 

în laboratoarele din școală și la agenții economici). 

 Întocmirea PIP pentru elevii cu CES (IlieșDenisa –XI Fși Bot Sebastian IX E) 

 Întreținerea și  curățenia periodică a mobilierului cu mărfuri din  laboratorul de comerț. 

b.educative. 

 Organizarea activității tehnico- ştiinţifică la Stația Meteo din oraș din data da de 21.11.2019 cu tema 

‘’Meteorologul de serviciu-activitate de informare la stațiameteodin Zalău’’cu ocazia zilei ‘’ 

Săptămâna educației globale’’. 

 Coordonarea elevilor clasei a IX a E în confecționarea unor produse handmade prezentate și vîndute 

la  tîrgul de crăciun organizat în școală, din cadrul proiectului educațional  ‘’ Petale-n vânt’’. 

 Partcipare la activitățile SNAC. 

 Împlicare în organizarea Balului Bobocilor. 

 

Lar Ana 

a. în specialitate 

 întocmirea unor documente pentru activitățile didactice (planificări, proiecte de unitate, fișe de lucru, 

teste de evaluare etc.); 

 membru organizator Cerc Pedagogic sem I; 

 elaborare referat cerc pedagogic cu tema” Analiza structurii noilor programe în strânsă legatură cu 

noile SPP-uri. Elaborarea CDȘ/ CDL exemple, avantaje, dificultăți.”; 

 propunere teme pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 3, 4 și 5; 
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 întocmirea de contracte de practică cu agenții economici: S.C. Titan Comerț S.R.L, SC Pepco,  SC 

Multicom SRL, SC Crolux SRL, SC Dal Nexus SRL, SC Miralcom SRL; 

 pregătirea elevilor din clasa a XI–a B: Oros Mirela, Farcas Ramona, Cordis Tania, pentru olimpiada 

la Disciplinele din Aria curriculară Tehnologii-etapa locală. 

 Pregătirea elevilor din clasa a XII–aB :Pojar Claudia, Lehene Bogdan, Vitan Maria, pentru olimpiada 

la Disciplinele din Aria curriculară Tehnologii-etapa locală. 

b.educative 

 activități în  cadrul comisiei SNAC 

 

Rablău Claudia 

a. în specialitate 

 întocmirea unor documente pentru activitățile didactice (planificări, proiecte de unitate, fișe de lucru, 

teste de evaluare etc.); 

 membru evaluator la examenele de diferențe; 

 propunere de teme pentru proiectele examenelor de certificare a competențelor profesionale nivel 4 

și 5; 

 membru în cadrul examenului de ocupare  a posturilor declarate vacante în învățământ, sesiunea 

septembrie, domeniul Industrie Textilă și Pielărie; 

 întocmirea materialului cu tema „Învățământul profesional/profesional de tip dual între necessitate și 

oportunitate, extindere și la liceul tehnologic într-un viitor apropiat.    

 Eficientizarea parteneriatului școală-operator economic în scopul îmbunătățirii pregătirii practice a 

elevilor. Exemple de bune practici”, pentru Cercul pedagogic din 28.11.2019; 

 întocmirea de contracte de practică cu agenții economici SC Pepco Retail SRL și SC Adrishoping 

SRL; 

 pregătirea elevilor în vederea participării la examenele de certificare a calificării profesionale nivelele 

3 și 5; 

b.educative 

 organizarea activității „Profesorul ideal”,la clasa a IX-a  E, împreună cu Hrițcu Amalia, cu ocazia 

Zilelor Învățământului Sălăjean; 

 membru în cadrul proiectului de parteneriat educațional „Să acționăm corect în situații de urgență!”, 

desfășurat în colaborare cu ISU Sălaj. 

c.altele: 

 activități încadrul Comisiei pentru monitorizarea frecvenței și notării elevilor; 

 activități încadrul Comisiei de întocmire a orarului de  practică; 

 activități în cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, domeniul Industrie Textilă și Pielărie;  

 secretar al Comisieimetodice Economic-TIC-Informatică. 
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VIII. RAPORT 

privind activitatea CEAC în anul școlar 2019 – 2020 

 

Responsabil: prof. Hrițcu Amalia 

 

În anul şcolar 2019-2020, Comisia pentru Asigurarea Calității a funcționat Deciziei nr. 384 din 26.09. 

2019, în următoarea componență: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

membrului din comisie 

Roluri specifice 

1. Costache Rodica Director, coordinator comisie 

2. Hriţcu Amalia Profesor ec., Responsabil comisie, ales prin vot secret de 

consiliul profesoral 

3. Roșca Mirela Profesor ing., membru în comisie, ales prin vot secret de 

consiliul profesoral 

4. Mocuțiu Loredana Profesor, membru în comisie, ales prin vot secret de consiliul 

profesoral 

5. Borzan Marius Profesor, reprezentant sindicat 

6. Oros Mirela Reprezentantul elevilor 

7. Holhoș Delia Reprezentant al Comitetului de părinţi pe şcoală 

8. Popan Adrian Alexandru Reprezentant al Consiliului local 

9. Pap Izabella Profesor, reprezentant minorități 

 

Activitatea principală a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu” în semestrul I al anului școlar 2019-2020, a fost  monitorizarea sub aspect calitativ a 

întregii activităţi din unitatea şcolară  

 S-au desfăşurat activităţi curente şi întâlniri lunare în cadrul comisiei ; 

 A fost finalizat RAEI pentru anul școlar 2018-2019, conform Hotărârii CEAC nr. 8 din 

10.10.2019 

 A fost inițializat RAEI pentru anul școlar 2019-2020 

 Au fost elaborate documentele specifice de lucru:, Plan de îmbunătăţire, Plan de acţiune, etc. 

 Au fost revizuite procedurile existente din anul anterior; 

 S-a realizat monitorizarea elevilor proveniți din familii monoparentale, a celor proveniți din 

plasament familiar si a elevilor cu CES ; 

 Au fost încărcate în aplicația informatică documentele scolii: documente de înființare, resurse 

umane, documente financiare, sistemul de management al calității, documente de funcționare și 

resurse materiale, oferta educațională și rezultate educaționale, planificare internă; 

 A fost completata baza  de date a scolii  în aplicația informatica a calității; 

Au fost introduse în aplicația informatică activitățile de îmbunătățire și de evaluare internă pentru anul 

școlar 2019-2020 conform Hotărârii CEAC nr 7 din 10.X.2019. 

Activitatea de evaluare internă: 

Evaluarea rezultatelor înregistrate de elevi la olimpiade și concursuri școlare. 

Obiective 

 Creșterea numărului de elevi care participă la olimpiade și concursuri școlare. 
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Activități de îmbunătățire 

1. Îmbunătățirea relației școală- familie prin diversificarea strategiilor de comunicare 

Obiective 

 Descoperirea unor căi asertive de comunicare între principalii pioni ai procesului educativ 

 Identificarea și ameliorarea punctelor slabe în procesul de comunicare. 

 Cuantificarea gradului de disponibilitate a părinților pentru implicarea în activitățile legate de 

școală 

Activități: 

 selectarea și pregătirea grupului; 

 organizarea ședințelor cu părinții (la nivel de clasă și la nivel de școală); 

 aplicare de chestionare de feedback; 

 inițierea unor proiecte educative în parteneriat cu părinții; 

 consilieri individuale cu părinții. 

2. Îmbunătățirea rezultatelor la examenul de bacalaureat 

Obiective 

 consilierea elevilor din clasele terminale în vederea stabilirii disciplinelor din care vor susține 

examenul de bacalaureat;         

 evaluarea nivelului de pregătire al elevilor la disciplinele din care vor susține examenul de 

bacalaureat; 

 consilierea elevilor în cadrul Proiectului ROSE în ceea ce privește stabilirea unor planuri 

individualizate de pregătire a examenelor; 

 monitorizarea prezenței elevilor la  activitățile de pregătire suplimentară a examenului de 

bacalaureat  din cadrul Proiectului ROSE; 

 analiza rezultatelor obținute la simulările examenului de bacalaureat în cadrul comisiilor 

metodice și stabilirea unui plan remedial. 
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IX. RAPORT privind ACTIVITATEA DIN INTERNAT 

În anul școlar 2019- 2020 

 

Responsabil comisie:  prof. Hrițcu Amalia 
 

 Internatul școlar s-a înființat și funcționează în cadrul liceului nostru cu scopul de a asigura 

elevilor condiții bune de cazare, masă, studiu și educație. Are 2 pavilioane (A si B), fiecare cu câte 39 

de camere de 3 și 5 (2+3) locuri. Fiecare camera are baie, hol la intrare, balcon, ceea ce conferă condiții 

optime de cazare.  

Din locurile disponibile în pavilionul A, B pentru elevi au fost ocupate la începutul semestrului 

I 134 locuri, iar în momentul de față sunt ocupate 121 de locuri: 66 fete și 55 băieți. În afară de camerele 

pentru elevi, 2 camere sunt ocupate de chiriași. Elevii cazați sunt atat de la școala noastră cât și de la 

alte școli din oraș după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității Număr elevi din care fete din care băieți 

1.  Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău 58 34 24 

2.  Colegiul Național Silvania Zalău 8 6 2 

3.  Liceul de Artă ”Ioan Sima” 13 11 2 

4.  Liceul Sportiv ”Avram Iancu” Zalău 16 4 12 

5.  Liceul Teoretic ”Gheorghe Șincai” 7 6 1 

6.  Școala Postliceală Sanitară 2 1 1 

7.  Colegiul Tehnic ”Al.P.Ilarian” Zalău 4 1 3 

8.  Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău 9 1 8 

9.  Liceul Reformat ”Wesselenyi”Zalău 2 1 1 

10.  Universitatea Tehnică 1 1 0 

11.  Liceul Tehnologic Sărmășag 1 0 1 

 

Repartizarea elevilor pe camere s-a făcut în funcție de particularitățile lor de vârstă, sex, profil, 

scoală, rude, etc. Toate bunurile materiale existente în camere s-au predat la începutul anului elevilor pe 

bază de inventar iar aceștia au fost instruiți în legătură cu modul lor de folosire și păstrare. Toți elevii 

cazați iau masa la cantina internatului pe bază de cartelă.  

Intenatul este încadrat cu doi pedagogi (Pop Mircea, Bobiș Cornelia)  și un supraveghetor de 

noapte (Crișan Mircea), pedagogii asigurând supravegherea înre orele 15-23 iar supraveghetorul de 

noapte între orele 23-7. 

Din partea școlii activitatea din internat este sprijinită de o comisie, responsabil prof. Hrițcu 

Amalia. Activitatea din internat se desfășoară după următorul program: 

 630 – Deșteptarea 

 630-730– Program de dimineață 

 700-745 – Micul dejun 

 800-1400 (1500) -   Programul școlar 

 1300-1545 – Masa de prânz 

 1530-1700 – Meditație 

 1700-1730 – Pauză 

 1730-1900 – Meditație 

 1900-1945 – Cina 

 1945-2130 – Program de seară 

 2130 - Stingerea 
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A fost ales un comitet de internat format din următorii elevi -2 presedinți (Almaș Angela, Barboș 

Nicușor), 6 responsabili de paliere (I Ciocan Andreea, Prodan Emanuel, II Marchiș Mihaela, Pop Raul, 

III. Criste Denisa Cheșeli Cosmin )  responsabili cu activitatea culturală (Ciorte Alexandra, Mihăilă 

Raul), responsabili cu curățenia (Cristea Mădălina, Brete Claudiu), responsabili cu activitatea sportivă 

(Gorgan Camelia, Mihăilă Raul), fiecare având sarcini specifice. Acesta este coordonat de către 

pedagogi și se  întrunește  cel puțin o dată pe lună. 

Activități desfășurate în semestrul I 

 Cine festive de Moș Nicolae (un meniu special și o felicitare de sărbătorile de iarnă) 

 Excursie la Bic în postul Crăciunului 

 Acțiuni de binefacere între colegii din internat 

 Colectarea și selectarea deșeurilor  

 Întreceri sportive pe teren și în sala de sport 

 „Cu colinda prin vecini” – un grup de elevi de la internatul nostru au colindat colegii de la 

celelalte internate din Zalău și angajații cantinei și ai școlii  

 Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă ( Sf. Nicolae, Colinde de Crăciun)  
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X. ACTIVITATEA COMISIEI BURSE ȘI PROGRAME SOCIALE 

Anul școlar 2019- 2020 

 
Responsabili : prof. Cozma Luminița 

 

 La începutul semestrului I an școlar 2019– 2020, comisia de burse și programe sociale a 

prelucrat documentele referitoare la bani de liceu, burse sociale și burse profesionale elevilor, părinților 

și diriginților, ținând cont de documentele de referință specifică fiecărui program social. 

 Comisia a comunicat profesorilor diriginți, elevilor și părinților bursele și ajutoarele sociale ce 

vor fi acordate, metodologia de acordare, termenul de depunere al dosarelor și afișarea la loc vizibil a 

metodologiei de acordare a acestora. 

 Programele specifice învățământului liceal și profesional sunt: 

 programul social bani de liceu; 

 burse profesionale; 

 burse de merit, de studiu și sociale. 

După preluarea dosarelor și analiza lor, comisia prezintă următoarea situație: 

1. bani de liceu: 9 dosare; 

2. burse de merit: 4; 

3. burse sociale 90 din care : burse de orfani- 6; 

                                           burse de boală- 3; 

                                           burse rurale -81; 

4. burse profesionale-219 beneficiari în septembrie 2019 

Sprijinul financiar bani de liceu, burse de merit și sociale, se sistează în următoarele situații 

- elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învățământ; 

 - elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile, conform prevederilor art. 108 alin. (2) 

lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.747/2001*); 

- elevul a obținut sub nota 7 la purtare; 

- elevul nu mai frecventează cursurile unității de învățământ sau a fost exmatriculat. 

Comisia pentru Burse, programe sociale (”Bani de liceu”), a verificat absențele cumulate de elevi până 

la sfârșitul lunii decembrie 2019, respectiv situația mișcărilor de elevi conform ROFUIP.  

Numărul elevilor beneficiari de bani de liceu în luna ianuarie= 9 elevi 

În urma analizei absențelor  pe sem I an școlar 2019-2020 și a centralizării lor, cât și a notei la purtare, 

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale 

nr.1/2011 , pierd bursele în semestrul II următorii elevi (au corigență/notă scăzută la purtare): 

A. BURSE DE MERIT: 

Nr. 

crt. 

Nume prenume Clasa Localitatea/comuna Cauza 

 

1.  Bobotan Radu Ciprian X B Sat Bocșa nr. 88 com. 

Bocșa 

Nota scăzută la 

purtare 

2.  Șerban Florin Alex X B 

 

Sat Bocșa nr.347 com. 

Bocșa 

Nota scăzută la 

purtare 

 

 

 



 

Raport privind activitatea în anul școlar 2019- 2020 

71 

 

B. BURSE RURALE 

Nr. 

crt. 

Nume prenume Clasa Domiciliul Motivul 

 

1.  

Banyai Gergo IX A 

Verveghiu nr.74 com. 

Dobrin 

Corigent 

2.  

Bălănean Andrada-Mălina IX A 

Gălpîia nr.138 com. 

Bălan 

Transferat la Lic. 

Mihai Viteazul Zalău 

3.  

Costin Ana-Maria-Diana IX A 

Sutoru nr.38 com. 

Zimbor 

Corigent 

4.  

Ciobanu Anamaria-Mihaela IX A 

Badon nr.161 com. 

Hereclean 

Nota scăzută la 

purtare 

5.  

Ciobanu Miruna-Ioana IX A 

Badon nr.161 com. 

Hereclean 

Nota scăzută la 

purtare + corigent 

6.  

Crișan Paul-Vasile IX A 

Zimbor nr.11 com. 

Zimbor 

Corigent 

7.  

Faiceac Alexandra-Roxana IX A 

Bobota nr.394 com. 

Bobota 

Corigentă 

8.  

Ilieș Larisa-Ioana IX A 

Românași nr.132 com. 

Romănași 

Transferat la Liceul 

Mihai Viteazul Zalău 

9.  

Pintea Teofana-Maria IX A 

Crișeni nr.185 com. 

Crișeni 

Corigentă 

10.  

Mitrea Dalia-Alexia IX A 

Dragu nr.299 com. 

Dragu 

Corigentă + transf. la 

Liceul L. Rebreanu 

Hida 

11.  

Mierluț Răzvan-Denis IX A 

Chieșd nr.514 com. 

Chieșd 

Corigent 

12.  

Șom Anda-Adriana IX A 

Hurezu Mare nr.117 

Supur județ Satu Mare 

Corigent 

13.  Gale Andrei-Nicușor X A Plopiș nr.80 com. Plopiș Corigent 

14.  

Feher Florina-Anamaria X A 

Almașu nr.53 com. 

Almașu 

Transferat la Liceul 

Sportiv Zalău 

15.  

Manea Sergiu-Emanuel X A 

Sighetu Silvaniei nr.215 

com. Chieșd 

Corigent 

16.  

Ulici Izabela-Ionela X A 

Ciocmani nr.312A com. 

Băbeni 

Nota scăzută la 

purtare + corigent 

17.  

Gorgan Claudia-Ofelia XI A 

Derșida nr.39 com. 

Bobota 

Transf. la  seral 

cerere 3167/04.12.2019 

18.  Brudașca Tudor-Andrei XI B Cizer nr.544 com. Cizer Corigent 

19.  

Cociș Ștefania-Georgiana XI B 

Șolomon nr.136A com. 

Gîrbou 

Nota scăzută la 

purtare  

20.  

Deak Krisztina-Katalin XI B 

Panic nr.224A com. 

Hereclean 

Corigent 

21.  

Denes Monika XI B 

Panic nr.224 com. 

Hereclean 

Corigent 

22.  

Marușca Andrei-Teodor XI B 

Drighiu nr.64 com. 

Halmășd 

Corigent 
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23.  
Schneider Teodora-Nicoleta XI B 

Agrij nr.166A com. 

Agrij 

Nota scăzută la 

purtare  

24.  

Maxim Beatrice-Oana XII A Clit nr.2 com. Băbeni 

Nota scăzută la 

purtare + corigent 

25.  

Meleg Mădălina XII A 

Crișeni nr.52 com. 

Crișeni 

Nota scăzută la 

purtare  

26.  

Borciu Paula-Maria XII B 

Drighiu nr.67 com. 

Halmășd 

Corigent 

27.  

Erdokozi Edgar-Andrei XII B 

Cristur nr.122 com. 

Crișeni 

Nota scăzută la 

purtare + corigent 

28.  

Onuțan Manuela-Andrada XII B 

Chieșd nr.185 com. 

Chieșd 

Corigent 

29.  

Piroi Alexandru-Nicolae XII B 

Buciumi nr.214 com 

Buciumi 

Nota scăzută la 

purtare + corigent 

30.  

Toma Miruna-Lorena XII B 

Lozna nr.172 com. 

Lozna 

Corigent 

31.  

Varga Iulia-Alexandra XII B 

Agrij nr.135E com. 

Agrij 

Nota scăzută la 

purtare + corigent 

 

C. BURSE BOALĂ 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume CNP Clasa Domiciliul 

1 GHEȚE DAVID-

ILIE 

5010716313706 XII B  Jibou str. Cloșca nr. 5 A 

 

Pierd un număr de 31 elevi bursa rurală, 1 elev bursă boală și 2 elevi bursă merit. 

Se depun pentru sem II an șc. 2019-2020, încă două dosare burse rurale, pentru elevele: Marchiș Mihaela 

Adela clasa a XI-a B și Pop Alexandra clasa a XII-a B. Dosarele au fost aprobate. 

In semestrul  II an școlar 2019-2020 iau burse următorii elevi: 

A. BURSE DE MERIT 

Nr. 

Crt. Nume si prenume CNP CLASA LOCALITATE 

1 Balint Olga-Ibolya 6010917314013 XII B 

Sâncraiu Silvaniei nr.65 com. 

Dobrin  

2 Lehene Bogdan-Robert 5020523124245 XII B Petrindu nr.201 com. Cuzăplac  

3 Pojar Claudia-Clementina 6010830314038 XII B Doba nr. 148 com. Dobrin 

 

B. BURSA RURALĂ 

Nr. 

Crt. Nume si prenume CNP CLASA LOCALITATE 

1 Criste Darius-Ioan 5041120314014 IX A Cizer nr.410 com. Cizer 

2 Cristea Mădălina-Adina 6050327314011 IX A Adalin nr.108 com. Dragu 

3 Duma Florentina-Arina 6031217310798 IX A Romita nr.84 com. Românași 

4 Gog Miriam-Corina 6040227313702 IX A Gălpîia nr.177 com. Bălan 

5 Iacob Iulia-Raluca 6040308313716 IX A Cormeniș nr.49 com. Lozna 
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6 Ochiș Cristina-Andrea 6040506310077 IX A Valea Lungă nr.50 com. Zalha 

7 Murg Beatrice-Lidia 6030715314033 IX A Mirșid nr.125 com. Mirșid 

8 Mureșan Darius-Nicolae 5040113125796 IX A Zimbor nr.178 com. Zimbor 

9 Mureșan Monica-Daiana 6040424314009 IX A Mirșid nr.92A com. Mirșid 

10 Nuț Marinel-Darius 5041213125790 IX A Petrindu nr.99 com. Cuzăplac 

11 Varga Camelia 6040310125834 IX A Guruslău nr.65 com. Hereclean 

12 Barbuș Andreea 6031118314014 X A Cizer nr.134 com. Cizer 

13 Gale Florin-Ionuț 5030414313521 X A Plopiș nr.189 com. Plopiș 

14 Goia Mădălina-Narcisa 6030823314002 X A 

Meseșenii de 73u snr.38 com. 

Meseșenii de Jos 

15 Gog Rodica 6030605313702 X A Gălpîia nr.54 com. Bălan 

16 Feșteu Daiana-Cătălina 6020527314004 X A Ban nr.175 com. Bănișor 

17 Iancău Miriam-Ariana 6030715125789 X A Supuru de 73u snr.76/B com. Supur 

18 Matei Emanuela 6021212314048 X A Cuceu nr.71 

19 Meszaros Ioana-Andrada 6040803314042 X A Inău nr.108 com. Someș-Odorhei 

20 Sabou Lavinia-Andreea 6031123314008 X A Cizer nr.732 com. Cizer 

21 Sfăt Roxana-Andrada 6030921314019 X A Recea nr.162 com. Vîrșolț 

22 Szabo Edmund 5030625314041 X A 

Aghireș nr.114 com. Meseșenii de 

Jos 

23 Szabo Viktoria-Emese 6030124314018 X A Camăr nr.378 com. Camăr 

24 Bălan- Pop Raul-Marinel 5020903313708 XI A Prodănești nr.88A com. Creaca 

25 Chiș Anida-Maria 6020809314026 XI A Chieșd nr.482A com. Chieșd 

26 Coste Daniel-Gabriel 5010423314014 XI A Adalin nr.190 com. Dragu 

27 Kui Szilvia-Petra 6030528314005 XI A 

Aghireș nr.214 com. Meseșenii de 

Jos 

28 Pop Dorica-Emanuela 6030125060606 XI A Coșeiu nr.194 com. Coșeiu 

29 Sabău Florina-Alexandra 6020209313524 XI A Chieșd nr.161 com. Chieșd 

30 Almaș Angela 6020920170015 XI B Bezded nr.86 com. Gîrbou 

31 Horvat Răzvan-Vasile 5030728313703 XI B Gîrbou nr.50 com. Gîrbou 

32 Marin Ioana-Maria 6000812440051 XI B Văleni nr.157 com. Cristolț 

33 Oros Mirela-Diana 6020127314026 XI B Sălățig nr.68 com. Sălățig 

34 Pășcuță Narcis-Liviu 5030226313701 XI B Cristolț nr.51A com. Cristolț 

35 Pop Meda-Denisa 6020724314021 XI B 

Giurtelecu Hododului nr.310 com. 

Hodod jud. Satu Mare 

36 Prodan Florin-Emanuel 5020509313701 XI B Bezded nr.35 com. Gîrbou 

37 

Rusu Oana-Maria-

Magdalena 6010220313709 XI B Gârbou nr.32Acom. Gârbou 

38 Tyukodi Cintia 6021207314003 XI B 

Sîncraiu Silvaniei nr.66 com. 

Dobrin 

39 Marchiș Mihaela Adela 6020929314012 XIB 

Oarța de Jos, nr 25, com Oarța de 

Jos, jud. Maramureș 

40 Blaj Andrada-Daniela 6010521314018 XII A Treznea nr.130 com. Treznea 

41 Feher Attila-Szabolcs 5010810314035 XII A 

Mesșenii de Jos nr.192 com. 

Meseșenii de Jos 
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42 Major Katalin 6010729314009 XII A Chieșd nr.69 com. Chieșd 

43 Mureșan Timea-Maria 6010310314012 XII A Bănișor nr.185A com. Bănișor 

44 Peto Anita 6000128314030 XII A Verveghiu nr.89 com. Dobrin 

45 Pusok Alexandra-Diana 6000901314021 XII A Mirșid nr.173A com. Mirșid 

46 Roșca Andreea-Maria 6010321314029 XII A Cizer nr.118 com. Cizer 

47 Torsin Anamaria 6010228313700 XII A Lupoaia nr.97 com. Creaca 

48 Varga Alisa-Emanuela 6011202314001 XII A Chendrea nr.10 com. Bălan 

49 Ardelean Anamaria 6010327314025 XII B Vârșolț nr.544 com. Vârșolț 

50 Gorgan Daniela- Andreea 6010628314029 XII B Derșida nr.56 com. Bobota 

51 Panc Bianca-Florina 6020330314038 XII B 

Stîrciu nr.216 com. Horoatu 

Crasnei 

52. Pop Alexandra 6020223314002 XII B 

Aghireș nr.293 com. Meseșenii de 

Jos  

 

C. BURSE DE ORFANI 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume CNP Clasa Domiciliul 

1 Morar Natalia 6050207314007 IX A Zalău str. Sfânta Vineri nr.30 bl.C17 sc.B 

et.3 ap.33 

2 Piros Zsolt  5020202314007 X A Zalău Bld. Mihai Viteazu nr.60 bl. G88 

sc.A et.1 ap.20 

3 Cîmpean Raul-

Daniel 

5001113314006 XI A Zalău str. Simion Bărnuțiu nr.95 bl.SB86 

sc.A et.5 ap.24 

4 Szentkiraly Edward-

Andre 

5011022314003 XI A Zalău str. Lt. col. Teofil Moldoveanu nr.3 

bl.S17 sc.A et.3 ap.16 

5 Gudea Emilia-

Sandală 

6020912314026 XI B Zalău str. G-ral Ion Dragalina nr.24 bl.D7 

sc.A et.2 ap.10 

6 Pușcaș Daniela-

Semina 

6000811314007 XII B Treznea com. Treznea nr.7 

 

TOTAL burse sociale semestrul II: 60, din care: 

 Burse orfani = 6 

 Burse boală = 2 

 Burse rurale = 52 

Burse de merit = 3 

Bani de liceu = 9  
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XI. RAPORTUL  DE ACTIVITATE A COMISIEI 

PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ  

(FORMARE CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONARE  A CADRELOR DIDACTICE) 

Anul școlar 2019 - 2020  

 

                 Responsabil comisie: Trănișan Maria Iuliana 

 

Cadrele didactice din liceul nostru sunt preocupate de perfecționarea și formarea continuă, lucru 

demonstrat prin participarea la diferite cursuri de formare, la cercuri pedagogice si consfătuiri, la 

comisiile metodice organizate în școală în anul școlar 2019 – 2020. 

I. Perfecționare prin grade didactice 

În acest an școlar, prof. Vâlcelean Florin a susținut inspecția specială pentru gradul didactic I (16 

mai 2020 - online). Prof.  Farcău Pavel a obținut 90 credite in septembrie 2019 prin echivalare grad 

didactic II  și este înscris la doctorat. 

 

II. Perfecționare și formare continuă prin cursuri de formare 

Cadrele didactice din școală au participat la diferite programe de formare (plus echivalare grade 

didactice): 

Nr. 

crt 

Numele 

cadrului 

didactic 

Denumirea cursului/ 

programului de 

formare 

Perioada  

Tipul 

cursului 

(acreditat/ 

avizat) 

echivalare 

CCD  

Furnizor 

program 

(CCD, alte 

instituții) 

Nr. 

ore 

Nr. 

credite 

Act 

justificativ 

(adeverință, 

certificat, 

atestat etc) 

1 Rus Radu Program  de 

formare  „Cultura 

emoțională în cariera 

didactică” 

noiembrie 

2019 
acreditat prin 

OMEN nr. 
4482/ 

15.07.2019 

CCD Sălaj 60 

ore 
15  Adeverință 

2 Gârboan-

Sopronyi 

Reka 

Program  de 

formare  „Cultura 

emoțională în cariera 

didactică” 

noiembrie 

2019 
acreditat prin 

OMEN nr. 
4482/ 

15.07.2019 

CCD Sălaj 60 

ore 
15  Adeverință 

3 Orțan Laura 

Gabriela 

Educație nonformală si 

tehnici alternative de 

învățare 

23.10.2019-

02.11.2019 
Acreditat Asociația 

Start pentru 

Formare 

64 

ore 

16  Adeverință 

4 Mocuțiu 

Loredana 

Managementul 

comunicării în mediul 

didactic 

11.11.2019– 

30.11.2019 
Acreditat  Asociația 

Start pentru 

formare 

104 

ore 
25 Adeverință 

5 Gârboan-

Sopronyi 

Reka 

Program  de 

formare  Integrarea 

copiilor cu CES în 

învățământul de masă 

20.11.2019- 

13.12.2019 
Acreditat  CCD Sălaj 83 

ore 
20  Adeverință 

6 Groza 

Monica 

Bianca 

Program  de 

formare  Integrarea 

copiilor cu CES în 

învățământul de masă 

decembrie 

2019 

Acreditat  CCD Sălaj 83 

ore 
20  Adeverință 

7 

Ianchis 

Alina 

Program  de 

formare  Integrarea 

copiilor cu CES în 

învățământul de masă 

decembrie 

2019 

Acreditat  CCD Sălaj 83 

ore 
20  Adeverință 

8 

Gârboan-

Sopronyi 

Reka 

Programul  de 

formare  „Management 

educațional si dezvoltare în 

cariera” 

12.02.20-

09.03.2020  

Acreditat  CCD Sălaj 120 

ore 

30 Adeverință 
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Nr. 

crt 

Numele 

cadrului 

didactic 

Denumirea cursului/ 

programului de 

formare 

Perioada  

Tipul 

cursului 

(acreditat/ 

avizat) 

echivalare 

CCD  

Furnizor 

program 

(CCD, alte 

instituții) 

Nr. 

ore 

Nr. 

credite 

Act 

justificativ 

(adeverință, 

certificat, 

atestat etc) 

9 
Orțan Laura 

Gabriela 
CRED - curriculum 

relevant, educație deschisă 

pentru toți  

11.06.2020-

23.07.2020 

Acreditat CCD Cluj 120 

ore 

30  

10 

Rablău 

Claudia 

Adina 

Program de formare continuă 

Dezvoltarea 

profesională în 

domeniul educației 

incluzive/speciale 

decembrie 

2019-

februarie 

2020 

Acreditat Facultatea de 
Psihologie și 

Științe ale 

Educației, 

UBB Cluj N  

88 

ore 
22 Adeverință 

(urmează să 

se elibereze 

atestatul) 

11 

Zaharie 

Liliana 
Strategii de 

management și practici 

incluzive la nivelul 

clasei de elevi 

01.07.2020-

13.07.2020 
Acreditat 

O.M.E.N 

44/4.28.05.

2020 

Asociația 

Start Pentru 

Formare 

Craiova 

98 24  Adeverință 

Nr. 40/14.07. 

2020 

12 Groza 

Monica 
Strategii de 

management și practici 

incluzive la nivelul 

clasei de elevi 

01.07.2020-

13.07.2020 
Acreditat 

O.M.E.N 

44/4.28.05.

2020 

Asociația 

Start Pentru 

Formare 

Craiova 

98 24  Adeverință 

 

13 Ianchis 

Alina 

Management educațional - 
program postuniversitar 

de formare și dezvoltare 

profesionala continuă 

Mai-

octombrie 

2019 

Acreditat DPPD 

Oradea 

480 

ore 

(după 
echivalare 

CCD –sept 

2020 

60 credite 

Adeverință 

(până la 

eliberare 

certificat)  

14 Ianchis 

Ludovica 

Psihopedagogie specială 

școlară - program 

postuniversitar de 

formare și dezvoltare 

profesionala continuă 

Mai-

octombrie 

2019 

Acreditat DPPD 

Oradea 

480 

ore 

(după 

echivalare 
CCD –sept 

2020 

60 credite 

Adeverință 

(până la 

eliberare 

certificat)  

15 Trănișan 

Maria 

Iuliana 

Resurse educaționale și 

digitale pentru instruire 

online - program 

postuniversitar de 

formare și dezvoltare  

Iunie – 

iulie 2020  

Acreditat Universitatea 
de Vest 

Timișoara 

100 

ore 

(după 
echivalare 

CCD –sept 

2020 

60 credite 

Adeverință 

(până la 

eliberare 

certificat)  

16 Câmpean 

Elena 

Felicia 

Profesor în online – curs 

de formare online 

6-13 aprilie 
2020 

 Digital 

Nation 
30 - Certificat de 

absolvire 

17 Lazăr 

Loredana 

Profesor în online – curs 

de formare online 

6-13 aprilie 
2020 

 Digital 

Nation 
30 - Certificat de 

absolvire 

18 Orțan Laura 

Gabriela 

Profesor în online – curs 

de formare online 

9-17 mai 

2020 
 Digital 

Nation 
30 - Certificat de 

absolvire 

19 Costache 

Rodica 

Învățare la distanță cu 

ajutorul Google Classroom 

și Microsoft TEAMS 

Septembrie 

2020 

Avizat 

MEC 
CCD Sălaj 24 -  

20 Gaspar 

Hajnal 

Învățare la distanță cu 

ajutorul Google Classroom 

și Microsoft TEAMS 

Septembrie 

2020 

Avizat 

MEC 
CCD Sălaj 24 -  

21 Conț 

Cezaria 

Învățare la distanță cu 

ajutorul Google Classroom 

și Microsoft TEAMS 

Septembrie 

2020 

Avizat 

MEC 
CCD Sălaj 24 -  

 

III. Perfecționare și formare continuă prin participarea la cercuri pedagogice si consfătuiri, la 

comisiile metodice organizate în școală. 
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Cadrele didactice au participat la Consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie 2019 și la 

cercurile pedagogice organizate pe specialități în luna noiembrie 2019. Periodic participă la comisiile 

metodice organizate la nivelul școlii. 

1. Costache Rodica - Activitate metodică – Cercul Pedagogic – sem I, an școlar 2019 – 2020, 

28.11.2019,  referate  Analiza structurii noilor programe (CRR) în strânsă legătură cu noile SPP- uri. 

Elaborarea CDL- exemple, avantaje, dificultăți  

2. Păușan Cornelia  - Organizator Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română-

liceu: semestrul I desfășurat la Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău. Tema: Receptarea textului 

literar la prima vedere, subiectul II -Bacalaureat (Referat+activități demonstrative) 

3. Mocuțiu Loredana - Organizator Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română-

liceu: semestrul I desfășurat la Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău. Tema: Receptarea textului 

literar la prima vedere, subiectul II -Bacalaureat (Referat+activități demonstrative) 

4. Ianchis Alina - Organizator Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română-liceu: 

semestrul I desfășurat la Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău. Tema: Receptarea textului literar la 

prima vedere, subiectul II -Bacalaureat (Referat+activități demonstrative) 

5. Trănișan Maria Iuliana - Activitate metodica – CCD – Întâlnire cu responsabilii cu dezvoltarea 

profesionala - 6 noiembrie 2019 

- Activitate metodică – Cercul Pedagogic – Resurse/Tehnologii  – organizat la Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu” Zalău – 28 noiembrie 2019 

6. Orțan Laura Gabriela- materialul „Concordanta între programa școlara si continutul noilor manuale 

la clasa a VII-a” la Cercul pedagogic al profesorilor de biologie din centrul metodic Zalău, pe semestrul 

I, al anului scolar 2019-2020, din 28.11.2019, de la Școala Gimnaziala „Corneliu Coposu” 

7. Rablău Claudia Adina - Material  cu tema „Învățământul profesional/profesional de tip dual între 

necesitate și oportunitate, extindere și la liceul tehnologic într-un viitor apropiat. Eficientizarea 

parteneriatului școală-operator economic în scopul îmbunătățirii pregătirii practice a elevilor. Exemple 

de bune practice”, pentru Cercul pedagogic din 28.11.2019. 

8. Hrițcu Amalia - 28.11. 2019 - Cerc pedagogic sem I – organizator; Susținere referat cu tema: Analiza 

structurii noilor programe (CRR) în strânsă legătură cu noile SPP-uri. Elaborarea CDL – exemple, 

avantaje, dificultăți. 

9. Gaspar Hajnal - 28.11. 2019 - Cerc pedagogic sem I – organizator  

10. Ștreang Anca - materiale Cerc pedagogic sem. 1 - Analiza structurii noilor programe (CRR) în 

strânsă legătură cu noile SPP- uri. Elaborarea CDL- exemple, avantaje, dificultăți (28 noiembrie 2019) 

11. Morar Adriana - materiale Cerc pedagogic sem. 1 - Analiza structurii noilor programe (CRR) în 

strânsă legătură cu noile SPP- uri. Elaborarea CDL- exemple, avantaje, dificultăți (28 noiembrie 2019). 

12. Cosma Sanda - materiale Cerc pedagogic sem. 1 - Analiza structurii noilor programe (CRR) în 

strânsă legătură cu noile SPP- uri. Elaborarea CDL- exemple, avantaje, dificultăți (28 noiembrie 2019). 

13. Roșca Mirela - materiale Cerc pedagogic sem. 1 - Analiza structurii noilor programe (CRR) în 

strânsă legătură cu noile SPP- uri. Elaborarea CDL- exemple, avantaje, dificultăți (28 noiembrie 2019). 

14. Poptelecan Angela - materiale Cerc pedagogic sem. 1 - Analiza structurii noilor programe (CRR) 

în strânsă legătură cu noile SPP- uri. Elaborarea CDL- exemple, avantaje, dificultăți (28 noiembrie 

2019). 
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IV. Participare la simpozioane, conferințe, concursuri/festivaluri cu elevii 

 

1. Costache Rodica - Atelierul de formare pentru evaluatorii de competențe profesionale în domeniul 

VET, CNDIPT și ANPCDEFP, 7-8 noiembrie 2019, Sinaia 

2. Gârboan-Sopronyi Reka  - Simpozion National  „The Role of the Language Teacher Shaped by the 

Cultural and Socio-Economical Context”, 15.10.2019, Colegiul National  „Gheorghe Șincai” Baia Mare 

3. Zaharie Liliana - 3 “Priorități și perspective pentru un mediu durabil” Ediția a VI-a  2020, 

organizat de COLEGIUL TEHNIC    ”C. D. NENIȚESCU”  BAIA MARE 

- Participare la Simpozionul Național “Priorități și perspective pentru un mediu durabil” - 

COLEGIUL TEHNIC ”C. D. NENIȚESCU” BAIA MARE 

4. Păușan Cornelia – 
- Participare la Conferința „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 28.02.2020 – în cadrul 

proiectului „Teatrul în educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul Operațional 

Capacitate Administrativă POCA Competența face diferența!) 

- Participare la Atelierele de formare „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 29.02.2020 – în 

cadrul proiectului „Teatrul în educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul 

Operațional Capacitate Administrativă POCA  Competența face diferența!)   

- Participare simpozion: „Educația în familie – cei șapte ani de acasă”,ediția 2020 

5. Mocuțiu Loredana 

- Participare la Conferința „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 28.02.2020 – în cadrul 

proiectului „Teatrul în educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul Operațional 

Capacitate Administrativă POCA Competența face diferența!) 

- Participare la Atelierele de formare „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 29.02.2020 – în 

cadrul proiectului „Teatrul în educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul 

Operațional Capacitate Administrativă POCA  Competența face diferența!)   

- Participare simpozion: „Educația în familie – cei șapte ani de acasă”, ediția 2020 

6. Morar Adriana -  Concursul Național de Comunicări Științifice "SOS – PRODUCȚIA DE 

ALIMENTE!" Baia Mare – aprilie 2020  

7. Cosma Sanda - Concursul Național de Comunicări Științifice "SOS – PRODUCȚIA DE 

ALIMENTE!" Baia Mare – aprilie 2020 

8. Hrițcu Amalia -  Participare simpozion: „Educația în familie – cei șapte ani de acasă” 04. 03. 

2020 – publicare  articol: „Strategii de îmbunătățire a relațiilor dintre părinți și copii în cazurile 

de dificultăți la școală sau la copii/adolescenți cu deficiențe de învățare sau de relaționare cu 

ceilalți”- ISBN General 978-606-987-052-5, ISBN Vol II 978-606-987-054-9, Studiu de 

specialitate „ Cei șapte ani de acasa”, Nr. 17 - ISSN 2537-4893, ISSN –L 2537-4893 

9. Câmpean Elena Felicia  

- webinar Împreună Online: Utilizarea practică a Resurselor Educaționale Deschise. 

Recomandările UNESCO  6 august 2020 - Universitatea Politehnica Timișoara prin Centrul 

ID/IFR și e-Learning (CeL), IEEE România, Asociația EDEN.   

10. Ianchiș Ludovica 

- Conferința Internațională Arhitecții Educației – Cluj Napoca 16 noiembrie 2019, Fundația Noi 

Orizonturi 

- Proiectul Catehetic „Biserica, tinerii și colindele”- decembrie 2019, Episcopia Sălajului 

- Conferința Științifică Digitală „Adicția digitală – o provocare periculoasă a societății 

postmoderne” – 29 iunie 2020, DPPD Universitatea Oradea 
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- Participare cu elevii la Concurs Județean „Icoana unui suflet de creștin!” – 2019 (Premiul III – 

eleva Surducan Denisa, clasa a XI-a) 

11. Trănișan Maria Iuliana 

- Conferința Internațională Arhitecții Educației – Cluj Napoca 16 noiembrie 2019, Fundația Noi 

Orizonturi 

- Participare la Conferința „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 28.02.2020 – în cadrul 

proiectului „Teatrul în educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul Operațional 

Capacitate Administrativă POCA Competența face diferența!) 

- Participare la Atelierele de formare „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 29.02.2020 – în 

cadrul proiectului „Teatrul în educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul 

Operațional Capacitate Administrativă POCA  Competența face diferența!)   

- Participare la evenimentul „Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a 

susține lecții la distanță”, 26.05.2020, organizat de Editura Didactică și Pedagogică S.A., 

EduMagic și Mozaik Education, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. 

- participarea cu elevii la Proiectul Național Educational JA „Eu si viitorul meu! - Module digital 

interactive” - JARomania 

- webinar Împreună Online: Utilizarea practică a Resurselor Educaționale Deschise. 

Recomandările UNESCO  6 august 2020 - Universitatea Politehnica Timișoara prin Centrul 

ID/IFR și e-Learning (CeL), IEEE România, Asociația EDEN.   

 

V. Activitatea comisiei 

 Consultarea cadrului legislativ privind formarea continuă și perfecționarea cadrelor didactice; 

 Afișarea la loc vizibil în sala profesorală a noutăților privind perfecționarea prin grade didactice 

și a perioadei de depunere a dosarelor pentru obținerea gradelor didactice; 

 Analiza dosarului depus în vederea echivalării creditelor profesionale transferabile de către 

comisia numită prin Decizia nr. 379/19.09.2019 emisă de directorul Liceului Tehnologic „Voievodul 

Gelu” Zalău, având ca rezultat echivalarea creditelor pentru Farcău Pavel – profesor discipline 

socioumane – echivalare grad didactic II (OMECTS nr. 5562/07.10.2011, art. 8 lit. a) - se echivalează 

cu 90 credite (CPT) 

 Afișarea ofertei de formare oferită de Casa Corpului Didactic Sălaj; 

 Informarea cadrelor didactice prin email și afișare la avizier privind diferite cursuri de formare: 

perioada de înscriere la aceste cursuri și perioada de derulare a  cursurilor de formare;  

 Trimiterea tabelelor de înscriere cu profesorii doritori la CCD sau alți furnizori de formare; 

 Participarea la întâlnirea semestrială organizată de CCD; 

 Actualizarea bazei de date cu cursurile urmate de cadrele didactice din școală; 

 Solicitarea documentelor doveditoare privind cursurile/programele urmate și completarea 

portofoliului comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică; 

 Actualizarea situației privind creditele profesionale transferabile ale cadrelor didactice; 

 Întocmirea Planului anual de formare şi perfecţionare profesională a personalului didactic 

pentru anul 2020 pentru fundamentarea proiectului de buget pe anul 2020; 

 Realizarea Listei cadrelor didactice  din liceu care au calitatea de experți in management 

educațional; a Listei cadrelor didactice care au calitatea de metodiști ISJ și membri în consilii 

consultative. 
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XII. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ 

în anul școlar 2019- 2020 

CABINET ȘCOLAR DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Număr ore/unitate/săptămână 13 

 
CONSILIER ȘCOLAR: Prof. sociolog Dascăl Mirela    

                                                 

1.1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

1.1.1.a. Număr de activități de consiliere psihopedagogică individuală 
Număr de activități de consiliere 

psihopedagogică  individuală 

Număr activități de consiliere psihopedagogică 

individuală 

Nr. activități 

cu  

PĂRINŢII 

Nr. activități 

cu  

 

CADRELE 

DIDACTICE 

Nr. 

activități 

cu 

preșcolarii  

Nr. 

activități 

cu elevii 

de  

nivel 

primar 

Nr. 

activități 

cu elevii 

de  

nivel 

gimnazial 

Nr. 

activități 

cu elevii de  

nivel 

liceal 

- - - 175 10 40 

 

1.1.1.b. Număr de beneficiari 
Număr de persoane distincte 

care au beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

- - - 111 10 27 

 

 

1.1.2. Date statistice  

Nr. 

crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

1. 

Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  4 - - 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 

de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, 

a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii 

cu CES) 

101 10 9 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar) 
2 - 9 

Orientarea carierei  2 - - 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
2 - - 

- altele = - - 9 

***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

2. 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare 

frecvenţă înregistrată în unitatea dvs. 

 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  9 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea 
10 
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(Ierarhizați problematica/ cazuistica 

înregistrată în unitatea dvs., pe o scală de la 

1 la 10, acordând 10 puncte problemei cu 

cea mai mare frecvență și 1 problemei cu 

cea mai mică frecvență) 

 

 

bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 
8 

Orientarea carierei  5 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului de 

ființe) 
4 

- altele = 

 
7 

3. 
Copii cu CES (cu certificat de orientare 

școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

5 4 

4. 
Copii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

52 26 

5. Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

20 5 

 

 1.2. CONSILIERE DE GRUP 

1.2.1.Număr de beneficiari 

 

1.2.2. Activităţi de consiliere de grup 
Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, 

activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1. 

De informare: Prezentarea consilierului și a activitățilot realizate în 

cadrul Cabinetului de Asistență Psihopedagogică 

De conștientizare: Stresul și efectele lui,  Consecințele violenței 

verbale 

Formare de atitudini:Managementul conflictului 

                      Acceptă provocarea! 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

2 

1 

 

112 

 

63 

 

65 

26 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele 

didactice 

(lectorate, workshop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

2.  - -  

Consilier

e de grup în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. cadre 

didactice 

- - - - - - 5 7 - - - - 
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Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 

(lectorate, workshop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

3. 
- participarea la sedințele cu părinții – tema:Cum să ne înțelegem mai 

bine cu adolescenții? 
7 72  

 

1.2.3. Programe/proiecte de consiliere de grup 

1.2.3.1. Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii 
Număr 

total programe 

Număr total 

beneficiari 

programe 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală   

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 
1 105 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          (se 

include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar) 
- - 

Orientarea carierei - - 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
1 86 

 

 

  1.2.3.2. Detalierea programelor/proiectelor de consiliere de grup 
Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

1. 

 

  

2.  

- Nu ești de vânzare – 

alege spre binele tău! 

 

 

 

- 19 zile de luptă 

împotriva violenței 

asupra copiilor 

Urban 

 

 

 

 

Urban 

a IX - aX-a 

 

 

 

 

a IX-a 

4 

 

 

 

 

4 

86 

 

 

 

 

105 

- Participarea la Flash-

mob, în data de 18 

octombrie 2019 

 

- Conștientizarea că 

unul dintre efectele 

consumul de droguri 

este comportamentul 

violent îndreptat 

asupra celorlalți; 

- Conștientizarea 

efectelor din punct de 

vedere penal al 

comportamentului 

violent îndreptat  

asupra celorlalți. 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

 - - - - - - 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 
Grup țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

 - - - - - - 
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1.3. Situaţia cazurilor de agresivitate/bullying/violenţă şcolară 
Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   - 

Număr de elevi consiliaţi individual 11 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 8 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente) 2 

Număr de cadre didactice consiliate 10 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 11 

 

1. 4. Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE/CMBRAE, alte 

instituţii (numeric):  

a) ca organizator 
Tema studiului 

 

- 

b) ca participant 

 

Tema studiului 

 

 

1.5. Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare (numeric):  

Numărul proiectelor/ 

activităților 

Titlul proiectelor/activităților Număr de clase beneficiare 

58 

Consiliere și orientare: Autocunoaștere – 

Cine sunt eu, Caracteristicile personale – Cum 

mă prezint, Care sunt calitățile mele, Jocuri de 

interrelaționare – Cine are..?, De unde a 

inceput? Caracteristicile personale, Abilități, 

obiective de prezentare a resurselor personale, 

Calitățile de care dispun, Valorile mele, 

Interesele mele, Planuri de viitor, planuri de 

carieră,  Competențe și aptitudini, Planuri de 

viitor, planuri de carieră, Modalități de 

autoanaliză a aspirațiilor, Formarea 

profesională, Aspirații și nevoi. Comunicarea 

prin emoții, Comunicarea pasivă, agresivă și 

asertivă, Tehnici de comunicare asertivă, 

Modalități de dezvoltare a inteligenței 

emoționale, Factori care blochează sau 

favorizează învățarea și succesul în carieră; 

Decizia de carieră, Portofoliul personal, De ce 

tinem cont atunci când luăm o decizie, Factorii 

care influențează decizia de carieră; 

Scrisoare de intenție, Dinamica pieței muncii 

la nivel regional, local, national, international, 

Pregătirea pentru interviu. Aspirații și realitate, 

Interviul: întrebări posibile 

4 

 
1.6. Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii  

Luna Nr. elevi  

clasa  a 

VIII-a 

care au 

Nr. elevi  

din ÎPT 

(învățământ 

profesional 

Buget alocat pentru activitatea 

de consiliere psihopedagogică 

(lei) 

Tipurile de activităţi de 

consiliere a carierei derulate cu: 

Obs. 

(inclusiv 

informații 

cu 
elevii de clasa 

a VIII-a 

elevii  din ÎPT 

Total DIN CARE: 
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beneficiat 

de servicii 

de 

orientare 

a carierei  

 

 

 

și liceu 

tehnologic) 

care au 

beneficiat 

de servicii 

de orientare 

a carierei 

buget 

alocat 

pentru 

orientare

a carierei 

elevilor 

de clasa a 

VIII-a 

buget 

alocat 

pentru 

orientare

a carierei 

elevilor 

din ÎPT 

referire la 

sursele de 

finanțare) 

 - - - - - - - 
 

        

 

2. FORMARE CONTINUĂ  
2.1. Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor de 

experiență  în cadrul  CJRAE 

    Activitatea în cadrul Comisiei metodice 

Număr de participări în CM               5           Tematica: Planificarea anuală a activităților din comisia 

metodică / Prezentarea Fișei de evaluare, Discutarea noului raport de activitate lunare a consilierilor 

scolari / Cunoașterea grupului și identificarea copiilor vulnerabili la stres / Activități de animare a 

grupului  Cerc pedagogic:    1  Tematica:  Exerciții de interacțiune și comunicare între elevi  / 

Consiliu profesoral:  2 Tematica: Testarea elevilor cu Toolkin – Descoperă-ți profilul vocațional, 

Încheierea semestrului I – Diverse. 

 

  Număr de activități susținute în CM: __ Tematica:_________________________________________  

 

2.2. Activități de formare/dezvoltare profesională 

Denumirea cursului/programului Furnizorul 
Buget alocat de 

CJRAE/CMBRAE 

 

Observații (inclusiv cu 

privire la sursele de 

finanțare) 

- Metodistul ISJ, partener în procesul 
de îmbunătățire a calității inspecției 
școlare. 

Casa Corpului 

Didactic Săla 
- - 

    

    

 

2.3. Alte activități  
Număr participări la simpozioane, sesiuni de 

comunicare 
Număr articole/cărți publicate Număr de apariții la radio, TV, media 

1 

Seminarul consilierilor de carieră și 

consilierilor educaționali – Cluj 

Napoca, 8-9 noiembrie 2019 

- - 

 

3. RELAŢIILE  CU  COMUNITATEA  LOCALĂ 
 

DENUMIREA  

PROGRAMULUI 

 

PARTENERI   

 (interni / 

externi) 

 

FORMA  DE  FINALIZARE 

(acord, protocol, convenție 

etc.) 

 

OBS. 

Programul Național de Prevenire 

a Delicvenței 
I.G.P. Protocol 

Prezentarea unor 

informații cu privire la 

delicvența juvenilă, dar și 
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posibilitatea testării cu 

ajutorul unor ochelari a unor 

comportamente aferente 

consumului de alcool și 

droguri, cu scopul de a 

înțelege pericolul la care se 

expun atunci când decid să 

consume alcool sau droguri. 

(82 de elevi) 

Recunoaștem, să ne putem apăra, 

Prevenirea Violenței Domestice și a 

Victimizării femeilor 

I.P.S.J Adeverință de participare 

Sesiuni gratuite de învățare a 

unor procedee de 

autoapărare. (5 eleve ) 

 

 

4. MARKETING INSTITUȚIONAL/ EDUCAȚIONAL (Apariții în presă, articole și publicații, 

promovare în mediul online etc.) 
5.  ACTIVITATEA DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN CAZUL TULBURĂRILOR 

SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE 
Consilieri individuale cu copiii/elevii cu T.S.I. 

 (diagnosticați și/sau cu certificat de orientare școlară și profesională) 

DISLEXIE DISGRAFIE/DISORTOGRAFIE DISCALCULIE 

Tematici: 

-Stima de sine scăzută; 

-Îmbunătățirea relației cu ceilalți; 

- Încrederea în sine. 

- Stima de sine, Încrederea în sine (dislalie 

polimorfă)  

- Diferența dintre expectanțe și realitate; 

- Luarea unei decizii. 

 

Număr ședințe de consiliere: 10 

Număr de beneficiari cu T.S.I.: 1 

-nivel preșcolar (urban/rural): 

-nivel primar (urban/rural): 

-nivel gimnazial (urban/rural): 

-nivel liceal (urban/rural): 1 

Tematici: 

- 

- 

Număr ședințe de consiliere: 

Număr de beneficiari cu T.S.I.:  

- nivel preșcolar (urban/rural): 

- nivel primar (urban/rural): 

- nivel gimnazial (urban/rural): 

- nivel liceal (urban/rural): 

Tematici: 

- Exerciții pentru creșterea încrederii 

în sine; 

- Managementul furiei 

 

Număr ședințe de consiliere: 2 

Număr de beneficiari cu T.S.I.: 2 

- nivel preșcolar (urban/rural): 

- nivel primar (urban/rural): 

- nivel gimnazial (urban/rural): 

- nivel liceal (urban/rural): 2 

Consilieri de grup cu copiii/elevii cu T.S.I.  

(diagnosticați și/sau cu certificat de orientare școlară și profesională) 

Tematica activității: 

Număr ședințe de consiliere: 

Număr de beneficiari cu T.S.I.:  

- nivel preșcolar (urban/rural): 

- nivel primar (urban/rural): 

- nivel gimnazial (urban/rural): 

- nivel liceal (urban/rural): 

Consilierea psihopedagogică a părinților copiilor/elevilor cu T. S. I. 

Tematica activității: 

- 

- 

Număr de activități/ședințe de consiliere parentală: 

Număr de părinți beneficiari: 

 

 

 


