
 

1 
 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI        

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 

 

 

Nr. 2391/05.09. 2019                                                                  Validat CP 05.09.2019 

              Aprobat CA 05.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

                                            

                                          AN ŞCOLAR  2018- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Programe și proiecte europene  

În anul școlar 2018-2019, activitatea Comisiei pentru programe și proiecte europene a fost 

structurată pe următoarele coordonate:  

I. OBIECTIV GENERAL 

Asigurarea cadrului calitativ al implementării activităților dezvoltate în cadrul proiectelor si 

programelor europene. 

Etapa 1: Proiectare 

Obiective specifice: 

- Analiza şi diagnoza activităţii manageriale şi educaţionale. 

- Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la toate nivelurile. 

- Creşterea calităţii activităţii. 

Activităţi realizate: 

-  elaborarea Raportului de activitate al Comisiei pentru proiecte și parteneriate europene, 

aferent anului şcolar 2017- 2018 (septembrie 2018) 

- constituirea Comisiei de informare europeană (septembrie 2018); 

- elaborarea şi avizarea planului managerial pentru anul şcolar 2018–2019 (septembrie 

2018); 

- întocmirea documentației necesare aplicării pentru obținerea parteneriatelor vizate; 

- desfășurarea activităților din cadrul diverselor parteneriate aprobate. 

Etapa 2: Coordonare operaţională 

Obiective specifice: 

- Operaţionalizarea activităţii. 

- Eficientizarea demersului managerial. 

- Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor. 

Activităţi realizate: 

- stabilirea responsabilităţilor membrilor Comisiei, în concordanţă cu planul de acţiune 

semestrial, cu compentențele şi experienţa acestora: termen: 1 octombrie 2018; 

-   elaborarea procedurii de organizarea şi desfăşurarea activităţilor din planul de acţiune: 1 

octombrie 2018; 

- supervizarea desfăşurării activităţilor cu specific european, desfășurate la nivelul școlii: 

permanent 
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II. OBIECTIV GENERAL: 

Accesibilizarea informațiilor referitoare la Uniunea Europeană și la oportunități de finanțare prin 

programe și proiecte. Creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene, prin intermediul 

proiectelor și programelor naționale și transnaționale. 

Etapa 3: Organizare 

Obiective specifice: 

- Eficientizarea demersului operațional 

- Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor. 

- Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional. 

Activități realizate: 

- Iniţierea de proiecte de parteneriat internaţional: consilierea si consultanţă în contactarea 

de parteneri pentru iniţierea şi derularea proiectelor de parteneriate europene la nivelul 

școlii (ianuarie- februarie 2019)- prof. Manea Ștefania 

- Participare la Consfătuirile judeţene ale responsabililor cu gestionarea activităților şi 

proiectelor europene din şcoli –04.10.2018, ISJ Hunedoara- prof. Manea Ștefania, prof. 

Maier Anca 

- participarea la reuniunea de informare Proiecte Erasmus+ la ANPCDEFP, Bucuresti, 

21.09.2018- prof. Manea Stefania si Maier Anca 

- participarea la evenimentul organizat la nivel zonal, Info Days Erasmus + în colaborare 

cu școlile din Valea Jiului unde sunt în derulare proiecte Eramsus + în data de 11.10.2018 

în parcul Carol Schreter, Petrosani.  Acest eveniment a fost diseminat in presa locala ( ·       

http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-

proiecte-erasmus-din-valea-jiului/, https://cronicavj.ro/wp/?p=80270 si pe pagina de 

Facebook a liceului 

(https://www.facebook.com/cnme.petrosani/posts/1963444933948806). 

- Au fost elaborate proceduri de selecție pentru cele 2 proiecte Erasmus + a membrilor 

echipei de implementare a proiectului și a grupului țintă și au fost desfășurate activitățile 

din cadrul proiectului care au fost diseminate pe pagina de Facebook a școlii, a proiectelor, 

a ISJ HD și în presa locală. 

- Proiecte eTwinning pentru care s-au primit certificatele eTwinning în acest an școlar:  

1. Resfebe ile Matematik, EU Legends and Folk Traditions si Help us save our 

planet (prof. Duduiala Gianina);  

2. The Colours of Christmas (desfășurat în perioada noiembrie- decembrie 2017)  

(coordonator prof. Raica Luciana); în cadrul acestor proiecte s-au realizat desene, 

postere, felicitari, jurnale care au fost trimise în alte tări; s-au creat logo-uri pentru 

proiecte;  

3. Promotion Of Identity, European Culture and Tradition- ( prof. Manea 

Ștefania, ing. Rolland Szedlacsek)- în cadrul căruia sunt diseminate toate 

activitățile desfășurate în cadrul proiectului Erasmus + cu același titlu; 

http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-proiecte-erasmus-din-valea-jiului/
http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-proiecte-erasmus-din-valea-jiului/
http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-proiecte-erasmus-din-valea-jiului/
http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-proiecte-erasmus-din-valea-jiului/
http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-proiecte-erasmus-din-valea-jiului/
http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-proiecte-erasmus-din-valea-jiului/
http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-proiecte-erasmus-din-valea-jiului/
http://www.avantulliber.ro/2018/10/11/info-days-erasmus-intalnire-a-coordonatorilor-de-proiecte-erasmus-din-valea-jiului/
https://cronicavj.ro/wp/?p=80270
https://cronicavj.ro/wp/?p=80270
https://www.facebook.com/cnme.petrosani/posts/1963444933948806
https://www.facebook.com/cnme.petrosani/posts/1963444933948806
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- Mobilitate în cadrul proiectului Erasmus +: PREPARE FOR FUTURE CAREER nr. ref. 

2018-1-LT01-KA229-046955 la  OZEL CANIK UGUR ANADOLU LISESI, Canik, 

Turkey in perioada 25-30.11.2018- prof. Maier Anca, prof. Lautaru Alexandru, ing. 

Szedlacsek Rolland;  

- Mobilitate în cadrul proiectului Erasmus +: PREPARE FOR FUTURE CAREER nr. ref. 

2018-1-LT01-KA229-046955 la KRETINGOS RAJONO SVIETIMO CENTRAS- Kretinga, 

Lithuania- 03- 09.03. 2019 - prof. Maier Anca, prof. Szackacs Gabriela 

- Mobilitate în cadrul proiectului Erasmus +: PREPARE FOR FUTURE CAREER nr. ref. 

2018-1-LT01-KA229-046955 la CENTRO STUDI FRENTANO S.R.L. Vasto, Italy- 12-

18.05.2019- prof. Maier Anca, ing. Szedlacsek Rolland 

- Mobilitate în cadrul proiectului Erasmus +: Promotion Of Identity, European Culture 

and Tradition, 2018-1-IT02-KA229-047925_3 la 2 GENIKO LIKIO HORTIATI , 

Thessaloniki, Greece, 06-15.05.2019, prof. Manea Ștefania, prof. Alexandru Lăutaru; 

Continuarea parteneriatelor in cadrul proiectelor Erasmus + KA:  

1.   2018-1-LT01-KA229-046955- PREPARE FOR FUTURE CAREER care se va 

derula in perioada 01.09.2018- 31.08.2020 ( 144260 EUR) 

Coordonator: KRETINGOS RAJONO SVIETIMO CENTRAS- Kretinga, Lithuania; 

Parteneri: 

1.      ZESPOL SZKOL ELEKTRYCZNYCH NR. 2, Krakow, Poland 

2.      OZEL CANIK UGUR ANADOLU LISESI, Canik, Turkey 

3.      CENTRO STUDI FRENTANO S.R.L. Vasto, Italy 

2.   2018-1-IT02-KA229-047925_3- Promotion Of Identity, European Culture and 

Traditioncare se va derula in perioada 01.09.2018- 31.08.2020 (30841 EUR) 

Coordonator:ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. MEDI, Leonforte, Italy 

Parteneri: 2 GENIKO LIKIO HORTIATI , Thessaloniki, Greece 

Etapa 4: Monitorizare 

Obiective specifice: 

· Eficientizarea activităţii. 

· Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate. 

Activități realizate: 

-  Monitorizarea activităţilor și a proiectelor europene eTwinning și Erasmus + aflate în 

derulare în unitatea școlară conform graficului semestrial: monitorizarea stadiilor de 
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implementare a activităţilor/proiectelor, evaluarea calitativă a activităților desfășurate de 

cadrele didactice; 

- Întocmirea rapoartelor semestriale asupra activităţii proprii; 

- Centralizarea tuturor celor iniţiate, aprobate, aflate în faza de implementare sau finalizate 

în unitatea școlară în anul școlar curent. 

Etapa5: Implicare. Participare 

Obiective specifice: 

· Creşterea gradului de implicare. 

Activităţi realizate: 

- Colaborarea cu colegii și conducerea școlii în elaborarea planului managerial şi de acţiune; 

- Introducerea propunerilor colegilor în planul semestrial de activităţi; 

-  Încurajarea organizării independente a activităţilor din planul de acţiune local; 
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Consilier educativ 

❖ Liceu 

 

TIPUL 

ACTIVITĂȚII 

 
DATA/ 

LUNA 

GRUP 

ȚINTĂ/ 

ELEVI 

IMPLICAȚ

I 

COORDONATORU

L ACTIVITĂȚII 

PARTENER

I 

Activități de 

cinstire a 

marilor 

evenimente ale 

istoriei şi 

culturii 

naţionale 

  

expoziție de 

afise 

~Romania 

mea~ 

1 

Decembrie 

elevii 

claselor IX-

XII 

prof. Răduți Dorin  

 

Activitate 

centenar 

1 

Decembrie 

Toti elevii Toate cadrele 

didactice 

 

concurs/ 

spectacol 

1 

Decembrie 

elevii 

claselor a 

IX- XI 

Diriginții claselor  IX-

XI 

Consilierul educativ 

 

Concurs „Ce 

înseamnă 

România 

pentru 

mine?” 

1 

Decembrie 

elevii 

claselor a 

IX- XII 

prof. Răduți Dorin 

prof. Danciu Gilbert 

 

spectacol 15 Ianuarie 

2019 

 elevi din 

clasele IX-

XII 

Profesorii de limba și 

literature română 

Teatrul 

Dramatic 

„I.D. Sârbu”, 

Petroșani 

Comemorare 

Holocaust 

 
elevii clasei 

a XI-a D 

prof. Cerna Delia  

 

 

Personalitate

a 

Domnitorului 

Alexandru 

Ioan Cuza 

23 

Ianuarie 

7 elevi din 

clasele X- 

XII 

prof. Răduți Dorin 

prof. Manea Ștefania 

Primaria 

Municipiulu

i Petroșani 

 

Comemorare

a 

Holocaustulu

i în România: 

”Anne Frank- 

victima 

Holocaustulu

i și glasul 

unei întregi 

generații” – 

dezbatere, 

 
Elevii clasei 

a X-a D 

prof. Răduți Dorin 

prof. Danciu Gilbert 

 



 

7 
 

vizionare de 

film  

Expoziție: 

„Anul 1918 

– Triumful 

unei 

națiuni”  

  
prof. Răduți Dorin 

 

Expoziție: 

”160 de ani 

de la Unirea 

Moldovei cu 

Valahia”  

  
prof. Răduți Dorin 

 

9 MAI- 

ZIUA 

EUROPEI 

9 mai Elevii 

claselor IX- 

XI 

Prof. Manea Stefania 

Diriginții claselor IX-

XI 

Invitati 

Ansamblul 

folcloric 

„Junii 

Petrileni” 

Participarea la 

activităţile 

comunităţii 

locale prin 

programe 

artistice 

dedicate 

diferitelor 

evenimente 

moment 

artistic 

23 Ianuarie 

Mica Unire 

7 elevi din 

clasele X- 

XII 

prof. Răduți Dorin 

prof. Manea Stefania 

Primăria 

municipiului 

Petroșani 

Excursii 

tematice/ vizite 

Sibiu – 

Sighisoara 

Săpt. 

Școala 

Altfel 

elevii clasei 

a IX-a A și B 

prof Ludinasiu 

Ramona Gaiță-

Lukacs Ioana 

 

 

  

Excursie 

tematică 

Sibiu  

 

-//- Elevii clasei 

a IX-a D si a 

XII-a E 

IX-a  B si C 

prof. Dobrița Alina 

prof. Mihoc Luminita 

prof. Papuc Daniela 

prof. Dojcsar 

Marilena 

 

 
Cluj-Napoca -//- elevii clasei 

a XI-a D si a 

XII-a C 

prof. Cerna Delia 

prof. Nechita Marius 

 

Timisoara -//- elevii clasei 

a a XII-a D 

prof. Galdean Doinita  

 



 

8 
 

Brașov -//- elevii 

claselor a X-

a A și B 

prof Ludinasiu 

Ramona  

Prof.Gaiță-Lukacs 

Ioana 

 

Muzeul 

Instalatorului 

Petrosani 

Muzeul 

Mineritului 

Muzeul 

Momârlanulu

i 

Muzeul 

Mamei 

-//-  elevii 

claselor a 

IX- XII-a 

prof. diriginți 
 

Activități 

culturale 

vizionarea 

unor piese de 

teatru 

 
elevii 

claselor IX- 

XII 

prof. diriginți 
 

Activități 

artistice 

Balul 

Bobocilor 

Noiembrie 

2018 

elevii 

claselor a 

IXa- și a 

XII-a 

Prof. Stanculescu 

Adela 

prof. diriginți 

 

Activități de 

voluntariat în 

cadrul acțiunii 

SNAC 

„Săptămâna 

legumelor și 

fructelor 

donate”  

19- 23 

noiembrie 

2018 

elevii 

claselor IX- 

XII 

40 bătrâni de 

la Azilul de 

bătrâni 

Aeroport 

prof. diriginți 

Coordonatorul SNAC 

 

 
„Moș 

Crăciun 

pentru toți 

copiii si 

pentru cei în 

vârstă” 

4 – 

21.12.2018 

elevii 

claselor IX- 

XII  

prof. coordonatorl 

Călburean Liliana 

 

Activități de 

voluntariat în 

colaborare cu 

organizații 

non-

guvernament

ale și 

autorități 

locale 

 

 

Petrila 

faptelor bune 

Decembrie elevii 

claselor XI E 

și XII E 

prof. Mihoc Luminita  

prof. Dobrița Alina   

 

Activități de 

voluntariat  

 

  
prof. Dobrița Alina 

 

-//- 
 

elevii cl. aX-

a A și a XII-

a D 

prof. coord. Ludinașiu 

Ramona și Găldean 

Doinița; 

Organizația 

„Salvați 

copiii” 

-//- 
 

Clasa a IX-a 

B 

Prof. Dojcsar 

Marilena 

Organizaţia 

Salvaţi 
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Copii- 

Petrila 

Activități de 

promovare a 

egalităţii de 

sanse (non-

discriminare, 

grupuri 

dezavantajate

) 

 

 

  

Activitate 

Ora de net - 

bulling;   

 
Elevii 

claselor a IX-

a D, a XI-a D 

si a XII-a D 

Prof. Marioane 

Cristina 

Prof. Galdean Doinita 

Prof. Cerna Delia 

Asociatia 

eLiberare 

Activitate 

eLiberare  - 

lupta 

impotriva 

traficului de 

fiinte umane 

-  

25 

octombrie 

 
Prof. Marioane 

Cristina 

Prof. Galdean Doinita 

Prof. Cerna Delia 

 

 
Proiecte 

film 

documentar 

„Decreteii” 

 
Elevii clasei 

a XI-a E si a 

XII-a C 

Prof. Cerna Delia One World 

Romania 

Oana Gherea 

Educație prin 

sport 

competiții 

sportive 

pe tot 

parcursul 

semestrulu

i 

elevii 

claselor IX- 

XII  

prof. Tomele Cristian 
 

Activități 

inter și 

multicultural

e 

 Ziua 

Limbilor 

Moderne 

25 

Septembrie 

elevii 

claselor  IX- 

XII 

prof. din catedra de 

limbi moderne 

 

Activități de 

ecologizare 

“Let’s do it, 

Romania” 

 
Elevi ai din 

clasele a 

XI-a 

Prof. Dobrița Alina 

(coordonator)  

 

 

În „Săptămâna legumelor şi fructelor donate” (19- 23 noiembrie 2018) au fost implicate 

20 cadre didactice de la nivel liceal si 487 elevi. S-a strâns 232,5 kg legume și 202, 6 kg fructe, care 

su fost duse la cele 73 de persoane varstnice de la Centrului de îngrijire pentru vârstnici “Radu 

Sienerth”, Petroșani. S-au facut poze cu aceasta activitate si a fost publicat un articol în presa locala 

(https://www.avantulliber.ro/2018/12/04/saptamana-fructelor-si-a-legumelor-donate-la-colegiul-

national-mihai-eminescu-petrosani/).  

 

❖ Gimnaziu 

Activităţile extraşcolare pot constitui un punct de plecare în valorificarea educaţiei non-

formale. Astfel, prin această iniţiativă vom putea vorbi în câţiva ani de concretizarea contribuţiei 

activităţii non-formale în dezvoltarea tinerilor. Competenţe precum cele lingvistice, culegerea 

informaţiilor şi prelucrarea datelor, comunicarea non-verbală, utilizarea limbajelor de specialitate, 

comunicarea publică, relaţionarea interpersonală, competenţele manageriale, organizatorice şi de 

participare civică sunt câteva exemple de valori pe care şcoala nu reuşeşte să le promoveze prin 

sistemul tradiţional de învăţământ. Reformele educaţionale însă, ar trebui să ţină cont şi de timpul 

de adaptare al cadrelor didactice şi al elevilor la un astfel de proces nou de dezvoltare personală. 
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Obiectivele urmărite: 

• Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de 

socializare şi culturalizare; 

• Diminuarea punctelor slabe legate de traseul educativ al elevilor cu probleme; 

• Motivarea pentru iniţiativă a elevilor în proiectarea unor activităţi cu specific 

cultural; 

• Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia; 

• Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local, regional, naţional, internaţional. 

Din categoria activităţilor extracurriculare desfăşurate pe parcursul SEMESTRULUI I al  

anului şcolar 2018-2019, pot fi menţionate următoarele: 

Memoria Holocaustului dezbateri pe această temă după vizionarea filmului La vita e bella 

- 9.10.2018 (prof. Cerna Delia, prof. Szakacs Gabriela); 

 

Implementarea campaniei sociale „Săptămâna legumelor şi fructelor”. Scopul acestei 

campanii a fost acela de a sensibiliza elevii şi profesorii de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 

- Petroşani cu privire la situaţia dificilă a unor persoane defavorizate. 

      La această activitate au participat: 

• 150 elevi voluntari; 

• 43 cadre didactice voluntare. 

Atât elevii cât şi cadrele didactice au adunat o cantitate de 218 kg legume şi 256 kg fructe 

în săptămâna dedicată acestei campanii, iar în ultima zi ele au fost distribuite. 34 de elevi ai 

colegiului, de la ciclul primar şi gimnazial, proveniţi din familii nevoiaşe au intrat în posesia unor 

legume şi fructe, o altă cantitate a fost donată secţiei maghiare a colegiului, unde funcţionează şi 

un centru de copii. 

      Cu această ocazie s-au făcut fotografii cu aspecte din timpul derulării activităţii. 

      Acţiunea s-a bucurat de succes, deoarece destinatarii produselor alimentare au fost 

impresionaţi şi mulţumiţi, iar elevii au învăţat să se implice în viaţa comunităţii locale. 

      În acest fel, campania „Săptămâna legumelor donate” desfăşurată în perioada 19-23  noiembrie 

2018, a reprezentat pentru elevii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” un prilej de a demonstra 

implicare şi generozitate. 

 Vizită documentară la Staţia de epurare a apei Jieţ, nov. 2018 (prof. înv. primar Bulz L, 

Silveşan N) 

Activităţi de promovare a talentelor artistice Balul bobocilor-22 octombrie 2018 pentru 

elevii claselor a V-a (diriginţii), în parteneriat cu Club Revival Petroşani (prof. Szakacs Gabriela 

– organizator). 

Proiecte în parteneriat: 

• „Proiectul #FromWhereIStand”- egalitatea între sexe, în cadrul World’slargest 

lesson, sept. 2018 (prof. Raica Luciana); 

• „Proiectul Spaţiul uneşte lumea”  - coordonator naţional Agenţia Spaţială română 

(ROSA) – cu sprijinul World Space Week Association (ONU) – cel mai mare 

eveniment public dedicat celebrării spaţiului, ce are loc anual, în 4-10 oct, prin 

acţiuni de educare şi promovare a spaţiului (prof Raica Luciana); 

• „Proiect eTwinning” – help us save our planet (prof. Duduială Gianina). 

• Proiect educativ ”Fii creativ!”- în parteneriat   cu Clubul Copiilor Petroșani,  

  an școlar 2018-2019 (prof. înv. primar Rovinar E); 

• Proiectul ”Dezvoltarea abilităților de viață – Comunitatea noastră” în 
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  parteneriat cu Junior Achievement Romania, an școlar 2018-2019 (prof. înv. primar Rovinar E); 

• Parteneriat cu RPN-ROMSILVA – Parcul Național Defileul Jiului ( jud.Gorj)  

și D.E.P. (Dezvoltare-Evoluție-Parteneriat) – Bumbești-Jiu, județul Gorj (prof. înv. primar Rovinar 

E); 

• JA in a Day   EDUCAȚIE FINANCIARĂ 

• Proiectul Național de Educație financiară ”FLIP” inițiat de Grupul ERSTE și finanțat de 

BCR ți Fundația Vodafone, alături de Asociația ”Școala de valori”, Școala de bani pe 

roți – Deva, noiembrie 2018 (prof. înv. primar Rovinar E); 

Proiect cu Salvați copiii – Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate (prof. înv. primar Rovinar 

E); 

• „Sunt un cetăţean model” - întâlnire cu Ag.principal RUSU ADRIAN-Poliția Petroșani – 

proximitate (prof. înv. primar Rovinar E); 

• „Cum să mâncăm sănătos” – întâlnire cu medic pediatru (prof. înv. primar Feher Klara); 

• Festivalul regional de muzică folk ”Te salut, generaţie În blugi!” ediția a VI-a, în parteneriat 

cu Colegiul Tehnic Mihai Viteazul - Şcoala Gimnazială Nr. 5 Vulcan, (prof. Daniela Tacea, 

prof. Rovinar E – organizatori); 

• Proiectul de voluntariat ”Lume bună împreună” - Club IMPACT TRANSCARPATICA (prof. 

înv. primar Rovinar E); 

Activitate cu ocazia serbărilor omagiale: 

• Activitate demonstrativă  ,,Sărbătorim centenarul păstrând tradițiile strămoșești” 

– noiembrie 2018 –în cadrul Cercului pedagogic (prof. înv. primar Feher Clara, 

Brînzan Argentina, Silveşan Nicoleta, Lascău Rodica ). 

• „Recviem pentru eroii neamului” (primar-gimnazial), 24 octombrie 2018 (dir. 

adj. prof. Humel Robert, prof. Ile Simion, prof. Cerna Delia, prof. Szakacs 

Gabriela);  

• “România la centenar” – Program artistic (  în colaborare cu elevii din clasa I B  

şi clasa I C , III B) , cu participarea parintilor  - articol în Gazeta de dimineață –  

prof. Înv. Primar Mocanu Elena, Avram Mariana, Feher Klara), 

• Expozitie desene (V C, VI B; VII B; VII C, prof. Szakacs G, prof. Raica L);  

• “Împreună pentru centenar“ – proiect educaţional interdisciplinar în parteneriat 

cu Jandarmeria Română, “Măndru să fiu român!” – proiect educaţional 

interdisciplinar (prof. Solomon Melinda, prof Raica Luciana);  

• “Proud to Be Romanian”  - proiect VC (prof Raica Luciana); 

• De ziua Luceafărului” prezentare power point despre viaţa lui Eminescu, program 

artistic, concurs de recitare a poeziilor eminesciene (prof. Humel Elena, prof. 

Solomon Melinda, prof. Mehedinţeanu Minodora, prof. Luca Gabriela); 

•  Concurs de recitări - „Mai aproape de Eminescu” ( prof. înv. primar Feher K, 

Mocanu E);  

• ”Din suflet… pentru Eminescu” şi  „Sub semnul lui Eminescu”  – proiect 

educaţional interdisciplinar (prof. Solomon Melinda); 

•  „Hai să dăm mână cu mână” prezentare power point a semnificaţiei zilei de 24 

Ianuarie 1859, expoziţie de pictură (primar-gimnazial); 

• „Mica Unire” (prof. înv. primar Feher K, Mocanu E). 

Activităţi dedicate sărbătorilor de iarnă 
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• Activitatea - concurs Chansons de Noël  (17 decembrie 2018), din cadrul 

Proiectului Educativ Naţional Învăţând prin Joc, organizat de Colegiul Naţional 

Mihai Eminescu, Petroşani, Hunedoara, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ing. 

Ionete Aurelian, Malu Mare, Dolj, şi Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Băileşti, Dolj, 

în perioada 1 noiembrie 2018 – 30 iunie 2019 (Prof. Bojenoiu Daniela – 

organizator, Prof. Pârlea Steliana – coordonator, Prof. Muntean Iuliana – evaluator, 

Prof. Raica Luciana – evaluator). 

• Activităţi dedicate Crăciunului – participare la Sfânta spovedanie şi Sfânta 

împărtăşanie în perioada 14-21.12.2018, participare la concurs la Sf. Varvara, 

5.12.2018 (prof. Pîrlea Steliana), vizita la Casa de copii din Pui ( prof. Lucaci 

Ramona), Colindă la Centrul de îngrijire a bătrânilor Dărăneşti (prof. înv. primar 

Bulz Lăcrămioara), Vine Moş Nicolae, 

• Sărbătoarea Crăciunului  - Colindă  Penny Petrila, Salvaţi Copiii – Petrila, 

Căminul de Bătrâni Lonea, Acţiuni de caritate cu prilejul Sărbătorilor de iarnă 

(Salvaţi Copiii – Petrila, Căminul de Bătrâni Lonea ); 

•  Serbarea de Crăciun, cu participarea părinţilor - Târg de ornamente şi felicitări 

pentru Crăciun (prof. înv. primar Feher Klara, Mocanu Elena, Siveşan Nicoleta); 

•  Miracolul Crăciunului  - serbare de Crăciun, miracolul lui Moş Crăciun (prof. 

înv. primar Avram Mariana); 

Activităţi sportive: 

• OG. BASCHET/ SALA AVRAM STANCA/B+F/, 12 nov 2018 (prof. Cordea 

Monica); 

•  ONSS/ FOTBAL PRIMAR/ SALA AVRAM STANCA/B+F/ORA, 15 nov 2018 

(prof. Kandut Cosmin);  

• OG. HANDBAL/ SALA AVRAM STANCA, 22 nov. 2018 (prof. Chivu Simona);  

• MINIHANDBAL MIXT, 23 nov. 2018, (prof. Chivu Simona);  

• OG FOTBAL/ BĂIEȚI, 27 nov. 2018, (prof. Kandut Cosmin);  

• ONSS PRIMAR /OG SRUGBY TAG /GIMNAZIU, 29.nov. 2018, (prof. Sălăşan 

Silvia); 

•  CUPA TYMBARK*CLS I-II U8, CLS V-VI U12, 10-12.12.2018 (prof. Kandut 

Cosmin). 

În concluzie, putem afirma că prin activităţile desfăşurate în semestrul I al anul şcolar 2018-

2019 au fost atinse o parte dintre obiectivele stabilite în Proiectul educaţional. 

SEMESTRUL al II-lea 

Proiecte educaţionale: 

• Natura inspiră şi dăruieşte – înv. Bulz Lăcrămioara; 

• 100 de zile de şcoală – înv. Oancea Magda; înv. Stolcz Aurica; 

• JA in a Day – înv. Bulz Lăcrămioara, înv. Rovinar E; 

• My Great Mind in a Small Book – proiect desfăşurat cu ocazia zilei internaţionale a cărţilor 

pentru copii – prof. Raica Luciana; 

• Învăţând prin joc – în parteneriat cu Lic. Tehnologic „ing. Ionete Aurelian”, Malu Mare, 

jud Dolj şi Lic. Teoretic „M. Viteazul”, Băileşti, jud. Dolj – prof. Bojenoiu Daniela; 

• Dăruind din suflet de copil – activitate de parteneriat la Bunicii Văii Jiului, înv. Avram 

Mariana; 
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• Proiect de parteneriat „Salvaţi copiii”, Fii inteligent la matematică, Comunicare. 

Ortografie.ro, înv. Popa Carmen; 

•  Micii creatori de pagini web - Contract de parteneriat educaţional cu Clubul Copiilor 

Petrila, înv. Popa Carmen; 

• Parteneriat cu Clubul Copiilor Petrila, Filiala Petroşani, Clubul Copiilor Chişineu, Criş, 

parteneriat cu Şcoala nr. 24 Timişoara, cu editurile: Tiparg, Elicart, Booklet, înv. Silveşan 

N; 

• În curând voi fi elev – Parteneriat cu Gradiniţa cu program prelungit Nr. 3, Petroşani, înv. 

cls a IV-a; 

• Apa şi sănătatea mea! - Proiect de partenerit cu Apaserv Petroşani, înv. Popa Carmen; 

• Siguranţa copilului, prioritate a şcolii şi a familiei – Proiect de parteneriat cu Poliţia 

Petroşani, înv. Popa C; 

• Mireasma primăverii – Proiect educaţional/Concurs Judeţean, înv. Popa C; 

• Participare la Proiectul iniţiat de Colgate România, înv. Jurj C, înv. Risipitu A; 

• Învăţăm banii prin joc, înv. Jurj C, înv. Risipitu A; 

• Proiect tematic Polul Nord şi Polul Sud, înv. Jurj C; 

• Proiect tematic Natura, Proiect european E-Twinning Happy child, happy world, înv. 

Risipitu-Maftei A; 

• Performer la şcoală şi în viaţă – parteneriat Academia Juventus, înv. Silveşan N. 

Dragobetele – felicitări tematice, desene, la nivelul claselor, înv, diriginţi. 

1 Martie/ 8 Martie – expoziţii mărţişoare, felicitări, serbări, la nivelul claselor de elevi; Mamă, 

scumpă mamă! – activităţi mamă-copil, înv. Turc Cristina. 

Vine Iepuraşul! – înv. Risipitu-Maftei Adina, înv. Stolcz Aurica, înv. Jurj Cristina; 

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti la români – prezentare ppt, încondeierea ouălor de Paşti, 

confecţionare felicitări, expoziţii, cls 0-IV. 

9 MAI – activităţi dedicate acestei zile la nivelul claselor. 

1 IUNIE – Împreună de ziua copilului, parada costumelor, desene pe asfalt, cls. 0-VI. 

Serbarea ABECEDARULUI – cls. I. 

Serbare „La revedere clasa a IV-a”, înv. Barbăroşie A, înv. Rivinar E, înv. Popa C. 

Sfârşit de gimnaziu „La revedere clasa a VIII-a”, predarea cheii succesului, dirig cls a VIII-a, a 

VII-a. 

Revista Şcolii – Anul IX, Nr. 1 (17), Mai 2019, prof. Raica L, prof. Solomon M. 

Vizite:   

• Ziua Apei – vizită la Staţia de filtrare Jieţ, înv. Brînzan A, înv. Bulz L, prof. Ispas M; 

• Ziua Pământului, concurs de desene, înv. Feher Klara; 

• Vizită la fabrica de Confecţii, înv. Bulz L; 

• Vizită la căminul de bătrâni, prof. Humel Elena; 

• Acţiuni de caritate cu prilejul Sărbătorilor Pascale, Salvaţi Copiii-Petrila, Căminul de 

Bătrâni din Lonea, înv. Feher Klara, înv. Mocanu Elena. 

Drumeţii, excursii, tabere: 

• Drumeţie Brădet /Parâng, înv. Bulz L, înv. Silveşan N, înv. Oancea M; prof. Humel E; 

• Excursii Adeona, Lunca Florii – înv. Brînzan A, înv. Silveşan N, înv. Barbăroşie A, înv. 

Popa Carmen; 

• Descoperă Retezatul, Cabana Lolaia - înv. Bulz L; 

• Excursie tematică Alba Iulia, înv. Popa C; 
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• Excursie tematică Sibiu,prof. Humel Elena; 

• Tabără Adeona, Lumea picăturilor de apă, 23-29 iunie 2019, Sălciua de Jos, Munţii 

Apuseni, prof. Szakacs G. 

Spectacole: 

• Spectacole de magie – sala de festivităţi, clasele 0-IV, V-VII; 

• Film, în parteneriat cu Cinematograful „Victoria” Petroşani, martie 2019. 

• Teatru, în parteneriat cu Teatrul de Stat „I. D. Sîrbu” Petroşani. 

Activităţile au fost concepute astfel încât elevii să fie puşi pe primul loc, existând o 

flexibilitate în abordarea strategiilor de învăţare. Aceste strategii au permis elevilor familiarizarea 

cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces 

de învăţământ. 

Activităţile extraşcolare pot constitui un punct de plecare în valorificarea educaţiei non-

formale. Astfel, prin această iniţiativă vom putea vorbi în câţiva ani de concretizarea contribuţiei 

activităţii non-formale în dezvoltarea tinerilor. Competenţe precum cele lingvistice, culegerea 

informaţiilor şi prelucrarea datelor, comunicarea non-verbală, utilizarea limbajelor de specialitate, 

comunicarea publică, relaţionarea interpersonală, competenţele manageriale, organizatorice şi de 

participare civică sunt câteva exemple de valori pe care şcoala nu reuşeşte să le promoveze prin 

sistemul tradiţional de învăţământ. Reformele educaţionale însă, ar trebui să ţină cont şi de timpul 

de adaptare al cadrelor didactice şi al elevilor la un astfel de proces nou de dezvoltare personală. 

Obiectivele urmărite: 

• atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de 

socializare şi culturalizare; 

• diminuarea punctelor slabe legate de traseul educativ al elevilor cu probleme; 

• motivarea pentru iniţiativă a elevilor în proiectarea unor activităţi cu specific 

cultural; 

• elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia; 

• atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local, regional, naţional, internaţional. 
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Comisia diriginților 

❖ Liceu 

Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere şi Orientare” a început odată cu constituirea 

comisiei diriginţilor la începutul anului şcolar în şedinţa comisiei metodice în care au fost 

nominalizaţi toţi prof. diriginţi. Tot în cadrul şedinţei s-au trasat responsabilitățile membrilor 

comisiei, s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere şi sugestii de teme pentru 

această oră, astfel încât toţi diriginţii  să prezinte la timp planificările, s-a stabilit intervalul în care 

să aibă loc sedinţele cu părinţii, astfel încât să se poată ţine şedinţa Comitetului de părinţi pe şcoală. 

S-a alcatuit graficul întâlnirilor în cadrul Ariei și temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul 

de activitate al activitaților extrașcolare și extracurriculare. 

Activitatea de Consilere și orientare a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini și 

comportamente cetățenești raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea noastră, conjugă eforturile materiale și umane ale întregului colectiv prin urmărirea 

îndeplinirii obiectivelor de : 

- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT în lecţii și ăn toate 

activitățile desfășurate cu elevii; 

- încurajarea performanței, a progresului școlar, și crearea de activități care să conducă la pregătirea 

individuală și stimularea valorilor. 

 

La nivel liceal s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 

Nr. 

crt. 

TEMA PROPUSĂ LUNA RESPONSABIL 

1.  1. Raportul activităţilor Comisiei 

Diriginţilor pe anul şcolar 2017-2018 

2. Componenţa Comisiei Diriginţilor  

3. Desemnarea secretarului comisiei și a 

profesorilor responsabili pe diverse 

domenii; 

4. Stabilirea termenelor pentru predarea 

planificărilor la disciplina consiliere și 

orientare, a activităților extrașcolare și 

a activităților din săptămâna „Școala 

Altfel”  

5. Prezentarea programului activitatilor 

scolare si extrascolare 

6. Diverse 

septembrie  prof. Manea Stefania, 

responsabil al Comisiei 

Diriginților în anul școlar 

2018-2019 

 

Conducerea 
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2.  1. Aprobarea programului activităților 

pentru săptămâna „Școala Altfel” 

2. Prezentarea Planului Managerial al 

Comisiei Diriginților și a planului de 

activități pentru anul școlar 2018-2019 

3. Diverse; 

octombrie Responsabilul comisiei 

 

  

3.  1.  Prezentarea raportului programului 

„Școala Altfel” 

2.  Ora deschisa la clasa a XI-a D „Sunt 

mandru ca am absolvit CNME 

Petrosani!” 

3. Diverse; 

noiembrie prof. Manea Ștefania 

responsabil al Comisiei 

Diriginților 

prof. CERNA DELIA 

invitat: D. Daescu, Univ. 

de Arta si Design, Cluj- 

Napoca  

4.  1. Întocmirea programului pentru 

activitățile de voluntariat care se vor 

desfășura în această perioadă 

decembrie membrii comisiei cu 

responsabilități în acest 

sens 

5.  1. Prezentarea situației la învățătură pe 

semestrul I 

2. Diverse 

ianuarie 
 

6.  1. Raportul activităţilor Comisiei 

Diriginţilor pe semestrul I, anul şcolar 

2018-2019 

2. Diverse 

februarie prof. Manea Ștefania 

responsabil al Comisiei 

Diriginților în anul școlar 

2018-2019 

7.  1. Referat: Rolul elevului si al dirigintelui 

in obţinerea performantei şcolare 

2. Ora deschisa: Familia „Eu şi ai mei” 

3. Diverse 

martie prof. CERNA Delia 

prof. GAITA-LUKACS 

Ioana 

responsabil al Comisiei 

Diriginților  

8.  1. Oră deschisă: Ce înseamnă să fii cool? 

2. Oră deschisă: Fără bullying în școala 

noastră!  Bullyingul  poate  duce la 

abandon școlar  și excluzine! 

3. Diverse 

aprilie prof. DOJCSAR 

MARILENA 

prof. DOBRITA ALINA 

prof. 

responsabil al Comisiei 

Diriginților  

9.  1. Oră deschisă: Obiceiuri alimentare 

sanatoase si nesanatoase 

2. Oră deschisă: Invatarea eficienta 

3. Diverse 

mai  prof. Ciontescu Daniela 

prof. Mihoc Luminita 

responsabil al Comisiei 

Diriginților  

10.  1. Situațiile pe clase  

2. Festivitatea de încheiere a anului școlar 

iunie profesorii diriginți 

 

 

Realizări: 

Activitatea în cadrul orelor de consiliere și orientare s-a desfăşurat conform planificării 

calendaristice elaborate de către diriginţi. Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al 

consilierii şcolare. Astfel au avut loc şedinţe cu părinţii pe clase şi la nivel de şcoală. În urma 



 

17 
 

acestor şedinţe, părinţii au luat cunoştinţă despre planul managerial de amenajare şi dotare al şcolii, 

cât şi despre activităţile elevilor. 

În vederea susţinerii examenului de Bacalaureat s-au organizat întâlniri cu profesorii 

diriginţi și cu părinţii claselor a XII-a în cadrul cărora s-a discutat Metodologia desfăşurării 

Examenului de bacalaureat și s-a prezentat graficul desfășurării probelor, precum și frecvenţa la 

ore şi programul de pregătire suplimentară. Eficientizarea relaţiei nu numai cu elevii, ci şi cu 

părinţii acestora s-a concretizat prin existenţa unei ore pe săptămână a diriginţilor la dispoziţia 

părinţilor. 

Membrii comisiei au fost implicaţi în acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei, a 

consumului de droguri, tutun şi alcool. În acest sens, diriginţii au implicat elevii în discuţii active 

la orele de consiliere şi orientare si au fost tinute o serie de ore demonstrative, dupa cum urmează: 

• la clasa a XI-a D: „Sunt mandru ca am absolvit CNME Petrosani!”- d-na prof. 

Cerna Delia, invitat: D. Daescu, Univ. de Arta si Design, Cluj- Napoca 

(19.11.2018); 

• la clasa a IX-a D: Fără bullying în școala noastră!  Bullyingul  poate  duce la 

abandon școlar  și excluzine! - d-na prof. DOBRITA ALINA (06.04.2019); 

• clasa a IX-a B: Ce înseamnă să fii cool? in cadrul campaniei „Alcoolul nu te face 

mare - d-na prof. Dojcsar Marilena (21.04.2019);  

• clasa a XI-a B: Obiceiuri alimentare sanatoase si nesanatoase - d-na prof. 

CIONTESCU DANIELA (06.05.2019); 

• clasa a XII-a E: Învățarea eficientă - d-na prof. Mihoc Luminița (13.05.2019); 

• clasa a XI-a D: Familia „Eu şi ai mei” - d-na prof. Cerna Delia (03.03.2019); 

 

De asemenea, dna prof. prof. GAITA-LUKACS Ioana a susținut în cadrul ședinței de 

catedră din luna martie referatul cu titlul: „Rolul elevului si al dirigintelui in obţinerea 

performantei şcolare”. 

Activitatea de asistență la orele de consiliere și orientare s-a desfășurat conform graficului 

întocmit la începutul semestrului I. Toate cadrele didactice au obținut calificativul FOARTE 

BINE. 

 

Neîmpliniri: 

• utilizarea unor mijloace moderne în cadrul orelor de consiliere si orientare; 

• invitarea unor persoane abilitate la orele de consiliere și orientare pentru a-i implica 

pe elevi în discuții și pentru a le dezvolta spiritul critic; 

• întocmirea fișelor psihoedagogice ale elevilor de către toți diriginții sau actualizarea 

celor existente; 

• îmbunătățirea colaborării cu părinții în beneficiul educației elevilor; cu toate că 

profesorii diriginți au depus toate eforturile în vederea unei bune colaborări, unii 

părinții nu se implică suficient sau chiar deloc în viața școlară a copiilor; 

• susținerea unor ore deschise și o participare mai activă în cadrul comisiei; 

  

Măsuri propuse pentru anul şcolar 2019-2020: 

• utilizarea unor mijloace moderne în cadrul orelor de consiliere și orientare; 

• implicarea elevilor și cadrelor didactice în proiectele educative existente;  
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• acţiuni de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar şi comunitar al 

elevilor (consum de droguri, deteriorări de bunuri, violenţă, mediu); 

• oferirea de consiliere educativă şi psihologică pentru elevii cu devieri comportamentale 

sau a celor cu probleme sociale și materiale; 

• implicarea elevilor cu iniţiativă în proiecte menite să stimuleze procesul de dezvoltare 

personală şi calitatea stilului de viaţă; 

• aplicarea unor seturi de teste şi chestionare în vederea ameliorării procesului instructiv-

educativ; 

 

❖ Gimnaziu 

Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere şi Orientare” a început odată cu constituirea 

comisiei diriginţilor la începutul anului şcolar în şedinţa comisiei metodice în care au fost 

nominalizaţi toţi prof. Diriginţi. Tot în cadrul şedinţei s-au trasat direcţii care trebuie urmate pentru 

o bună desfăşurare a activităţii comisiei, s-a discutat modelul de planificare pentru ora de 

Consiliere şi sugestii de teme pentru această oră, astfel încât toţi diriginţii  să prezinte la timp 

planificările, s-a stabilit intervalul în care să aibă loc sedinţele cu părinţii, astfel încât să se poată 

ţine şedinţa Comitetului de părinţi pe şcoală. 

S-a alcătuit graficul întâlnirilor în cadrul Ariei şi temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul 

de activitate al activităţilor extraşcolare şi extracurriculare. 

          Activitatea de Consilere şi orientare a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi 

comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea noastră, conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea 

îndeplinirii obiectivelor de : 

- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT în lecţii şi în toate 

activităţile desfăşurate cu elevii; 

- încurajare a performanţei, progresului şcolar, şi crearea de activităţi  care să conducă la pregătirea 

individuală şi stimularea valorilor. 

                 In contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns şi  de 

asemenea în colective eterogene, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în 

mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi 

prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul orelor de consiliere şi orientare, 

după cum urmează: 

Semestrul I: 

• Atitudinea pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi – lecţie deschisă la clasa a VII-a E – 

prof. Muntean Iuliana; 

• Lumea profesiilor – lecţie deschisă la clasa a VII-a B – prof. Szakacs Gabriela; 

• Toleranţă –intoleranţă – lecţie deschisă la clasa a VIII-a B – prof Duduială Gianina; 

• Autoevaluarea propriilor capacităţi – lecţie deschisă la clasa a VII-a C – prof. Raica 

Luciana; 

• Calitatea stilului de viaţă – lecţie deschisă la clasa a V-a B – prof. Mehedinţeanu 

Minodora; 

• Respectul în comunicare – lecţie deschisă la clasa a VI-a C – prof. Solomon Melinda. 

 

Semestrul al II-lea: 

• De la mica încăierare la violenţă drumul e scurt – lecţie deschisă la clasa a VI-a A – 

prof. Huidu Cristina; 
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• Domenii profesionale - lecţie deschisă la clasa a VI-a C  - prof. Solomon Melinda; 

• Domenii profesionale - lecţie deschisă la clasa a V-a C – prof. Ispas Mădălina; 

• Storytelling – Trebuie să fii ce îţi spun eu!, clasa a VIII-a D – prof. Ardelean Mihaela. 

 

           De un real folos a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi 

temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor, completându-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul 

utilizat fiind specific unor domenii conexe. În acest sens în cadrul comisiei au fost susţinute 

referate:  

Semestrul I: 

• Vulturii şi găinile – jocul didactic, clasa a VIII-a D – Prof. Ardelean Mihaela 

• Scopul şi eficienţa activităţilor de educaţie rutieră – Prof Humel Elena 

 

Semestrul al II-lea: 

• Respectul în comunicare– referat, prof. Humel Elena; 

• Şcoală, familie, societate – referat, prof. Solomon Melinda; 

• Consilierea părinţilor – referat, prof. Ispas Mădălina; 

• Relaţia adult – copil – referat, prof. Cordea Monica. 

 

Elevii din clasa a VIII-a au fost însoţiţi de către directorul adjunct, prof. Humel Robert, 

precum şi de către diriginţi, cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, în vizită la liceele din Petroşani, în 

lunile aprilie şi mai. 

            Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit Portofoliul la nivelul standardelor, 

urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

    Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

    Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă: 

- cursuri de perfecţionare;  

- participarea la cercurile pedagogice pe catedre desfăşurate la nivel local şi judeţean. 

           În vederea implicării cât mai active a părinţilor în viaţa şcolii, în cadrul  şedinţelor cu părinţii 

au fost împărtăşite experienţe personale în această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar şi 

pentru părinţi. 

          Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii 

periodice şi chiar zilnic (la nevoie) semnalându-se orice neregulă de ambele părţi. 

         Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare diriginte a amenajat spaţiul 

de lucru la nivelul clasei sale, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect 

informativ, formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare a 

instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale . 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, ţinând cont şi de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior.  
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CLASELE PREGĂTITOARE 

             Din cadrul Comisiei metodice a claselor pregătitoare fac parte –clasa preg.O.A, 

coordonată de dna prof. M.Oancea cu un efectiv de 24 elevi,clasa preg.O.B.coordonată de dna 

prof.A.Popescu cu un efectiv de 21elevi,clasa preg.O.C.coordonată de dna prof.C.Turc cu un 

efectiv de 22 elevi. 

            La începutul anului școlar s-au aplicat teste de evaluare inițială ,iar pe parcursul 

semestrelor, elevii au susținut diferite activități menite să stimuleze creativitatea și capacitatea 

lor cognitivă . 

           D-nele prof .înv.primar  au stimulat interesul micilor copii pentru școală prin crearea unui 

ambient plăcut în sălile de clasă,printr-o atmosferă de joc,dialog și cooperare atât între elevi ,cât 

și între elevi și cadre didactice, au confecționat și folosit materiale didactice accesibile, atractive 

și adecvate. 

          Rezultate la concursuri 

          Elevii clasei preg.O.A, au participat la concursul național ,,Amintiri din copilărie,, la toate 

cele trei etape, unde  au obținut următoarele premii-22 premii I (medalii de aur),1 premiu  

II(medalie de argint),1premiu III(medalie de bronz) și 1 mențiune(etapa I),13 premii I,12 premii 

II,1 premiu III(etapa II), 

21premii I,2premii II,1premiu III(etapa III) 

          La concursul național,,Performer la școală și în viață,, s-au obținut 21premii I,2premii II,1 

mențiune(etapa I),iar la etapa națională s-au obținut 

19 premii I,4 premii II,1mențiune 

          La concursul național ,,Academia Junior,,elevii clasei preg.O.A. au obținut  

 22 premii I ,1 premiu II,1 premiu III 

           Parcurgerea materiei 

           D-nele prof. au realizat o planificare calendaristică în conformitate cu noile metodologii 

educaționale,cu obiective operaționale ce răspund cerințelor impuse de programele curriculare și 

de particularitățile de vârstă și intelectuale ale elevilor.Metodele didactice și materialele suport 

folosite au contribuit la creșterea ritmului de învățare al elevilor și la parcurgerea programei 

școlare  fără probleme. 

          La sfârșitul anului școlar doamnele prof.înv.primar au întocmit rapoarte de evaluare pentru 

fiecare elev . 

          Alte activități 

            Prof.Oancea Magdalena  

 

           Clasa preg O.A –Ziua mobilității,1Decembrie1918-ziua tuturor românilor,confecționarea 

de podoabe de pom din lut,Eminescu-poetul nepereche,24 Ianuarie –Mica Unire,8Martie ,Ziua 

Europei-scurtă lecție de istorie, Săptămâna legumelor,teatru,film pentru copii,drumeție,serbare-

premiere 

          Două  articole publicate în revista,,Catedra AS,,ISSN 2247-0788 
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          Consultant metodic și de specialitate în regim de voluntariat la editarea pachetului  

educațional,,O CĂLĂTORIE PRIN CLASA PREGĂTITOARE,,-Ed.EDU 

           Susținerea a trei lecții demonstrative și a trei referate ,în cadrul comisiei metodice a 

claselor pregătitoare 

        Contract de parteneriat educațional ,,Amintiri din copilărie,, 

        Proiect de parteneriat ,,Meșteșugașul,, 

        Activități de formare-cursuri-,,Metode de predare  centrate pe elev,, 

                                                            -,,TIC în procesul educațional,, 

                                                             -,,Resurse umane în managementul                                        

       educațional,, 

               Prof.Popescu Adela 

         Clasa preg.O.B.-vizionare de teatru și film,serbare Crăciun,proiect de colaborare cu 

Librăria ,,Diverta,, în cadrul căruia s-au desfășurat două vizite de 1 Decembrie și cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă,activitate literar artistică de recitare și audiție de poezii cu ocazia Zilei 

Eminescu,drumeție,8Martie,Săp 

tămâna legumelor,Ziua copilului,serbare. 

         Proiect de parteneriat ,,Salvați copiii,, 

         Proiect de parteneriat ,,Meșteșugașul,, 

         Susținerea a trei lecții demonstrative și a trei referate în cadrul comisiei metodice 

          Participarea la cursuri de formare profesională. 

 

              Prof. Turc Cristina 

           Clasa preg.O.C.-vizionare de teatru și film,serbare de Crăciun,confecționarea de podoabe 

de Crăciun,Ziua României,Unirea Principatelor,Eminescu –poetul românilor,teatru,film pentru 

copii,Săptămâna  

legumelor,8 Martie,Ziua Europei,1 Iunie,drumeție,serbare școlară. 

           Susținerea a trei lecții demonstrative și a trei referate în cadrul comisiei metodice 

            Simpozion Național EDU,,Proiectare didactică și management european 

în spațiul românesc,, 

            Simpozionul Național,,Rapsodii de toamnă,, 

            Proiect educațional,,1 Decembrie-Ziua Națională a României,, 

            Proiect educațional ,,Moșule,bine ai venit!,, 

            Proiect educațional,,Mamă,scumpă mamă!,,  

            Cursuri formare-,,Competențe cheie prin activități nonformale și extracurriculare,, 

        

 

             Comisii 

          În cadrul comisiilor din care fac parte,doamnele prof.înv.primar s-au achitat cu seriozitate 

de toate responsabilitățile atribuite lor. 
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CLASELE  I 

 

a. Rezultate la învăţătură 

 

Clasa Nr. elevi/ 

preșcolari 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi cu 

situaţia 

neîncheiată 

Nr. elevi 

promovaţi 

Din care cu medii 

5 -  

6,99 

7 -  

8,99 

9 

10 

 I A 24 - - 24 - - 24 

 I B 14 - -        14 - -     14 

 I C 17 - -        17 - -     17 

 Grupa 

mijlocie 

13 - -        - - -     - 

 

 b) Rezultate la olimpiade şi concursuri 

 

BULZ  LĂCRĂMIOARA -  Clasa  I A 

”Amintiri din copilărie” 

”Comper” – Matematică și Limba română  

”Lada de zestre a românilor” 

”Academia Junior”  

”Discovery”  

”Natura inspiră și dăruiește” 

”Primăvara – anotimpul gingășiei și al purității sufletești” – 3 elevi 

“Formidabilii” 

“Performer”-10elevi 

“Mestesugasul”-8elevi 

“Sfintele Pasti”-6elevi 

“Traditii si obiceiuri de Paști”-3elevi 

 

 

MOCANU  ELENA   - Clasa  I B 

Concurs Național ,, Amintiri din copilărie ,, etapa I   – 14  participanti – 14 premii I, 100 puncte 

Concurs”Moș Eco ” Petrila  –  3 elevi, 2018 

Concurs ” Made în România ” Petrila-3 elevi,2018 

Concursuri 

1. Amintiri din copilărie – locul I -11 elevi 

2. Performer – martie 2019 – locul I – 12 elevi 

    Performer – mai 2019 (faza națională)- locul I – 12 elevi 



 

23 
 

3. Moș ECO – 3 elevi 

4. " Tradiții interculturale" – 3 elevi 

5. Meșteșugașul – locul I – 8 elevi 

 

AVRAM   MARIANA  - Clasa  I C 

Concurs Național “Amintiri din copilărie” 

ed. noiembrie – 8 participări, din care: 7 premii I, 1 premiu II 

 Concurs”Moș Eco ” Petrila  –  3 elevi, 2018 

Concurs ” Made în România ” Petrila-3 elevi,2018 

Concurs Național “Amintiri din copilărie”-10 elevi 

Comper Matematică,Limba română-16 elevi 

“Mestesugasul”-10 elevi 

Concurs de creatie “Costumul meu popular”-3elevi 

Concurs”România văzută prin ochi de copil”-3elevi 

“Manifest pentru sănătarea pământului”-3elevi 

“Suflet de copil în prag de primăvară”-3elevi 

Concurs National Traditii Multiculturale Pascale-5elevi 

 

Concurs interjudețean - ,,Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural românesc  - Școala 

B.P.Hașdeu Iași ; Școala Liteni Iași      

   -1 premiu I, 1 premiu II,1 premiu III, 1 premiu special 

Concurs regional„ MIHAI EMINESCU – MAGICIAN AL CUVÂNTULUI” – Sc. 

Gim. „M. Eminescu” Craiova 

-1 premiu I, 1 premiu II, 1 mențiune  

- Concurs interjudețean „HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ”- Șc. Gim.„ I.D.Sîrbu”  

Petrila 

      - 3 elevi 

 

PREDA VOICHIȚA – Grupa mijlocie , Grădinița Dărănești 

       c )  Perfecţionare 

Bulz Lăcrămioara 

-Curs de formare-Acordarea primului ajutor-Crucea Rosie 

“Educatia prin cun.functionarii creierului” 

Curs TIC 

Mocanu Elena 

- Curs de formare:  - 

Avram Mariana 

- Curs de formare : - 

Preda Voichița- Curs de formare : - 

 

     d ) Parcurgerea materiei   : la zi 

 

     e ) Evaluarea : S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- 

au elaborat descriptori de performanţă.  
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     f )Mijloace de învăţământ folosite sau realizate : Toate materialele prevăzute în fişa de 

autodotare au fost realizate . A fost utilizat frecvent la lecţii calculatorul, videoproiectorul, 

radio-casetofonul . Au fost  îmbinate în mod armonios metodele de  învăţare tradiţionale cu 

cele moderne. 

  

g) Alte activităţi extraşcolare 

 

 

 

Bulz Lăcrămioara 

Lecție demonstrativă-Dezvoltare personală 

Referat- „Rolul jocului în pregătirea copilului pentru clasa I” 

Lecție demonstrativă CLR –Sunetul si literele t,T,referat 

• ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  

1 Decembrie 

Cu colinda – Centrul de Îngrijire pentru Bătrâni și Grădinița din Dărănești  

Mica Unire – 24 Ianuarie  

Vizită la Fabrica de Confecții Petroșani  

Vizită la Stația de Tratare a Apei Jieț  

Teatrul de Stat ”I. D. Sîrbu” Petroșani  

Cinematograf ”Victoria” Petroșani 

Serbarea Abecedarului 

• PUBLICAȚII 

Revista AS, anul VIII, Nr. 2, noiembrie 2018 

Micul artist – nr. 18 din 2018 

Educație, artă și cultură 

Revista cadrelor didactice ,ISSN 2501-4722 

„Sfintele Pasti” ,ISBN 978-606-576-730-0 

“Ziua Pământului”,ISBN  978-973-0-29340-1 

• PROIECTE EDUCATIVE  

”Nașterea Domnului, bucuria copiilor!  

”Natura inspiră și dăruiește”  

”J A in a Day”  

”Și eu exist, sunt ca tine!”, ediția a XI-a, Timișoara, 2019 

Mocanu Elena 

Lecție demonstrativă-Matematică și explorarea mediului 

Referat- “Metode didactice interactive folosite la clasa I” 

Lectie demonstrativă CLR, referat 

PUBLICAȚII 

Catedra AS-publicație ,noiembrie 2018 

Simpozion național “Made în România”,Petrila 2018 

 

Publicații  

 1. Catedra AS – mai 2019 – lucrarea "Care este locul lecturii într-o lume informatizată?" 

2. "Made în România" - Petrila 
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PROIECTE EDUCATIVE 

 

 Proiect de parteneriat educațíona l”Din inimă de copil,pentru copii”, Salvaţi copiii – Petrila 

Proiect de parteneriat  educațional “Bătrânii-bunicii noștri”, Căminul de Bătrâni Lonea 

Acţiuni de caritate cu prilejul Sărbătorilor de iarnă (Salvaţi Copiii – Petrila, Căminul de Bătrâni 

Lonea ) 

 

Proiecte  

1. SARS- Săptămâna legumelor și fructelor- acțiune umanitară de strângere de fructe și legume 

2. " Made în România"- Petrila 

 

 

Simpozioane  

1. Simpozionul Național " Interculturalitate și spiritualitate"- Petrila, lucrarea " Tradiții românești 

în spațiu european – Obiceiuri de Paște" 

2. Simpozionul Internațional " Orientarea și consilierea elevilor"- Colegiul D. Leonida, lucrarea " 

Strategiile didactice interactive – o necesitateîn învățământul actual" 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 

-“Cel mai frumos costum,cea mai frumoasă mască” –Carnaval de Halloween 

-Serbare de 1 Decembrie – Program artistic ,, România la centenar,, (  în colaborare cu elevii din 

clasele a III- a B,D  şi I C) , articol în Gazeta Văii Jiului și prezentarea spectacolului  la Mondo 

TV 

-Serbarea de Crăciun , cu participarea părinţilor-“În așteptarea lui Moș Crăciun” 

- Târg de ornamente şi felicitări pentru Crăciun 

-„Eminescu-poetul național” 

-“24 Ianuarie-Mica Unire” 

Organizator și evaluator pe clasă al Concursului Naţional ,,Amintiri din copilărie” 

– Comisia metodică a învăţătorilor,membru 

   -  membru al Organizației Salvați Copiii Filiala Hunedoara 

    - Profesor voluntar – „Săptămâna legumelor și fructelor” 

 

Activități extracurriculare  

1. Primăvară, primăvară, bine ai venit în țară!"- realizare de mărțișoare și felicitări – 1 Martie 

2. " Sărbătoarea Luminii" – aprilie 2019, realizarea de felicitări și ornamente de Paște 

3. "Bătrânii- bunicii noștri"- acțiune umanitară la Căminul de bătrâni Lonea 

4. " Din suflet de copil- pentru copii"- acțiune umanitară la Salvați copiii!Petrila 

5. "1 Iunie- Ziua copilului"- concurs de desene, de biciclete sau role, parada costumelor 

Serbarea Abecedarului 

 

Avram Mariana 

 

Lecție demonstrativă – Muzică și mișcare 

Referat –“Dezvoltarea gândirii creative a micilor școlari” 
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Lectie demonstrativă CLR,referat 

 

PUBLICAȚII 

Catedra AS-publicație ,noiembrie 2018 

Simpozion național “Made în România”,Petrila 2018 

 

- Conferință Națională 

,,TRADIȚII  MULTICULTURALE  DE  CRĂCIUN  ÎN  SPAȚIUL ROMÂNESC” - 

Școala B.P.Hașdeu Iași ; Școala Liteni Iași( ISBN)                                                                                                                                               

- Simpozion Național – „Proiectare didactică și management european în spațiul 

românesc” – Editura EDU( ISBN) 

            - Simpozion Internațional – „REPERE  EDUCAȚIONALE  ÎN  SPAȚIUL  EUROPEAN 

,INTERCULTURAL”  - Școala B.P.Hașdeu Iași ; Școala Liteni Iași( ISBN)    

Catedra AS    - ISSN 2247-0788 

-Simpozion “Manifest pentru sănătatea pământului” 

-Simpozion Internațional “Consilierea si orientarea elevilor in context european” 

Proiect jud.”Școala viitorului tău”CAEJ HD.,pozitia 64,pag.5 

                                                                                                                                        

PROIECTE EDUCAȚIONALE -  coordonator 

- ,,POEMELE PROFESIILOR” – proiect educațional 

- -Proiect educațional “Dăruind din suflet de copil”-parteneriat cu Fundația Bunicii Văii 

Jiului 

-  

- PARTENERIATE EDUCAȚIONALE  -   colaborator 

              - Parteneriat educațional Școala B.P.Hașdeu Iași ; Școala Liteni Iași 

              - Parteneriat educațional Școala Gimnazială „M.Eminescu” Craiova 

              - Parteneriat educațional Editura EDU 

              - Parteneriat educațional Editura COPILĂRIA 

  - Parteneriat educațional Șc. Gim. „ I.D. Sîrbu” Petrila 

   - Parteneriat educațional Clubul Copiilor Sighetu Marmației 

              - Parteneriat educațional Clubul Copiilor Petrila 

              - Parteneriat educațional Școala Gimnazială „M.Eminescu” Craiova 

              - Parteneriat educațional Editura EDU 

              - Parteneriat educațional Editura COPILĂRIA 

              - Parteneriat educațional COMPER 

  - Parteneriat educațional Șc. Gim. „ I.D. Sîrbu” Petrila 

      -  supraveghetor/ evaluator/ colaborator la concursurile școlare AMINTIRI DIN               

         COPILARIE, COMPER 

      -  mentor, evaluator, la concursurile AMINTIRI DIN COPILĂRIE, COMPER   

      -  membru al Organizației Salvați Copiii Filiala Hunedoara 

      - Profesor voluntar – „Săptămâna legumelor și fructelor” 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

      -  supraveghetor/ evaluator/ colaborator la concursurile școlare AMINTIRI DIN               

         COPILARIE, 

      -  mentor, evaluator, la concursurile AMINTIRI DIN COPILĂRIE  
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      -  membru al Organizației Salvați Copiii, Filiala Hunedoara 

      - Profesor voluntar – „Săptămâna legumelor și fructelor” 

- Comisia metodică a învățătorilor de la clasele I și grupa mijlocie- Responsabil 

-“Cel mai haios costum,cea mai frumoasă mască” –Carnaval de Halloween 

-Serbare de 1 Decembrie – Program artistic ,, România la centenar,, (  în colaborare cu elevii din 

clasele a III- a B,D  şi I B) , articol în Gazeta Văii Jiului și prezentarea spectacolului  la Mondo 

TV 

-Serbarea de Crăciun , cu participarea părinţilor-“Magia Crăciunului” 

-“Pe urmele Luceafărului”-recital de poezie eminesciană 

-24 Ianuarie-“Hai să dăm mână cu mână” 

 - Participare la spectacole de teatru, vizionarea unui film 3D la cinema 

      - Colinde de Crăciun 

- Vizită la Muzeul Momârlanului din Petroșani – Școala Altfel  

      - Participare la spectacole de teatru, vizionarea unui film 3D la cinema 

      - Colinde de Crăciun 

      - organizator WEEK-END ADEONA- Lunca Florii – mai 2019 

      - supraveghetor Evaluare Națională 

     - Vizită la Stația de filtrare a apei Jieț 

     - Participare la spectacole de teatru, vizionarea unui film 3D la cinema 

 -Serbarea Abecedarului 

 

   Preda Voichița 

Activitate demonstrativă-domeniul experiențial Om și societate,categoria de activități Abilități 

practice 

Referat-“Copilul preșcolar și jocul didactic” 

Activitate demonstrativă la Educarea limbajului,referat 

PROIECTE EDUCATIVE 

 

-Proiect de  parteneriat educațional cu Fundația”Bunicii Văii Jiului”-Parohia “Sfântul Prooroc 

Ilie”-Activitate “De Crăciun,fii mai bun” 

-Stabilirea parteneriatelor- întâlniri cu partenerii  

-Proiect educațional “Dăruind din suflet de copil”-parteneriat cu Fundația Bunicii Văii Jiului 

 

PUBLICATII 

-Publicație Catedra AS-   ISSN 2247-0788 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

-„Simfoniile toamnei”-drumeție în parc 

-Dramatizare 

-Centenarul Unirii-“România,te iubesc!”-spectacol 

-Serbare de Crăciun,cu participarea părinților-“Traista lui Moș Crăciun” 

-“La Steaua…”-recital de poezie eminesciană 

-Expozitie de felicitări 

-Activităti de voluntariat 

-Concurs de desene pe asfalt 

-Atelier de lucru-încondeiere de ouă de Paști 



 

28 
 

-Serbare de Ziua Copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASELE  a II-a 

 

                      Rezultate la învățătură 

 

Clasa Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi/ 

repetenti 

Nr. elevi cu 

situaţia 

neîncheiată 

Nr. elevi 

promovaţi 

Din care cu medii 

5 -  

6,99 

7 -  

8,99 

9 

10 

 II A 26 - - 26 5 2 18 

 II B 27 - - 27 - 5     22 

 II C 25 - - 25 5 2     18 

 

Promovabilitatea este de 100%. 

I. Rezultate la olimpiade și concursuri 

Clasa  II A 

Amintiri din copilărie: Premiul I 6 elevi,Premiul II 3 elevi, Premiul III 2 elevi,Mentiune  

1 elev 

Lumina se naște din culoare 3 elevi 

Fantezii de primăvară 3 elevi 

Mai aproape de natură 3 elevi 

Natura-fantezie și culoare 3 elevi 

 

Clasa II B 

 Performer la școală și în viață 

- Etapa I – 18 elevi dintre care: premiul I – 1 elev, premiul II – 2 elevi, premiul III – 1 

elev, mențiune – 11 elevi 

- Etapa a II-a – 1 elev: premiul I – 1 elev 

Concurs  Meșteșugașul – 6 elevi 

- Premiul I – 1 elev 

- Premiul II – 2 elevi 

 

Clasa II C 

Amintiri din copilarie: 

 Premiul I - 7 elevi, Premiul II -5 elevi ,  Mentiune -  3 elevi 

 Performer la școală și în viață :  

Premiul I - 9 elevi,  Premiul II - 4 elevi, Premiul III - 2 elevi 
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II. Perfecționare 

     Toate doamnele învățătoare au participat la activitățile Cercului pegdagogic al claselor 

a II-a. 

Doamna profesor Maftei-Risipitu Iuliana Adina a participat la cursurile de formare: 

- Competențe-cheie prin activități nonformale și extracurriculare 

- Metode de predare centrate pe elev 

- Resurse umane în managementul educațional 

- TIC în procesul educațional 

 

III. Parcurgerea materiei 

Toate învățătoarele au parcurs materia ritmic și integral la fiecare disciplină de învățământ, 

conform planificărilor calendaristice proiectate pe unități de învățare, aplicându-se metode și 

procedee activ-participative. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ținând cont 

de sistemul de relații și dependențe care există între obiectivele operaționale, conținutul științific 

vehiculat, strategii de predare, învățare și evaluare precum și standardele de competență de la 

sfârșitul ciclului primar.  

 

IV. Evaluarea 

Fiecare învățător a elaborat teste de evaluare (inițială, formativă și sumativă), fiind însoțite de 

descriptorii de performanță pe trei niveluri:FB, B și S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  

dețin cunoștințele prevăzute de programa școlară și dau dovadă de receptivitate în ceea ce privește 

învățarea. 

 

 

V. Mijloace de învățământ folosite sau realizate 

        În lecțiile desfășurate la clasă, învățătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi ceea ce a condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la 

activitățile desfășurate, aceștia dobândind capacități de cooperare, de sprijin și colaborare, de 

primire și asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare 

a răspunderii individuale și colective. 

      S-au folosit mijloacele de învățământ propuse în planul de autodotare, fișe de lucru, teste, 

planșe, jocuri. 

 

   VII. Alte activități 

Clasa a II-a  A 

- Serbare de 1 Decembrie; 

- Ghetuța lui Moş Nicolae; 

- Moș Crăciun și capcanele copiilor-scenetă;  

- 15 ianuarie - omagierea marelui poet Mihai Eminescu 

- 24 Ianuarie- lecție de istorie pentru micii școlari 

- Expozitie de mărtișoare 

- Ziua mamei 

- Vizionare film (martie2019) 

- ”Vine iepurașul!” 

- Proiect tematic ”Polul Nord si Polul Sud” 
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- Prima revistă a clasei-poezii diverse 

- participare la Proiectul initiat de Colgate Romania 

- Invatam banii prin joc 

CLASA a II-a B 

- 10 zile de şcoală; 

- 1 Decembrie; 

- Moş Nicolae; 

- În așteptarea lui Moș Crăciun;  

      -    15 ianuarie - omagierea marelui poet Mihai Eminescu; 

- 100 zile de şcoală; 

- În așteptarea Iepurașului 

CLASA a II-a C 

- Scoala Altfel: vizite, lectura, atelier de lucru, vizionare de film, spectacol de teatru pentru 

copii, curs de dans 

- 1 Decembrie; 

- Moş Nicolae; 

- În așteptarea lui Moș Crăciun;  

- 15 ianuarie - omagierea marelui poet Mihai Eminescu; 

- Expozitie de mărtișoare 

- Vizionare film (martie2019) 

- In așteptarea iepurașului 

- Proiect tematic ”Natura” 

- participare la Proiectul initiat de Colgate Romania 

- Invatam banii prin joc 

- Proiect european E-Twinning ”Happy child, happy world” 

 

 

VIII. Îndeplinirea obligațiilor membrilor catedrei 

   Au susținut referate și activități demonstrative: 

 Jurj Cristina: 

Referat: „Lectura-mijloc eficient pentru formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare” 

- lecție demonstrativă la Comunicare în limba română   

Referat: „Managementul clasei de elevi” 

- lecție demonstrativă la Comunicare în limba română   

 

  Stolcz Aurica: 

Referat : „Abordarea conținuturilor învățării din perspectiva transdisciplinarității” 

-  lecție demonstrativă la Comunicare în limba română   

Referat : „Calendarul naturii-parte integrantă a întâlnirii de dimineață” 

-  lecție demonstrativă la Matematică și explorarea mediului   

 

  Maftei-Risipitu Iuliana Adina: 

Referat. „Instruirea integrată” 

- lecție demonstrativă la AVAP 

Referat. „Valențe formative ale jocului didactic” 

- lecție demonstrativă la Matematică și explorarea mediului   
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         Doamnele învățătoare  s-au achitat de toate responsabilitățile date la nivelul școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASELE  a III-a 

 

a) Rezultate la învăţătură 

 

Disciplina Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi cu 

situaţia 

neîncheiată 

Nr. elevi 

promovaţi 

Din care cu medii 

5 -  

6,99 

7 -  

8,99 

9 

10 

a III -a A 24 - - 24 - - 24 

a III -a B 24 - -        24 - -     24 

 a III -a C 26 - -        26 - -     26 

 a III-a D 15 - 1        14 - 2     12 

 

 b) Rezultate la olimpiade şi concursuri 

 

SILVEŞAN NICOLETA -  Clasa a III- a A 

Concurs Naţional  COMPER – etapa județeană I - lb. română – 25 participanţi: 11 premii I,  7 

premii II, 5 premii III, 1 mențiune 

Concurs Naţional COMPER – etapa județeană I - matematică –25  participanţi: 7 premii I, 5 

premii II,  2 premii III, 7 menţiuni 

 Concurs Naţional ,, Amintiri din copilărie”- etapa I -  18 participanţi – 4 premii I, 1 premiu II, 3 

premii III, 10  mențiuni 

Concursul Național de Datini și Obiceiuri de Iarnă ,,Cum e datina străbună” – 4 participanți – 2 

premii II, 2 premii III 

 

FEHER CLARA   - Clasa a III-a B 

Concurs National ,, Amintiri din copilărie ,, etapa I   – 19  participanti – 6 premii I,  5 premii II, 4 

premii III , 4 menţiuni  

Concurs National ,, Amintiri din copilărie ,, etapa a II-a  – 20  participanti – 9 premii I,  6 premii 

II, 3 premii III, 2 menţiuni  

Concurs de creatie ,, Costumul meu popular”, 2019 – 3 participanţi –in cadrul Festivalului 

Naţional,, Interculturalitate şi Spiritualitate”, ediţia a VIII-a , Petrila 

Concurs Moș Eco-Petrila –  3elevi, 2018 

Concurs Feerie de iarnă – Negrești,jud.Vaslui – 4 elevi, 2018 
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Concursul naţional ,, Naşterea Domnului – Renaşterea Bucuriei” , Iaşi ,dec. 2018 – 5 

participanţi, 1 premiu I , 4 premii II 

Concurs  naţional   Frumusețea operei eminesciene – 3 elevi, 2019 

Concurs  naţional ,,Meşteşugaşul”, decembrie 2018–5 participanţi, 1 premiu I , 1 premiu II,  1 

premiu III  

Concurs  naţional ,,Meşteşugaşul”,aprilie, 2019– 3participanţi, 1 premiu I , 1 premiu II,  1 

premiu III  

Dâmboviţa, mai 2018 – 1 premiu I, 1 premiu II,  1 premiu III 

Concurs interjudeţean , S.O.S. Natura plângând , Neamţ, noi. 2018 - 1 premiu I, 1 premiu II,  1 

premiu III 

Concurs  naţional ,,Performer în şcoală şi în viaţă” etapa I  – 24 participanti – 11 premii I , 6 premii 

II, 3 premii III, 3 menţiuni, 1 participare 

Concurs  naţional ,,Performer în şcoală şi în viaţă” etapa a II-a  – 18 participanti – 6 premii I , 4 

premii II, 3 premii III, 3 menţiuni 

Concurs regional ,, Manifest pentru sănătatea Pământului” -3 diplome de participare 

 

BRÎNZAN ARGENTINA  - Clasa a III-a C 

 

❖ AMINTIRI DIN COPILĂRIE  

• ed. noiembrie – 19 participări, din care: 5 premii I, 2 premii II, 2 premii III 

• ed. februarie – 11 participări, din care: 4 premii I, 2 premii II, 3 premii III, 2 menţiuni 

   COMPER COMUNICARE- MATEMATICĂ 

      SEM. I 

• COMPER COMUNICARE – 22 participări, 5 premii I, 4 premii II, 6 premii III, 4  menţiuni  

COMPER MATEMATICA – 22 participări, 2 premii I, 6 premii II, 5 premii III, 7  mențiuni 

•  COMPER COMUNICARE – 23 participări - 4 premii I, 4 premii II, 6 premii III, 4    

                                                mențiuni 

• COMPER MATEMATICA – 21 participări - 6 premii I, 4 premii II, 4 premii III     

ETAPA NAȚIONALĂ 

- 4 participări - 2 premii I, 2 premii II      

     SEM. II – etapa județeană 

• COMPER COMUNICARE – 23 participări - 4 premii I, 4 premii II, 6 premii III, 4    

                                                mențiuni 

• COMPER MATEMATICA – 21 participări - 6 premii I, 4 premii II, 4 premii III     

ETAPA NAȚIONALĂ 

- 4 participări - 2 premii I, 2 premii II                                           

                                   

1. CONCURSURI  EXTRAȘCOLARE 

 

• CONCURS INTERJUDEȚEAN  

- Concurs interjudețean - ,, ,,MAGIA  SĂRBĂTORILOR  DE  IARNĂ  ÎN 

SPAȚIUL,MULTICULTURAL  ROMÂNESC - Școala B.P.Hașdeu Iași ; Școala       

 Liteni Iași 
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  -1 premiu I, 1 premiu II,1 premiu III, 1 premiu special 

• CONCURS REGIONAL 

- Concurs regional„ MIHAI EMINESCU – MAGICIAN AL CUVÂNTULUI” – Sc. 

Gim. „M. Eminescu” Craiova 

-1 premiu I, 1 premiu II, 1 mențiune 

• CONCURS INTERJUDEȚEAN 

- Concurs interjudețean „HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ”- Șc. Gim.„ I.D.Sîrbu”  

Petrila 

      - 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 

• CONCURS NAȚIONAL 

- Concurs Național ,,CUM E DATINA STRĂBUNĂ”- Clubul Copiilor Sighetu 

Marmației 

   -2 mențiuni 

2. CONCURSURI  EXTRAȘCOLARE 

• CONCURS JUDEȚEAN 

      Concurs județean „ Costumul meu popular” – Sc Gimnazială „ I.D. Sîrbu” Petrila 

            -1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 

      Concurs regional de cunoștințe informatice „ PAINT ARTIST”           - 1 premiu special 

• CONCURS INTERNAȚIONAL 

    Concurs internațional „ CUPA CRISIUS” -       1 premiu III 

 

Lascău Rodica - Clasa a III- a D     - 

 

       c )  Perfecţionare 

Silveşan Nicoleta 

Programul de formare continuă ,,Competențe –cheie prin activitățile nonformale și 

extracurriculare” – 24 credite transferabile 

Feher  Clara 

- Curs de formare:  - 

Brînzan Argentina  

- Curs de formare : - 

Lascău Rodica- Curs de formare : - 

 

     d ) Parcurgerea materiei   : la zi 

 

     e ) Evaluarea : S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- 

au elaborat descriptori de performanţă.  

 

     f )Mijloace de învăţământ folosite sau realizate : Toate materialele prevăzute în fişa de 

autodotare au fost realizate . A fost utilizat frecvent la lecţii calculatorul, videoproiectorul, 

radio-casetofonul . Au fost  îmbinate în mod armonios metodele de  învăţare tradiţionale cu 

cele moderne.  

g) Alte activităţi extraşcolare 

Silveşan Nicoleta 
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 Simpozionul Naţional EDU ,,Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc” 

–     

 ediția a V-a 

Simpozionul Național  ,,Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional” 

Simpozionul Naţional - ,, Tradiţii şi obiceiuri în cultura românească- mijloace de păstrare şi 

valorificare ,, - Petrila, 2019 

2 articole publicate în revista ,,Catedra AS “, nr. 16/noi.2018 ISSN 2247 – 0788 

Participare la crearea Soft-ului Educațional în cadrul proiectului  educațional ,,Porofoliul 

cadrului didactic!” , ,,Utilizarea și crearea de Soft-uri Educașionale” organizat de Editura 

Arabela 

Articol publicat Simpozion Național "Edu - Proiectare didactică și management european în 

spațiul românesc", editia a V-a, decembrie 2018. 

Activitate demonstrativă  ,,Sărbătorim centenarul păstrând tradițiile strămoșești” – noiembrie 

2018 –în cadrul Cercului pedagogic    

Activitate demonstrativă – Limba și literatura română ,,Balada unui greier mic” – noiembrie 

2018 

Referat: ,,Rolul activităților integrate în învățământul primar” 

Proiectul Național ,,Școala românească între deziderat și realizare” 

Acord de parteneriat  cu Clubul Copiilor Sighetu Marmației 

Contract de parteneriat educațional Editura Copilăria 

Proiect de parteneriat educațional ,,Centenarul unirii – 100 de trepte către România de azi!” – 

Clubul Copiilor Petrila 

Protocol de colaborare cu Editura Edu 

Proiect de parteneriat educaţional COMPER 

Proiect de parteneriat ,, Salvaţi copiii” 

Proiect de parteneriat educațional ,,Fii inteligent la ...matematică” 

Proiect de parteneriat educațional ,,Comunicare. Ortografie.ro” 

Contract de parteneriat educaţional cu Clubul Copiiilor Petrila -  

• Proiect educativ ,,Calculatorul personal, un instrument util” 

• Proiect educativ ,,Să folosim calculatorul în mod creativ” 

• Proiect educativ ,,Învățăm informatică în timpul liber” 

• Proiect educativ ,,Hello world! – știu să fac o pagină web” 

• Proiect educativ ,,Micii creatori de pagini web” 

Contract de parteneriat educațional cu Editura Tiparg – Concurs ,,Performer la școală și în viață” 

Parteneriat Asociația de Turism pentru Tineret ,Adeona” 

Parteneriat Editura Arabela – Proiect educațional ,,Portofoliul cadrului didactic!” și ,,Utilizarea și 

crearea de Soft-uri Educaționale” 

Proiect Educațional Național ,,Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional” 

Proiect de parteneriat cu Apaserv ,,Copiii iubesc și ocrotesc natura!” 

Ziua mobilităţii 

Ziua recoltei 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară  - Campania ,,Săptămâna legumelor şi fructelor 

donate,, 

Spectacole de teatru 

Vizionare film 

Excursie Alba Iulia 
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Carnaval de Halloween 

Serbare de 1 Decembrie 

Serbare de Crăciun 

Concurs recitare ,,Eminescu – poet național” 

24 ianuarie ,,Hai să dăm mână cu mână” 

Târg de mărţişoare 

La mulţi ani, mămico – program artistic 

- Participare la spectacole de teatru, vizionarea unui film 3D la cinema 

Președinte al Comisiei de organizare/evaluare  la Concursul Naţional ,,Amintiri din copilărie” – 

poziția 2020 în CAERI 2018 

Organizator pe unitate și evaluator al Concursului Naţional Performer 

Organizator și evaluator pe clasă Concurs Național ,,Fii inteligent la ...matematică” 

Organizator și evaluator pe clasă Concurs Național ,,Comunicare. Ortografie.ro” 

Organizator şi evaluator pe clasă a Concursului Naţional ,,Comper” 

Contract de voluntariat cu Editura Esenţial Media 

Membru – Comisia pentru programe şi proiecte europene 

Membru – Comisia metodică a învăţătorilor 

Membru – Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar 

Membru – Comisia pentru recensământ 

Membru – Comisia de prevenirea actelor de corupție în educație 

Membru -  Comisia de echivalare pentru elevii care au urmat cursurile școlare în altă țară 

Membru – Organizaţia ,,Salvaţi copiii„ - filiala Hunedoara 

Supraveghetor/ evaluator – Evaluare Naţională – clasa a II-a 

 

Feher Clara  

Simpozionul Naţional EDU ,,Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc”, 

dec. 2018 

Simpozionul Naţional ,, S.O.S. Natura plângând ” - ,, Apa înseamnă viaţă”, Neamţ, noi.2018 

Simpozionul Naţional ,, Manifest pentru sănătatea Pământului” - ,,Un mediu curat – o viaţă 

sănătoasă”, Târgovişte, 2018 

Simpozionul Naţional - ,, Tradiţii şi obiceiuri în cultura românească- mijloace de păstrare şi 

valorificare ,, - Petrila, 2019 

- 1  publicaţie în ,,Catedra AS”- Metode moderne activ-participative utilizate în însuşirea 

cunoştinţelor matamatice , noi. 2018 

- 1  publicaţie simpozion  ,,Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc”, 

2018 

Activitate demonstrativă  ,,Sărbătorim centenarul păstrând tradițiile strămoșești” – noiembrie 

2018 –în cadrul Cercului pedagogic    

Lecţie demonstrativă – Matematică :   Adunarea în concentrul 0 – 10000 – oct.  2018  

Referat – Învăţarea matematicii prin activităţi practice 

Pe cărări de munte, drumeţie la Brădet 

Campania ,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate,, 

Spectacole de teatru 

Carnaval de Halloween 

 România la centenar– Program artistic (  în colaborare cu elevii din clasa I B  şi clasa I C) 

Vine Moş Nicolae 
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Sărbătoarea Crăciunului  - Colindă  Penny Petrila ,  Salvaţi copiii – Petrila, Căminul de Bătrâni 

Lonea 

Acţiuni de caritate cu prilejul Sărbătorilor de iarnă (Salvaţi Copiii – Petrila, Căminul de Bătrâni 

Lonea ) 

Serbarea de Crăciun , cu participarea părinţilor 

- Târg de ornamente şi felicitări pentru Crăciun 

Organizator de grup / evaluator la Concursul   Naţional,, Amintiri din copilărie”  

,,Mai aproape de Eminescu”- concurs de recitări 

Lecţie demonstrativă – Muzică şi mişcare : Alunelul 

Referat  : Genuri muzicale – Folclorul copiilor 

Proiect de parteneriat educaţional - Concurs National ,, Amintiri din copilărie“  

Proiect educaţional „ Nu uita că eşti român” 

Proiect educaţional ,, Mici, dar cu intenţii mari “ 

Proiect educaţional ,, Din suflete de copii, pentru copii” 

Proiect educaţional ,, Micii ecologişti “ 

Protocol de colaborare cu Editura Edu 

Proiect de parteneriat ,, Salvaţi copiii” 

Proiectul Național „ Naşterea Domnului – Renaşterea bucuriei” Iaşi 

Proiectul Regional „ Magia sărbătorilor de iarnă” Maramureş 

Proiectul Regional „ Lumea mea depinde de noi”- Petrila 

Proiect de parteneriat ,, Siguranţa copilului- prioritate a şcolii, familiei, Poliţiei 

Contract de parteneriat educațional Editura Copilăria 

Contract de parteneriat educaţional ,, Editura didactic” 

Contract de parteneriat educaţional ,, Editura Edu “ 

Contract de parteneriat educaţional cu Clubul Copiiilor Petroşani 

Contract de parteneriat educațional cu Editura Tiparg – Concurs Performer 

Proiect de parteneriat ,, Salvaţi copiii” 

Contract de parteneriat educaţional cu Clubul Copiiilor Petroşani 

Contract de parteneriat educațional cu Editura Tiparg – Concurs Performer 

Organizator și evaluator pe clasă al Concursului Naţional ,,Amintiri din copilărie” 

Responsabil – Comisia metodică a învăţătorilor 

Membru – Comisia pentru recensământ 

Membru – Organizaţia ,,Salvaţi copiii,, - filiala Hunedoara 

Ziua mobilităţii 

Pe cărări de munte, drumeţie la Brădet 

Campania ,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate,, 

Spectacole de teatru 

Cum să mâncăm sănătos ? – întâlnire cu un medic pediatru 

Carnaval de Halloween 

Serbare de 1 Decembrie – Program artistic ,, România la centenar,, (  în colaborare cu elevii din 

clasele  I B  şi IC) 

Vine Moş Nicolae 

Sărbătoarea Crăciunului  - Colindă  Penny Petrila ,  Salvaţi copiii – Petrila, Căminul de Bătrâni 

Lonea 

Acţiuni de caritate cu prilejul Sărbătorilor de iarnă (Salvaţi Copiii – Petrila, Căminul de Bătrâni 

Lonea ) 



 

37 
 

Serbarea de Crăciun , cu participarea părinţilor 

- Târg de ornamente şi felicitări pentru Crăciun 

Organizator de grup / evaluator la Concursul   Naţional,, Amintiri din copilărie”  

,,Mai aproape de Eminescu” 

,,Hai să dăm mână cu mână” 

Organizator și evaluator pe clasă al Concursului Naţional ,,Amintiri din copilărie” 

Organizator și evaluator pe clasă al Concursului Naţional ,,Performer în şcoală şi în viaţă” 

Târg de mărţişoare 

Acţiuni de caritate cu prilejul Sărbătorilor Pascale (Salvaţi Copiii – Petrila, Căminul de Bătrâni 

Lonea ) 

Serbarea de Crăciun , cu participarea părinţilor 

E ziua ta, mămico – program artistic 

Confecţionarea de felicitări pentru Paşte ; Iepuraşul 

 - Participare la spectacole de teatru, vizionarea unui film 3D la cinema 

 - Profesor voluntar – „Săptămâna legumelor și fructelor 

Ziua Pământului – concurs de desene 

Drumeţie – Lunca Florii 

Responsabil – Comisia metodică a învăţătorilor 

Membru – Comisia internă de evaluare continuă ( CIEC ) 

Membru – Comisia de echivalare de studii 

Membru – Comisia pentru recensământ 

Membru – Organizaţia ,,Salvaţi copiii,, - filiala Hunedoara 

Supraveghetor/ evaluator – Evaluare Naţională – clasa a II-a 

Supraveghetor bacalaureat 2019 

Brînzan Argentina  

- Conferință Națională 

,,TRADIȚII  MULTICULTURALE  DE  CRĂCIUN  ÎN  SPAȚIUL ROMÂNESC” - 

Școala B.P.Hașdeu Iași ; Școala Liteni Iași( ISBN)                                                                                                                                               

- Simpozion Național – „Proiectare didactică și management european în spațiul 

românesc” – Editura EDU( ISBN) 

            - Simpozion Internațional – „REPERE  EDUCAȚIONALE  ÎN  SPAȚIUL  EUROPEAN 

,INTERCULTURAL”  - Școala B.P.Hașdeu Iași ; Școala Liteni Iași( ISBN)                                                                                                                                               

    - activitate demonstrativă –„SĂRBĂTORIM CENTENARUL PĂSTRÂND TRADIȚIILE    

                                                STRĂMOȘEȘTI”- cerc pedagogic clasa a III- a – noi. 2018 

    - lectie demonstrativă – AVAP – „ Omul de zăpadă” 

    - referat „ Rolul   educaţiei artistico-plastice în formarea personalităţii copilului” 

    - lecție demonstrativă - Ed .civică – „Familia” 

    - referat „ Colaborarea între școală și familie” 

     - organizator excursie Sibiu – Școala Altfel – oct. 2018 

     - Simpozion Național „ TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ”, Petrila 

PROIECTE EDUCAȚIONALE -  coordonator 

- ,,POEMELE PROFESIILOR” – proiect educațional 

- „ SĂ NE CUNOAȘTEM ȚARA”- proiect de excursie școlară – SIBIU – oct. 2018 

- „CALCULATORUL PERSONAL, UN INSTRUMENT UTIL” – Clubul Copiilor 

Petrila, Cercul de Informatica    
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            - „ DĂRUIND DIN SUFLET DE COPIL”- Fundația Bunicii Văii Jiului – Proiect 

educațional 

- PARTENERIATE EDUCAȚIONALE  -   colaborator 

              - Parteneriat educațional Școala B.P.Hașdeu Iași ; Școala Liteni Iași 

              - Parteneriat educațional Clubul Copiilor Sighetu Marmației 

              - Parteneriat educațional Clubul Copiilor Petrila 

              - Parteneriat educațional Școala Gimnazială „M.Eminescu” Craiova 

              - Parteneriat educațional Editura EDU 

              - Parteneriat educațional Editura COPILĂRIA 

              - Parteneriat educațional COMPER 

  - Parteneriat educațional Șc. Gim. „ I.D. Sîrbu” Petrila 

      -  supraveghetor/ evaluator/ colaborator la concursurile școlare AMINTIRI DIN               

         COPILARIE, COMPER 

      -  mentor, evaluator, la concursurile AMINTIRI DIN COPILĂRIE, COMPER   

      -  membru al Organizației Salvați Copiii Filiala Hunedoara 

      - Profesor voluntar – „Săptămâna legumelor și fructelor” 

      - Membru în : 

- Consiliu de Administrație- reprezentant al părinților  

- Comisia metodică a învățătorilor 

            - Comisia de analiză a notării ritmice și verificarea frecvenței elevilor 

- Comisia pentru control managerial intern 

- Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea  

   Interculturalității- reprezentant al părinților 

- Comisia de echivalare pentru elevii care au urmat cursurile școlare într-o unitate de     

  învățământ din altă țară 

- Vizită la Muzeul Momârlanului din Petroșani – Școala Altfel  

      - Participare la spectacole de teatru, vizionarea unui film 3D la cinema 

      - Colinde de Crăciun 

      - organizator WEEK-END ADEONA- Lunca Florii – mai 2019 

      - supraveghetor Evaluare Națională 

     - Vizită la Stația de filtrare a apei Jieț 

     - Participare la spectacole de teatru, vizionarea unui film 3D la cinema 

   Lascău Rodica 

 

Participare la cercul pedagogic şi la Consfătuirile cadrelor didactice – Vulcan 2018 

Spectacole de teatru şi film in cadrul activităţilor ,,Şcoala Altfel ” 

Carnaval de Halloween 

Vine Moş Crăciun 

Serbare de 1 Decembrie – Program artistic (  în colaborare cu elevii din clasa I B, III B , I C) 

Sărbătoarea Crăciunului  - Colindă  pentru părinţi- Serbarea de Crăciun , cu participarea 

părinţilor 

- Confecţionare de  ornamente şi felicitări pentru Crăciun- pavoazarea clasei şi holului 

,,Dor de Eminescu”recitări de poezii şi vizionarea unui material P.P. 

,,Somnoroase păsărele’’-invăţarea cântecului şi ilustrarea prin  desen 

,,24 IANUARIE – Mica Unire” insemnătatea evenimentului şi prezentarea lui Al.I. CUZA, 

 Prezentarea unui material P.P., dansul ,,Hora Unirii”.  
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Târg de mărţişoare 

E ziua ta, mămico – program artistic 

Confecţionarea de felicitări pentru Paşte ; 

 - Participare la spectacole de teatru, vizionarea unui film 3D la cinema 

Supraveghetor/ evaluator – Evaluare Naţională – clasa a II-a 

Drumeţie - Brădet 

 

În anul şcolar 2018/2019, cadrele didactice din cadrul comisiei metodice a învăţătorilor şi-au 

propus următoarele obiective: 

- Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale, parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare, utilizarea de strategii 

activ-participative, folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup); 

- Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

- Organizarea de activităţi extracurriculare; 

- Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

- Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

- Colaborarea şcoală-familie. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 

activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice 

proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând 

cont de obiectivele operaţionale, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de 

competenţă de la sfârşitul ciclului primar. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la 

activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de 

primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare 

a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.  

 Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite 

de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că în 

general elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în 

ceea ce priveşte învăţarea.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare, 

s-au dezbătut  teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au 

organizat excursii tematice, drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare 

a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice.   

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor lecții didactice. 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, permanent s-a ţinut cont de particularităţile 

individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, 

copiii au fost implicaţi în evaluări centrate pe obiectivele curriculare. 

  Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost  

implicati în alcătuirea de portofolii tematice. 

 S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru 

propriul proces de învăţământ. 
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CLASELE  a IV-a 

 

Activitățile membrilor comisiei : 

 

Barbăroșie Adriana 

 

Concursuri școlare: Concursul Național ”Amintiri din copilărie” 

             Concursul Național Comper 

            

Lecții demonstrative și referate în cadrul comisiei: 

-Lecție demonstrativă : ” Elemente de geografie a României. Caracteristici generale. Limite și 

vecini” 

-Referat: ”Importanța aplicațiilor practice la orele de geografie”  

 

Activități extracurriculare: 

Expoziție de linguri pictate cu motive populare și program dedicat Centenarului Unirii la 

Biblioteca Universității din Petroșani 

”Colinde, colinde” –activitate la Librăria Diverta 

Program de colinde și cantece populare patriotice la Salvamin Petroșani 

Voluntar SNAC la ”Săptămâna legumelor și fructelor donate” 

Organizator și evaluator  la Concursul ”Comper” 

Reguli de comportament acasă și la școală 

 Ziua internațională a educației 

Scoala mea 

Prieteni dragi- plante și animale 

Luceafărul poeziei românești- montaj literar  

Carnaval de Halloween 

1 Decembrie, Ziua Națională a României- montaj literar 

24 ianuarie ,,Hai să dăm mână cu mână” 

 Serbare de Crăciun- ”E vremea colindelor” 
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Serbare ”La revedere clasa a IV-a” 

Excursie tematică la Alba Iulia 

 Vizită la Stația de Tratare a Apei 

Voluntar SNAC la ”Săptămâna legumelor și fructelor donate” 

Organizator, mentor, evaluator  la Concursul ”Comper” 

Vizionare spectacol- Teatrul de Stat ”I. D. Sîrbu” Petroșani  

Vizionare film- Cinematograful ”Victoria” Petroșani-  

Târg de ornamente şi felicitări pentru Crăciun 

Ziua recoltei 

Organizator şi evaluator - Concursul Naţional ,,Comper” 

 

Popa Carmen Cristina 

Concursuri școlare:  

Concursul Național ”Amintiri din copilărie”: 4 premii I, 1 premii II 

Concursul Național Comper (semestrul I) 

                                  Limba română   

             8 premii I;  

             5 premii II;  

             3 premii III 

   1 mențiune 

 

                                  Matematică        

             5 premii I;  

             8 premiu II;  

             3 premii III 

 Concursul Național Comper (semestrul II) 

                                  Limba română   

           11 premii I;  

             2 premii II;  

             4 premii III 

    2 mențiuni 

                                  Matematică       

             1 premiu I;  

             4 premiu II;  

             4 premii III 

             1 mențiune 

Concursul Național Comper Etapa Națională/ Limba Română: 5 premii I 

Concursul Național ”Comunicare.Ortografie. ro 

             5 premii I 

    5 premii II 

             4 premii III 

             2 mențiuni 

Concursul Național ”Fii intelligent la matematică” 

              3 premii I 

              7 premii III 

              1 mențiune 
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-Concursul ”Amintiri din copilărie”, etapa 1, noiembrie 2018 

     premiul I-      4 elevi 

              premiul II      3 elevi  

              premiul III     2 elevi 

              mentiuni        3 elevi                

Concursul National de Pagini Web: 2 premii II, 1 premiu III 

Concursul regional ”Suflet de copil în prag de primăvară”: 1 premiu III 

Concurs Județean ”Mireasma primăverii”: 3 premii I 

Concursul Național de Datini și Obiceiuri de iarnă”: 1 premiu II, 2 premii III 

Concursul Național „Mesteșugașul” 

Concursul Internațional ”Cupa Crisius”: 1 premiu III 

 

Proiecte educaționale: 

 ”Pe urmele înaintașilor”   

 ”Centenarul Unirii-100 de trepte către România de azi”   

 ”Micii creatori de pagini web”-parteneriat cu Clubul Copiilor Petrila, Clubul copiilor Petroșani       

”În curând voi fi elev” -parteneriat cu Grădinița cu program Prelungit Nr.3 Petroșani 

 ”Să devenim creștini mai buni” 

  Protocol de colaborare cu Editura Edu  

  Proiect de parteneriat educaţional COMPER 

  Proiect de parteneriat ,, Salvaţi copiii” 

  Proiect de parteneriat educațional ,,Fii inteligent la ...matematică” 

  Proiect de parteneriat educațional ,,Comunicare. Ortografie.ro” 

  Contract de parteneriat educaţional cu Clubul Copiilor Petrila -  

  Parteneriat Asociația de Turism pentru Tineret ,Adeona” 

Proiect de parteneriat cu Apaserv ,,Apa și sănătatea mea!” 

Proiect de parteneriat cu Poliția Petroșani-”Siguranța copilului, prioritate a școlii, familiei” 

 

Lecții demonstrative și referate în cadrul comisiei: 

-Lecție demonstrativă integrată: ” Părțile de vorbire” 

          ”Densitatea substanțelor. Plutirea corpurilor” 

-Referat: ”Dezvoltarea competențelor de scriere corectă, conștientă și expresivă a textelor literare”  

              ”Autoevaluarea. Modalități de autoevaluare la elevi” 

 

Publicații: 

 Revista As: - ” Dezvoltarea competentelor de citire corecta, conștientă și expresivă a textelor” l 

                       ”Inteligența emoțională în educația copiilor” 

                       ” Tehnici și instrumente de evaluare a randamentului școlar” 

             ”Evaluarea –componenta teoriei și practicii pedagogice” 

 

Participare simpozioane:  

Simpozion National ”Edu” 

Simpozion National ”Multiculturalitate si creație” 

Simpozion National ”Educația copiilor cu cerințe speciale sau acceptarea diferentei ” 

Simpozionul Național ”Școala este șansa ta” 

Simpozionul Regional ”Sănătos și responsabil pe planeta noastra” 
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Simpozionul Regional ”Dimensiunea Europeană a Educației” 

  

Activități extracurriculare: 

Participare Concursul Interjudețean ”Simfonia primăverii” 

Participare Concursul Interjudețean ”Suflet de copil” 

Participare Concursul Național de Datini și Obiceiuri de iarnă  

Proiect educațional/ Concurs Județean ”Mireasma primăverii” 

 

Lectorate cu părinții: ”Disciplina, factor esențial în educație” 

   ”Relația părinți-elevi” 

   ”Dezvoltarea personalității elevului și conflictul de interese”-despre 

pedepse 

   ”Rolul familiei în educația copilului” 

Să fim împreună la școală!  

Elevi mai buni într-o școală mai bună!  

Spune NU violenței!  

Cu drag la școală! 

Reguli de comportament acasă și la școală 

Ziua internațională a educației 

Scoala mea 

Prieteni dragi- plante și animale 

Luceafărul poeziei românești- montaj literar  

Carnaval de Halloween 

1 Decembrie, Ziua Națională a României- montaj literar 

24 ianuarie ,,Hai să dăm mână cu mână” 

Serbare de Crăciun- ”E vremea colindelor” 

Serbare ”La revedere clasa a IV-a” 

Excursie tematică la Alba Iulia 

Excursie Adeona la Lunca Florii 

Voluntar SNAC - ”Săptămâna legumelor și fructelor donate” 

Organizator, mentor, evaluator  la Concursul ”Comper” 

 

Organizator și evaluator  la Concursul Național: ”Fii inteligent la matematică” 

                                 ”Comunicare.Ortografie” 

Vizită la Stația de Tratare a Apei Jieț  

Vizionare spectacol- Teatrul de Stat ”I. D. Sîrbu” Petroșani  

Vizionare film- Cinematograful ”Victoria” Petroșani-  

Târg de ornamente şi felicitări pentru Crăciun 

Ziua recoltei 

Membru al Comisiei de organizare/evaluare la Concursul Naţional ,,Amintiri din copilărie” 

Organizator pe unitate și evaluator al Concursului Naţional Performer 

Organizator și evaluator-  Concurs Național ,,Fii inteligent la ...matematică” 

Organizator și evaluator - Concurs Național ,,Comunicare. Ortografie.ro” 

Organizator şi evaluator - Concursul Naţional ,,Comper” 

Cursuri de formare cu credite (3) 
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Rovinar Elisabeta 

 Concursuri școlare:  

 Concursul Național de Datini și Obiceiuri de iarnă  

”Cum e datina străbună”- Sighetu Marmației  

 Concursul international de fantezie și îndemânare 

”CULORILE TOAMNEI”, Clubul Copiilor Lipova jud Arad   

 ”Cupa Crissius” – Clubul Copiilor Lipova, Jud.Arad 

  Concursurile COMPER: Limba română (10partcipanți) 

                                       Matematică (11participanți) 

 

Proiecte educaționale:  

Parteneriat cu RPN-Romsilva – Parcul Național Defileul Jiului  

JA in a Day Educație financiară 

 Proiect cu Salvați copiii – Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

Proiect educative ”Fii creativ!”-în parteneriat cu Clubul Copiilor Petroșani, an școlar 2018-2019 

 Proiectul ”Dezvoltarea abilităților de viață – Comunitatea noastră” în parteneriat cu Junior 

Achievement Romania, an școlar 2018-2019 

Parteneriat cu RPN-ROMSILVA – Parcul Național Defileul Jiului ( jud.Gorj) și D.E.P. 

(Dezvoltare-Evoluție-Parteneriat) – Bumbești-Jiu, județulGorj 

Proiectul Național de Educație financiară ”FLIP” inițiat de Grupul ERSTE și finanțat de BCR și 

Fundația Vodafone, alături de Asociația ”Școala de valori”, Școala de bani pe roți – Deva 

Proiect cu Salvați copiii – Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

 

Lecții demonstrative și referate în cadrul comisiei: 

-Lecție demonstrativă integrată: ”Copilăria în petroșaniul de ieri și de azi” 

         ”Joc și mișcare” 

-Referat: Violența în școală și Educatia nonformală 

Desfășurarea Opționalului :”Dezvoltarea abilităților de viață – Orașul nostru” în cadrul  

Programului Internațional Junior Achievement 

 

Activități extracurriculare: 

Cinemateca din...ghiozdan (vizionare DACII)                                 

 ”Sunt un cetățean model”  (întâlnire cu Ag.principal Rusu Adrian -Poliția Petroșani – proximitate)  

CINE ȘTIE, CÂȘTIGĂ! (concurs cultură generală) 

1 Decembrie ”Țara mea, să trăiești!” 

24 Ianuarie -”Hai să dăm mână cu mână!” 

”De ziua Luceafărului” 

Vizionare de film 

Activitate desfășurată în parteneriat cu ADEONA ”Iubim sportul!” 

Atelier de creație 

Micul magician 

Vizitarea Centrului de Informare al Parcului Național Defileul Jiului, Bumbești Jiu și activități 

specifice (11 mai 2019) 

-organizarea excursiei în județ, pe ruta Petroșani-Ulpia Traiana Sarmizegetusa-Densuș-Rezervația 

de zimbri Slivuț Hațeg- Muzeul Județean de Istorie și Științe ale Naturii, Deva-Muzeul Aurului 

Brad- 
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Muzeul de etnografie a Țării Zărandului, Brad-Țebea-Casa memorială Crișan, Crișan-Mănăstirea 

Crișan (1 iunie 2019) 

-organizarea unei excursii în Jud.Gorj, cu următoarele obiective: Mănăstirea Lainici-Muzeul 

Satului oltenesc de la Curtișoara-Casa memorială Ecaterina Teodoroiu, Tg.Jiu-Cheile 

Sohodolului- Mănăstirea Tismana-Monumentul de la Padeș, Casa memorială C. Brâncuși, 

Complexul Brîncuși de la Tg.Jiu (8 iunie 2019) 

Membru în Consiliul consultativ – învățământ primar- al Isj Hd 

Organizator- Festivalul regional de muzică folk ”Te salut, generaţie în blugi!” în parteneriat cu 

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul-Şcoala Gimnazială Nr. 5 Vulcan 

Lider Club Impact ”Transcarpatica” Câștigarea proiectului de voluntariat ”Lume bună împreună” 

Membru CEAC 

Conducător Cercul de Turism Ecologic Mini Eco 

Voluntar SNAC la ”Săptămâna legumelor și fructelor donate” 

Organizator și evaluator  la Concursul ”Comper” 

Organizator și evaluator  la Concursul Național ”Performer” 

Membru în Consiliul consultativ – învățământ primar- al ISJ HD 

Pregătirea elevilor in vederea susținerii E.N. 

Membru și evaluator în comisia de EN în Comisia de E.N. clasa a IV-a 

JA in a Day   EDUCAȚIE FINANCIARĂ 

Lider Club IMPACT ”TRANSCARPATICA” – gimnaziu – Câștigarea proiectului de voluntariat 

”Lume bună împreună” 
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SECȚIA MAGHIARĂ 

 Procesul instructiv-educativ, la nivelul primar secția maghiară, s-a finalizat prin obţinerea 

următoarelor rezultate: 

Rezultate la învăţătură 

 

Obiectul Nr. elevi Nr. 

repete

nți 

Nr. 

elevi cu 

situaţia

neînche

iată 

Nr. 

elevipr

omovaţ

i 

Din care cu medii 

I S B FB 

Grădiniță 14        

C.P. 10 - - 10    

-  

 

I.M 4 - - 4     

II.M 10  - 10     

III.M 14 1 3 10     

IV.M 11  1 10     

 

I. Rezultate la concursurișcolare 

Clasapregătitoare 

Concursul național „V.V.V.V”  (3076/17.01.2019. poz 05), 1–mențiune 

Concursul național de recitare „KanyadiSandor” ( 24982/22.01.2019poz. 07.) 1- 

mențiune 

Clasaa II-a M 

Concursul național de recitare „KanyadiSandor” ( 24982/22.01.2019 poz. 07.) - 1 elev -

mențiune 

Concursul național „V.V.V.V”  (3076/17.01.2019. poz 05), 2 elevi - mențiune 

 

Clasaa III-a M 

Concursul național de recitare „KanyadiSandor” ( 24982/22.01.2019poz. 07.), 1 elev -

mențiune 

Concursul național „V.V.V.V”  (3076/17.01.2019. poz 05), 1 elev–mențiune 
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Clasaa IV-a M 

Concursul regional „Coronițade Advent” (nr.746 în CAER) -  1elev - mențiune 

Concursul național de recitare „KanyadiSandor”( 24982/22.01.2019 poz. 07.), 1 elev  -

mențiune 

Concursul național „V.V.V.V”  (3076/17.01.2019. poz 05), 3elevi - premiulII, mențiune 

I. Curs de formare 

 

               Balázs Amalia: 

*Az 1 Kárpát- medenceipedagógusmódszertanifóruma 

*20 azonnalialkalmazhatóosztálytermigyakorlat 

* Seminar de scrierea proiectelor de educație școlară și de tineret Erasmus+ 

Denes Melinda: 

*20 azonnalialkalmazhatóosztálytermigyakorlat 

 

III. Parcurgerea materiei la zi 

 

V. Evaluarea:S-au aplicat teste de evaluare iniţială ,sumativă și finală pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

 

VI. Mijloace de învăţământfolositesaurealizate :Toate materialele prevăzute în fişa de 

autodotare au fost realizate . A fost utilizat frecvent la lecţii calculatorul, 

videoproiectorul, radio-casetofonul . Au fost îmbinate în mod armonios metodele de  

învăţare tradiţionale cu cele moderne.  

 

     VII.      Îndeplinirea obligaţiilor membrilor catedrei :în totalitate 

VIII.Alte activităţi 

Implicare în activităţile organizate la nivel de şcoală: Balul stugurilor, Advent ,ZiuaNaţională, 

Zilele Eminescu, Petőfi,15 Martie 

 Publicații 

- Esențial în educaţie, „Evaluarea inițială” 

 Proiecte 

-Proiect național „ Promovarea imaginii școlii ” 

- Proiect „Sprijinirea dezvoltării creșelor și grădinițelor din România” 

- Parteneriat educaţional internațional Varpalota, Ungaria 

-Convenție de colaborare Asociația CarboGremiumPetroșani 

 Simpozioane și sesiuni de comunicări 

- Simpozion naţional„Evaluarea inițială”  
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Catedra de limba şi literatura română 

 

❖ Liceu 

▪ Rezultate la învăţătură 

 

 

Obiectul Nr. 

elevi 

Nr. 

corigen

ţi 

Nr. elevi 

cu situaţia 

neîncheiat

ă 

Nr. elevi 

promovaţi 

Din care cu medii 

 

 

 

 

 

[5

-

6) 

[6

-

7) 

[7-

8) 

[8-

9) 

[9-

10) 

1

0 

Limba şi 

literatura 

română 

516 - - 516 4

2 

8

0 

12

1 

132 10

0 

4

1 

Limba 

latină 

  174 - - 174 - 7 16 45 37 6

9 

Literatur

ă 

universal

ă 

114 - - 114 - 3 13 22 48 2

8 

 

 

▪ Rezultate la olimpiade şi concursuri: 

            Olimpiada de limba și literatura română: 

Poroineanu Ioana,cl. IX D- premiul I, faza județeană și participare la faza națională, prof. 

coord.Găldean Doinița. 
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Bulf Raisa, cl.X D- premiul I, faza județeană și participare la faza națională, prof. coord. 

Ludinașiu Ramona. 

Nuță Alexandru, cl. IX A- premiul II, prof. coord. Mihai Veronica. 

Roșulescu Rareș, cl. X C- mențiune, prof. coord. Mihai Veronica. 

           Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”: 

Petrescu Daria, cl. X A- premiul I,faza județeană și mențiune la faza națională, prof. 

coord. Ludinașiu Ramona. 

Ceuță Sara, cl. X C- mențiune, prof. coord. Mihai Veronica. 

          Olimpiada de limba latină: 

Jurj Miruna, cl. XI E- premiul II, prof. coord. Luca Gabriela. 

 

         Concursul interjudetean “Pe urmele lui M. Eminescu”: premiile I, II, III 

obtinute de lotul Colegiului National „ M. Eminescu”coordonat de prof. Galdean Doinita. 

 

 

▪ Perfecţionare:  

           Găldean Doinița: Curs de antreprenoriat. 

 

▪ Parcurgerea materiei: 

Membrii comisiei au parcurs integral programele școlare conform planificarii si in corelatie cu 

manualele alternative. 

 

▪ Evaluarea: 

Evaluarea s-a realizat prin mijloace specifice alternative si prin metode traditionale: 

brainstorming, portofolii individuale, teste initiale, teste sumative, studii de caz, etc. 

 

▪ Mijloace de învăţământ folosite sau realizate: 

Membrii catedrei au folosit frecvent fise de lucru, culegeri, teste, videoproiectorul, 

manuscrise, etc. 

 

 

 S-au obținut următoarele rezultate la  examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2019: 

 

Proba E) a) - LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ  

Note obţinute sub 3 3-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Procent de 

promovabilitate 

Nr candidaţi - - 8 14 16 42 67 3 100% 

 

▪ Alte activităţi 

Parteneriat cu Teatrul I.D. Sirbu Petrosani si vizionarea unor piese de teatru; 

Parteneriat cu Liceul “Elena Doamna”, Galati; 
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Parteneriat cu Biblioteca Municipala Petrosani și vizită la sediul instituției cu elevii cl. 

aX-a A 

A XII-a B și aXII-a D, prof. coord. Ludinașiu Ramona, Mihai Veronica, Găldean Doinița; 

Excursii tematice la Brașov, cl.a X-a A (prof. Ludinasiu Ramona) si Timisoara, cl. a XII-

a D (prof. Galdean Doinita);  

Spectacol omagial “Mihai Eminescu” 

Pregatirea suplimentara a elevilor pentru olimpiade, concursuri, examenul de bacalaureat; 

Evaluarea lucrarilor la Olimpiada de limba si literatura romana, faza pe școala- toti 

membrii comisiei; 

Evaluarea lucrarilor la Olimpiada de limba si literatura romana, faza locală- prof. 

Găldean Doinița și Mihai Veronica, iar la faza județeană- prof. Ludinașiu Ramona; 

Participare la simularea examenului de bacalaureat- supraveghere si corectare lucrări: 

prof. Humel Elena, Găldean Doinița, Mihai Veronica și Ludinașiu Ramona;     

Voluntariat cu elevii cl. aX-a A și a XII-a D la Organizația „Salvați copiii”, prof. coord. 

Ludinașiu Ramona și Găldean Doinița; 

Parteneriat cu Organizația “Salvați copiii” 

Acțiuni de caritate: “Săptămâna fructelor și a legumelor”, cadouri de Crăciun. 

❖ Gimnaziu 

Rezultate obținute la învăţătură la sfârșitul anului școlar: 

 

Obiectul Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi cu 

situaţia 

neîncheiată 

Nr. elevi 

promovaţi 

Din care cu medii 

 

 

 

 

 

5.0

0-

5.5

0 

6.00

-

6.50 

7.00

-

7.50 

8.00

- 

8.50 

9.00

- 

9.50 

10 

Limba și 

literatura 

română 

409 - 9 400 32 55 45 83 110 58 

Limba 

latină 

106 - - 106 1 3 2 12 27 63 

 

❖ Rezultate oținute la Examene Naționale 

Note obţinute sub 3 3-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Procent de 

promovabilitate 

Nr candidaţi - 4 15 12 36 14 23 3 92% 

❖ Rezultate la olimpiade şi concursuri 

❖ Elevii participanți la OLLR si  OLAV, faza județeană 

❖  

NR. 

CRT. 
NUME ŞI  PRENUME ELEV CLASA 

Prof. coordonator 

1 BOER TAISSA a VI – a Humel Elena 
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2 BRÎNZAN DARIA a VI – a Humel Elena 

3 DRĂGHICI BOGDAN a V – a Solomon Melinda 

4 DANCIU  ALEXIA  a VI – a Humel Elena 

5 DARIE NATALIA a VI – a Solomon Melinda 

6 HERBEI  ADA a V – a Humel Elena 

7 IANCU  ANDRADA  a VI – a Humel Elena 

8 IANCU  FLAVIA  a VII – a Humel Elena 

9 MĂLĂIANU  COSMINA  NICOLETA a VI – a Humel Elena 

10 SCOARȚĂ ANA a VII – a Humel Elena 

11 ZAHARESCU ALEXANDRA a VIÎI – a Solomon Melinda 

❖  

❖ Elevii participanți la Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus, faza județeană 

NR. 

CRT. 
NUME ŞI  PRENUME ELEV CLASA 

Prof. 

coordonator 

1 TULPAN-SERAFINCEANU PETRU ANDREI a VI – a Humel Elena 

2 SZEDLACSEK ANTONIU a VII – a Humel Elena 

❖  

❖ BOER TAISSA – mențiune 

❖ SZEDLACSEK ANTONIU– mențiune 

 

❖ Perfecţionare:  

Prof. Humel Elena:  

• Curs de antreprenoriat. 

• Absolvire master 

• Reconversie profesională CPUI 

Prof. Solomon Melinda 

• Competențe- cheie prin activitățile nonformale și extracurriculare 

 

Prof. Luca  Gabriela 

 

• Abilitare curriculara- lb. si lit. Rom 

 

❖ Alte activităţi 

 

Prof. Humel Elena 

• Publicarea de articole în revista CATEDRA AS (noiembrie-2018, mai-2019) 

• Proiecte și parteneriate 

• Responsabil comisie perfecționare 

• Responsabil comisia metodică de limba și literatura română 

• Responsabil comisie orar 

• Responsabil CEAC 

• Comisia metodică a diriginților- membru 
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• Comisia de organizare și evaluare a simulării județene și naționale pentru Evaluarea 

Națională a elevilor clasei a VIII-a- evaluator, membru 

• Centru de evaluare EN, BAC 

• Comisia privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2019-2020 (Comisia din centrul zonal de înscriere nr. 11)-  Vicepreședinte 

• Comisia de evaluare II-IV-VI – Evaluator 

• Olimpiada de limba și literatura română, OLAV – faza zonală - secretar 

 

 

Pof. Hașcău Leontina 

➢ Membru in Comisia de acordare a burselor 

➢ Membru in Comisia de întocmire a serviciului pe școală 

➢ Corector in Comisia de organizare a Simularii Evaluare Nationala organizata de de MEN 

➢ Corector in Comisia de organizare a Simularii Evaluare Nationala organizata de ISj 

➢ Corector la Olimpiada Judeteana 

➢ Corector la Olimpiada  Locală 

➢ Colaborator la revista scolii NEMECSEK 

Activități extracurrilare: 

  -  Organizarea de excursii cu elevii clasei a VIII-a M în cadrul activitãților din sãptãmâna ” Să ştii mai 

multe, să fii mai bun” 

  -Parteneriat cu Varpalota; 

   -Balul strugurilor-recitări de poezii , desene scenete 

   -Ziua mamei-poezii dedicate mamei 

   -Ce nu știm despre Eminescu-concurs de cultură generală; 

   -Cu mâine zilele-ți adaogi-activitate la Teatrul I.D.Sârbu,cu elevii clasei a VIII-a M 

    -Activitate cu elevii clasei a VIII-a M  la teatru,piesa NĂPASTA 

    -Vizionare film,,Moromeții,, la Cinematograful  Șerban Ionescu 

Autoperfecţionare 

 

Prof. Solomon Melinda 

Redactor Catedra AS 

Publicarea de articole în revista CATEDRA AS (noiembrie-2018, mai-2019) 

- Literatura populară 

- Integrarea copiilor cu CES 

- Educație antreprenorială 

Simpozion Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane” 
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COMISII 

• CIEC- membru 

• COMISIA PENTRU CURRICULUM- membru 

• Comisia metodică a diriginților- membru 

• Comisia pentru asigurarea serviciului pe școală- responsabil 

• Comisia pentru control managerial intern- secretar 

• Comisia de organizare și evaluare a simulării județene și naționale pentru Evaluarea Națională a 

elevilor clasei a VIII-a- evaluator 

• Comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor- 

membru 

• Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a- 

CE11- membru 

• Comisia privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2019-2020 (Comisia din centrul zonal de înscriere nr. 11)- membru 

 

Prof. Mehedințeanu Minodora 

 

➢ Membru în Comisia de prevenire a abandonului școlar; 

➢ Membru în Comisia diriginților; 

➢ Corector în Comisia de organizare a Simularii Evaluării Naționale organizate de de MEN; 

➢ Corector în Comisia de organizare a Simularii Evaluării Naționale organizate de ISJ 

Activități extracurrilare: 

  -  Organizarea de excursii cu elevii clasei a V-a B în cadrul activitãților din sãptãmîna „Să ştii mai multe, 

să fii mai bun” 

  - Menținerea legăturii dintre Școala „Avram Stanca” și Organizația „Salvați Copiii”; 

  - Confecționarea de felicitări de 1 și de 8 Martie; 

   - Ziua mamei - poezii compuse de elevi și dedicate mamei; 

  - Punerea în scenă a unei lecturi din manualul de clasa a VI-a; 

 - „Cu mâine zilele-ți adaogi” - activitate la Teatrul I. D. Sârbu, cu elevii clasei a VIII-a C 

  - Activitate cu elevii clasei a VIII-a C  la teatru, piesa NĂPASTA 

  - Dezvoltarea gustului pentru cultură, elevilor din clasele la care predau, mergând cu ei periodic la 

piesele jucate pe scena Teatrului I. D. Sârbu. 
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Catedra de limbi  moderne 

❖ Liceu 

 

Rezultate obținute la învăţătură la sfârșitul anului școlar: 

 

Obiectul Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi cu 

situaţia 

neîncheiată 

Nr. elevi 

promovaţi 

Din care cu medii 

 

 

 

 

 

5.0

0-

5.5

0 

6.00

-

6.50 

7.00

-

7.50 

8.00

- 

8.50 

9.00

- 

9.50 

10 

Limba 

franceza 

516 - - 516 51 65 75 93 120 112 

Limba 

engleza 

516 - - 516 20 53 69 121 145 108 

           

 

❖ Rezultateoținute la Examene Naționale 

 

Note obţinute sub 3 3-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Procent de 

promovabilitate 

Nr candidaţi          

 

❖ Rezultate la olimpiade şi concursuri 

OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZA-FAZA JUDETEANA: 

BozdogTalida,clasa a X-a D,mentiune(Huidu Cristina) 

CimpeanMadalina,clasa a XI-a C,premiulII(Mihoc Luminita) 

Felea Malina,clasa aXII-a A,premiul II(Mihoc Luminita) 

Galatan Niculina,clasa aXII-aE, premiul III(Mihoc Luminita) 



 

55 
 

 

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-FAZA JUDETEANA: 

Kasza Monica, clasa a IX-a, premiul II( Papuc Daniela) 

Tetileanu Stelian, clasa a IX-a, premiul II(Manea Stefania) 

Poroineanu Ioana,clasa a IX-a,mentiune(Papuc Daniela) 

Pitec Georgiana,clasa a X-a,mentiune(Maier Anca) 

Mihai Alexandra,clasa a X-a,mentiune (Maier Anca) 

CONCURS REGIONAL DE TRADUCERI”SA TRADUCEM IMPREUNA”,organizat de 

Col. Nat.” Regina Maria” Deva 

Limba franceza: 

CimpeanMadalina,clasa aXI-a(Mihoc Luminita) 

Voinic Andrei,clasa a XI-a(Mihoc Luminita) 

 

Limba engleza: 

Tetileanu Stelian,clasa a IX-a(Manea Stefania) 

Dobre Baron Rares,clasa a XI-a(Manea Stefania) 

 

CONCURS INTERJUDETEAN „LE PRINTEMPS DES POETES”organizat de Col. Nat. 

„Mircea cel Batran”Ramnicu-Valcea 

Pinko Alisa,clasa a IX-a, mentiune (Mihoc Luminita) 

Galatan Niculina,clasa a XII-a,participare(Mihoc Luminita) 

Scurtu Paula,clasa a XII-a,participare(Mihoc Luminita) 

 

CONCURS INTERJUDETEAN” D`ALE COPILARIEI( Mihoc Luminita) 

Staicu Larisa,PetrescCarina-premiul I 

Avram Andreea, Ciochia Denisa, Metercz Andrada-premiul I 

Porfir Ana, Bolog Mihaela, Florea Ioana-premiul II 

Unguras Daria, Pasare Alina, Rades Bogdan-premiul II 

Rascolean Sabina, Ailinca Laura, Pitac Luminita-premiul II 

Kezan Timea, Velcesov Vlad, Muntean Razvan-premiul III 

Rotea Alexandra, Laszlo Iulia-premiul III 

Perfecţionare:  

Manea Stefania 

 -„Metode de predare centrate pe elev”(Asociatia PROFEDU Bucuresti) 

Mihoc Luminita 

-„TIC in procesul educational” 

Papuc Daniela 

-Sustinere Grad did. I 

❖ Alte activitățidefășurate la nivelul catedrei: 

❖ 25 Septembrie- Ziua Limbilor Moderne(catedra) 

❖ Balul Bobocilor, prof coordonator Stanculescu Adela (catedra) 
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❖ 1 Decembrie-ZiuaNationala a Romaniei(catedra) 

❖ ExcursieTarguMures-Sighisoara-clasa a IX-a C (Papuc Daniela) 

❖ Excursie Cluj-clasa a XI-a E ( Stanculescu Adela) 

❖ Zilele Eminescu (catedra) 

❖ Saptamana legumelor si fructelor(catedra) 

❖ MosCraciun pentru toti copiii si pentru cei in varsta ( catedra) 

❖ Petrila faptelor bune- activitate de voluntariat, clasa a XII-a E (Mihoc Luminita) 

❖ Organizare examene Cambridge(Manea Stefania) 

❖ 20-25 martie –Saptamana Francofoniei(participare la activitatile organizate de „LesAmis de la 

France”(Mihoc Luminita) 

❖ 8 Mai- Ziua Europei(catedra) 

❖ Participare Simpozion international „Consilierea si orientarea elevilor in context 

european”2019(Mihoc Luminita) 

❖ Pregatire elevi pentru olimpiada 

❖ Pregatire elevi pentru examenul de competente lingvistice 

❖ Pregatire elevi pentru sustinere atestate limba franceza/limba engleza 

❖ Pregatire elevi pentru participare la examenele de competente lingvistice IELTS , CAE  si 

DELF(Manea Stefania, Papuc Daniela,Mihoc Luminita) 

❖ Coordonare proiect Erasmus +: PROIECT PRomotion Of Identity, European 

CultureandTradition (Manea Stefania) 

❖ Coordonare proiect Erasmus +: Prepare For FutureCareer(Maier Anca) 

❖ Participare in cadrul comisiei de bacalaureat, proba C si atestate(catedra) 

 

 

❖ Gimnaziu 

Parcurgerea materiei 

 

Pe parcursul  anului scolar 2018-2019, profesorii din cadrul comisiei de limbi moderne au 

realizat: 

-  organizarea şi proiectarea activităţii scolare; 

- stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei; 

- întocmirea planificărilor semestriale şi anuale; 

-   adoptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor;  

            -parcurgerea ritmică şi integrală a materiei pe semestre conform planificărilor; 

            - ritmicitatea notării elevilor; 

            -verificarea periodică a caietelor de teme; 

 

Mijloace de învăţământ folosite sau realizate 

Profesorii din cadrul catedrei au folosit, in functie de obiective, culegeri, planse, harti, fise de lucru, 

laptop, smartTV, videoproiectorul etc.  

Evaluarea 

            Fiecare profesor a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă).În urma 

evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin in mare măsură cunoştinţele prevăzute de programa şcolară 

şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 
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Perfecţionare 

          In acest an școlar, membrii comisiei  au participat la multe activități metodice organizate de 

școală, la cursurile propuse de CCD cât și la diverse alte cursuri de perfecționare. 

           Doamna prof. Raica Luciana a susținut colocviul- grad I. 

 

Parcurgerea materiei 

 Pe parcursul anului scolar 2018-2019, profesorii din cadrul comisiei de limbi moderne au realizat: 

-  organizarea şi proiectarea activităţii scolare; 

-stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei; 

- întocmirea planificărilor semestriale şi anuale; 

- adoptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor ; 

- parcurgerea ritmică şi integrală a materiei pe semestrul I si semestrul II conform planificărilor; 

 -  ritmicitatea notării elevilor; 

- verificarea periodică a caietelor de teme și  portofoliilor. 

 

 Evaluarea 

               Fiecare profesor a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă).În urma 

evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin in mare măsura cunoştinţele prevăzute de programa şcolară 

şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

                Fiecare membru din comisie a fost, la rândul lui, evaluat de către responsabilul comisiei, 

în cele două semestre,  la ora de curs, primind calificativul FB (foarte bine). 

 

 

❖ Rezultate obținute la învăţătură la sfârșitul anului școlar: 

 

❖ LIMBA ENGLEZĂ 

• 3 corigenți pe semestrul II, 

• 7 elevi cu situația neîncheiată 

• niciun corigent la sfârșit de an școlar 

 

 

❖ LIMBA FRANCEZĂ 

• 2 corigenți pe semestrul II 

• niciun corigent la sfârșit de an școlar 

 

❖ Rezultate la olimpiade şi concursuri 

1. Prof. Ardelean Mihaela: 

- Kerestely Alexandru (8D): Cambridge AssessmentExamination (Pass withDistinction) 

- Kore Robert (8D): Cambridge AssessmentExamination (Pass withDistinction) 

- Ridzi Răzvan (8D): Cambridge AssessmentExamination (Pass withDistinction) 

- Scoarță Ana (7B): Cambridge AssessmentExamination (Pass withDistinction) 
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2. Prof. Raica Luciana: 

- Văsoiu Andrei (7C):Cambridge AssessmentExamination (Pass withDistinction) 

- Antonie Alexandru (7C):Cambridge AssessmentExaminationPass withDistinction) 

- Roth Andreea (5C): Premiu participare baraj- Faza națională Cangurul lingvist 

- Drăghici Bogdan (5A): Premiu participarebaraj- Faza națională Cangurul lingvist 

 

 

 

 

 

 

❖ Alte activități defășurate la nivelul catedrei: 

 

SEMESTRUL I 

LIMBA ENGLEZĂ 

PROFESOR: ARDELEAN MIHAELA: 

Nr 

crt. 

 

TEMATICA 

 

TERMEN 

1 Discutarea programei, elaborarea planificarilor, impartirea 

manualelor, elaborarea testelor initiale, discutarea rezultatelor 

• Ziua Internaţională a Limbilor străine- diverse activități: 

prezentare informații, poezii, scenete etc. 

 

septembrie 

• Lecție deschisă – 8D 

2  

• Idei de celebrare a Halloween-ului: decorare clase 

(interior/exterior)scenete, expoziţieşiconcurs de bostani. 

 

• Pregătireelevipentruparticipareala olimpiada. 

 

 

• It'stimetobescared! - jocuri, scenete  

 

 

 

 

Octombrie 

3 • Săptămâna Educaţiei  “Interculturalitate şi spiritualitate”: 

- concursuri în limba engleză la clasele a VIII-a 

 

 

Noiembrie 

• Thanksgiving Day- realizarea unei scenete cu elevii clasei a 

VIII-a D 
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4 • „It’s Christmas Time!”-activitati caracteristice, realizarea de 

postere, colinde, scenete  etc. 

 

 

Decembrie • Secret Santa 

• Olimpiada faza pe școală 

 

• Christmas poems, songs, decorations 

5 • Analiza activitatii catedrei pe sem. I 

Masuri ameliorative 

 

Ianuarie 

 

PROFESOR: RAICA LUCIANA 

Nr 

crt. 

 

TEMATICA 

 

TERMEN 

1 Discutarea programei, elaborarea planificarilor, impartirea 

manualelor, elaborarea testelor initiale, discutarea rezultatelor 

• Ziua Internaţională a Limbilor străine- diverse activități: 

prezentare informații, poezii, scenete etc. 

 

Septembrie 

• Lecție deschisă “Farming Today”– 7A 

2  

Idei de celebrare a Halloween-ului: decorare clase 

(interior/exterior)scenete, expoziţieşiconcurs de bostani. 

 

• Proiecteducațional : Halloween Is Not Bad after All… 

 

• Referat: How to Prepare for the Cambridge Examination 

and the Olympiad 

 

 

 

 

 

Octombrie 

3 • Săptămâna Educaţiei  “Interculturalitate şi spiritualitate”: 

- concursuri în limba engleză la clasele a VIII-a 

 

 

Noiembrie 

• Proiect Educațional: ”A Retro Thanksgiving Day” – 7C 

 

4 • „It’s Christmas Time!”-activitati caracteristice, realizarea de 

postere, colinde, scenete  etc. 
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• Secret Santa 

• Olimpiada faza pe școală 

 

 

Decembrie 

• Christmas poems, songs, decorations 

5 • Analiza activitatii catedrei pe sem. I 

Masuri ameliorative 

Ianuarie 

 

 

 

 

PROFESOR: KOZMAN IMOLA 

Nr 

crt. 

 

TEMATICA 

 

TERMEN 

1 Discutarea programei, elaborarea planificarilor, impartirea 

manualelor, elaborarea testelor initiale, discutarea rezultatelor 

• Ziua Internaţională a Limbilor străine- diverse activități: 

prezentare informații, poezii, scenete etc. 

• World Largest Lesson 

Global goal-Sustainable Cities and Communities. 

Lesson – UnderstandingtheChallenge of Finite Resources  - VIII M 

 

Septembrie 

2 

 

 

• Idei de celebrare a Halloween-ului: decorare clase 

(interior/exterior)scenete, expoziţieşiconcurs de bostani 

• HalloweenMasks III M, IV M 

Pumpkincarvinganddecorating VII M, VIIIM 

• Halloween Bingo V M, VI M 

 

octombrie 

 

 

 

3 • Săptămâna Educaţiei  “Interculturalitate şi spiritualitate”: 

- concursuri în limba engleză la clasele a VIII-a 

• Thanksgiving Dinner- role play VI M 

 

 

Noiembrie 
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4 • „It’s Christmas Time!”-activitati caracteristice, realizarea de 

postere, colinde, scenete  etc. 

• Christmas Carolling CP M- VI M 

• A Christmas Carol-themovie VII-VIII M 

 

 

Decembrie 

5 • Analiza activității catedrei pe sem. I 

Măsuri ameliorative 

Ianuarie 

 

 

 

 

 

PROFESOR: LUCA GABRIELA 

Nr 

crt. 

 

TEMATICA 

 

TERMEN 

1 Discutarea programei, elaborarea planificarilor, impartirea 

manualelor, elaborarea testelor initiale, discutarea rezultatelor 

• Ziua Internaţională a Limbilor străine- diverse activități: 

prezentare informații, poezii, scenete etc. 

 

 

Septembrie 

2 

 

 

• Idei de celebrare a Halloween-ului: decorare clase 

(interior/exterior)scenete, expoziţieşiconcurs de bostani 

 

 

octombrie 

 

 

 

3 • Săptămâna Educaţiei  “Interculturalitate şi spiritualitate”  

 

Noiembrie 

4 • „It’s Christmas Time!”-activitati caracteristice, realizarea de 

postere, colinde, scenete  etc. 

 

 

 

Decembrie 
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5 • Analiza activității catedrei pe sem. I 

Măsuri ameliorative 

Ianuarie 

 

 

PROFESOR: DUȚU LUMINIȚA 

Nr 

crt. 

 

TEMATICA 

 

TERMEN 

1 Discutarea programei, elaborarea planificarilor, impartirea 

manualelor, elaborarea testelor initiale, discutarea rezultatelor 

• Ziua Internaţională a Limbilor străine- diverse activități: 

prezentare informații, poezii, scenete etc. 

 

 

Septembrie 

2 

 

 

• Halloween Fashion&Games : decorareaclasei, concurs de 

moda si jocurispecifice de Halloween :   a II-a A, a III-a C 

 

 

octombrie 

 

 

 

3 • Săptămâna Educaţiei  “Interculturalitate şi spiritualitate”: 

- concursuri în limba engleză la clasele a VIII-a. 

 

• “We celebrate Thanksgiving Day… in our way”: eseuri, 

felicitari in care exprimamrecunostina fata de ceidragi. – a V-a 

B, a VII-a D 

 

 

 

Noiembrie 

4 • „Carols for a Merry Christmas!” – colinde in limba engleza, 

felicitari si puzzle de Craciun, scrisoare catreMosCraciun, 

decorarea clasei :a  II-a A, a III-a C, a V-a B, a VI-a A, a VII-a 

D, a VIII-a A 

 

 

Decembrie 

5 • Workshop Eminescu: lectura bilingva realizata de elevi, 

discutii libere despre Eminescu si poezia lui: a III-a C, a VI-a 

A, a VII-a D, a VIII-a A 

 

• Analiza activității catedrei pe sem. I 

Măsuri ameliorative 

 

Ianuarie 
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LIMBA FRANCEZĂ 

 

PROFESOR: HUIDU CRISTINA 

Nr 

crt. 

 

TEMATICA 

 

TERMEN 

1 Discutarea programei, elaborarea planificarilor, impartirea 

manualelor, elaborarea testelor initiale, discutarea rezultatelor 

• Ziua Internaţională a Limbilor străine- diverse activități: 

prezentare informații, poezii, scenete etc. 

 

Septembrie 

2 

 

 

 

• Paris-ville des lumieres-6B 

 

octombrie 

 

 

 

3 • Săptămâna Educaţiei  “Interculturalitate şi spiritualitate”: 

- concursuri în limba franceză la clasele a VIII-a 

• L'automne sur la Loire- 5C, 6B 

 

 

Noiembrie 

4 • „It’s Christmas Time!”-activitati caracteristice, realizarea de 

postere, colinde, scenete  etc. 

• Le Noel-quandlesdesiresdeviennentrealite- 6B 

 

 

Decembrie 

5 • Analiza activității catedrei pe sem. I 

Măsuri ameliorative 

Ianuarie 

 

PPROFESOR: BOJENOIU DANIELA 

Nr 

crt. 

 

TEMATICA 

 

TERMEN 

1 Discutarea programei, elaborarea planificarilor, impartirea 

manualelor, elaborarea testelor initiale, discutarea rezultatelor 

• Ziua Internaţională a Limbilor străine- diverse activități: 

prezentare informații, poezii, scenete etc. 

 

Septembrie 
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2 

 

 

 

• Attractions touristiques de Paris-VII A, VA 

• Lecție deschisă “Exprimerl’accordoù le désaccord”– 8C 

 

octombrie 

 

 

 

3 • Săptămâna Educaţiei  “Interculturalitate şi spiritualitate”: 

- concursuri în limba franceză la clasele a VIII-a 

• Protégez la nature, concurs național, Craiova- VIII A 

 

 

Noiembrie 

4 • „La veille deNoël”-activitati caracteristice, realizarea de 

postere, colinde, scenete  etc. VB, VA 

• Chansons de Noël, activitate din cadrul Proiectului Educativ 

Naţional Învăţând prin Joc, organizat de Colegiul Naţional 

Mihai Eminescu, Petroşani, Hunedoara, în parteneriat cu 

Liceul Tehnologic Ing. Ionete Aurelian, Malu Mare, Dolj, şi 

Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Băileşti, Dolj, în perioada 1 

noiembrie 2018 – 30 iunie 2019.   

-VA, VIIA, VIIC 

 

 

 

Decembrie 

5 • Analiza activității catedrei pe sem. I 

Măsuri ameliorative 

Ianuarie 

 

 

 

 

SEMESTRUL AL II-LEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie 

 

1 

 

Valentine’sDay- activități specifice 

 

 

Toți membrii catedrei 

de limba engleză 

2 • Happy Mother`s Day: activități 

specifice 

 

 

Toți membrii catedrei 

 

martie 

• Haikunoi 2018 – picnic poetic 

• Proteger la nature 

• Spelling Contest: 6M 

 

Bojenoiu Daniela 

 

Kozman Imola 

3 • Lessaisons – collages – (5-8) 

 

Bojenoiu Daniela 

 

aprilie 
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Waiting for EasterBunny- activități 

specifice de Paște  

Toți membrii comisiei 

 

 

4 

 

Ziua limbilor străine- spectacol de 

muzica, dans , scenete 

 

Toti membrii catedrei 

 

mai 

 

• Proiect educațional: 

”Paysfrancophones” 

• Puppet Show: 3M, 4M  

Bojenoiu Daniela 

 

Kozman Imola 

 

 

5. 

1 iunie- Ziua Copilului: activități 

specifice  

 

Toti membrii catedrei 

 

 

iunie 

 

Analiza activitatii catedrei in anul scolar 

2018-2019 
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Catedra de MATEMATICA-INFORMATICA 

❖ Liceu 

❖ Rezultate obținute la învăţătură la sfârșitul anului școlar: 

 

Obiectul Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi cu 

situaţianeînchei

ată 

Nr. 

elevipromo

vaţi 

Din care cu medii 

 

 

 

 

 

5.0

0-

5.5

0 

6.00

-

6.50 

7.00

-

7.50 

8.00

- 

8.50 

9.00

- 

9.50 

10 

Matematica 402 - - 402 38 60 95 95 83 31 

Informatica 276 1 - 275 44 48 49 65 48   21 

TIC 407 - - 407 4 26 29 87 131 130 

 

❖ Rezultate oținute la BACALAUREAT 

 

 

❖ Rezultate la olimpiade şi concursuri 

MATEMATICA; 

Mitrofan Madalin(XIIA-prof. TelecheFlorica)-     paricipare faza nationala 

- Premiul I -fazajudeteana 

- Premiul I- Concursul interjud. Traian Lalescu 

- Premiul I – concursul national Valeriu Alaci-

Timisoara 

- Premiul I - Concursul pluridisciplinar 

PROSOFT@NT- faza nationala- Piatra Neamt 

Disciplina Note 

obţinute 
sub 3 

3-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 
9-9,99 10 

Procent de  

promovab. 

Matematica Nr 

candidaţi 
0 0 2 5 11 23 41 8      100% 

Informatica Nr 

candidaţi 
0 0 0 1 2 4 7 1 100% 
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ContesiVlad(XIB-prof. Nechita Marius)-     pariciparefazanationala 

PremiulII -fazajudeteana 

CiocoiuVlad(XA-prof. Nechita Marius)-PremiulIII -fazajudeteana 

BoantaDragossiBeta Diana(IXA-prof. Nechita Marius)- Mentiune -fazajudeteana 

Dobre Baron Rares-(XC-prof. LautaruAlexandru)-mentiunefazajudeteana a Olimpiadei de 

Matematica 

RosulescuRaresBogdan(XC-prof. LautaruAlexandru)- premiul II-fazajudeteana-Concursul 

National A. Haimovici 

Ceuta Sara (XC-prof. LautaruAlexandru)-mentiunefazajudeteanaConcursul National A. 

Haimovici 

INFORMATICA; 

IacobLoredana(XIIA-prof.DojcsarMarilena)-premiul I-Olimpiadajud. de TIC-

participarefazanationala 

BoantaDragos(XIIA-prof.DojcsarMarilena)-mentiune -Olimpiadajud. deinformatica 

Popa Andrei, MunteanVlad, Al HameshHoavdy(XIIE), Birlida- Mucenic Bianca(IXC), Gurlup 

Marian(IXD)- Echipa “Film Mic”–(prof.DojcsarMarilena)- Locul I- Festivalul International “Film 

Mic”- Constanta 

Birlida- Mucenic Bianca(IXC),-(prof.DojcsarMarilena)- Premiulpentru “Ceamaibunaactrita”- 

Festivalul International “Film Mic”- Constanta 

IchimBogdanAndrei(XA-prof GaitaLucaksIoana)-Premiul I  la etapajudeteana a 

ConcursuluiInfoeducatie, Mentiune la OTI sipremiul I la Concursul National Minicraft 

Kontos-Eduard Raul(XIB-prof GaitaLucaksIoana)- Premiul I  la etapajudeteana a 

ConcursuluiInfoeducatiesiparticipare la etapanationala 

PascuSergiu Andrei –(prof GaitaLucaksIoana)-Premiul II la OTI 

RadulescuDecebal Tudor-(prof GaitaLucaksIoana)-Premiul III la OTI 

IchimBogdanAndrei(XA)-(prof GaitaLucaksIoana)- mentiune la OTI 

RaresBogran-(profGaitaLucaksIoana)- mentiune laConcursul de editareFotografica- Afis 

TerteciPopescuIoana-(profGaitaLucaksIoana)- Premiul I laConcursul de editareFotografica- Afis 

CurecBogdan-(profGaitaLucaksIoana)- Premiul I laConcursul de editareFotografica- Afis 

PavelDorian(XIB-prof GaitaLucaksIoana)- mentiune  la etapajudeteana a 

ConcursuluiInfoeducatiesipremiul II la Concursul National Stiintific –Modelare 3D 

 

❖ Perfecţionare:  

„Cursul TIC in procesul educational” (TelecheFlorica)  

„Metodesistrategiimoderne de predare-invatare-evaluare” (Nechita Marius)  ; 

❖ Alte activități defășurate la nivelul catedrei: 

 

-Membrii catedrei au participat cu clasele pe care le conduc la toate activitatile din cadrul 

scolii(Balulul Bobocilor, Ziua Nationala, MosCraciun pentru toti, Zilele Eminescu, Ziua 

Europei); 

-Excursie la Sibiu(Dojcsar Marilena); 

-Excursiela Cluj Napoca(Nechita Marius) 

-Toti membrii catedrei au sustinut ore de pregatire suplimentara atat pentru olimpiade si 

concursuri, cat si pentru examenul de bacalaureat; 

 

❖ Gimnaziu 



 

68 
 

 

❖ Rezultate obținute la învăţătură la sfârșitul anului școlar: 

 

Obiectul Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi cu 

situaţia 

neîncheiată 

Nr. elevi 

promovaţi 

Din care cu medii 

 

 

 

 

 

5.0

0-

5.5

0 

6.0

0-

6.5

0 

7.0

0-

7.5

0 

8.0

0- 

8.5

0 

9.00- 

9.50 

10 

Matematica 409 19 - 390 133 69 45 57 65 21 

Ed. tehn. 409 - - 409 12 16 30 70 91 190 

Informatica 161 11 - 150 10 22 24 26 28 40 

 

❖ Rezultate obținute la Examene Naționale 

 

Note obţinute sub 3 3-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Procent de 

promovabilitate 

Nr candidaţi 8 12 14 12 10 12 12 3 75,90% 

 

❖ Rezultate la olimpiade şi concursuri 

-  Olimpiada-Matematică- faza pe judeţ – 2 elevi 

❖ Perfecţionare:  

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

        -Stiluri de învățare; 

        -Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare; 

        -Educația părinților în avantajul elevilor; 

        - Metode de predare centrate pe elev. 

❖ Alte activități defășurate la nivelul catedrei: 

Parcurgerea materiei – conform planificărilor calendaristice, integral plus ore de recapitulare 

finală si ore de pregătire suplimentară. 

Evaluarea-  notarea a fost ritmică, iar numărul de note în conformitate cu regulamentul şcolar. 

Mijloace de învăţământ folosite sau realizate- În procesul instructiv – educativ s-au folosit 

culegeri de probleme, teste, fişe de lucru. 

Pregătirea lotului olimpic (toţi profesorii) si pregătirea suplimentară pentru Evaluarea 

natională (toți profesorii) 

      Pregătirea unor momente artistice la „Balul bobocilor”, supravegherea elevilor la carnaval.                

.      
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 Catedra de ştiinţe ale naturii  

❖ Liceu  

Rezultate obținute la învăţătură la sfârșitul anului școlar 2018 - 2019: 

 

Obiectul Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi cu 

situaţia 

neîncheiată 

Nr. elevi 

promovaţi 

Din care cu medii 

 

 

5.00

-

5.50 

6.00

-

6.50 

7.00

-

7.50 

8.00

- 

8.50 

9.00

- 

9.50 

10 

Fizică 402 0 0 402 10 36 61 88 105 102 

Chimie 402 0 0 402 6 13 37 90 129 127 

Biologie 402 0 0 402 12 18 43 58 117 154 

 

❖ Rezultate la olimpiade şi concursuri 

 

- Elevul TROFIN PAUL din clasa a XI-a A, coordonat de prof. Ciontescu Daniela a 

obținut MEDALIA DE BRONZ la faza națională a olimpiadei de fizică; 

- Elevele STAN ROXANA și VICTORIA IULIA din clasa a XI-a B, coordonate de prof. 

Marioane Cristina, au obținut PREMIUL I la faza județeană și MENȚIUNE la faza 

Națională a Sesiunii de comunicări științifice, disciplina chimie. 

- Elevii TROFIN PAUL și RĂDULESCU DECEBAL din clasa a XI-a A, coordonați de 

prof. Ciontescu Daniela, au obținut PREMIUL I la faza județeană a Sesiunii de 

comunicări științifice, disciplina Fizică. 

- Elevele GHIORGHIULESC ANA MARIA și PROTEASA CĂTĂLINA din clasa a 

XII-a B, coordonate de prof. Ciontescu Daniela, au obținut MENȚIUNE la Concursul 

Național de Fizică Constantin Sălceanu de la Timișoara. 

- Elevii DOBRE – BARON RARES si TROFIN PAUL din clasa a XI-a A, coordonați 

de prof. Ciontescu Daniela, au participat la Concursul Național de fizică ”Augustin 

Maior” , organizat de Universitatea Babes Bolyai din Cluj – Napoca, unde au obținut 

peste 80 de puncte, ceea ce le permite adniterea fără concurs la Facultatea de Fizică din 

cadrul Universității mai sus menționată. 

- Elevul CONTESI VLAD din clasa a XI-a B a obținut MENȚIUNE (locul 4) la faza 

județeană a olimpiadei Interdisciplinară ”Științele Pamântului”. Profesori coordonatori: 

Ciontescu Daniela (fizică), Dobrița Alina (geografie), Călburean Liliana (biologie) și 

Marioane Cristina (chimie). 

- Profesorii Călburean Liliana, Ciontescu Daniela, Lăpăduș Adriana, Marioane Cristina 

și Păun Eugenia au stabilit lotul pentru faza județeană a olimpiadelor școlare, 

organizând pregătiri suplimentare cu elevii.          
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Rezultate la faza județeană a olimpiadelor școlare: 

 

Numele, iniţiala tatălui şi 

prenumele elevului 

Disciplina 

Clasa 

Premiul 

Profesor(i) îndrumător(i) 

BOANTĂ DRAGOȘ FIZICĂ IX A MENȚIUNE LĂPĂDUȘ ADRIANA 

DEICU RAREȘ ANDREI FIZICĂ IX C MENȚIUNE LĂPĂDUȘ ADRIANA 

TROFIN T.D. PAUL FIZICĂ XI A I CIONTESCU DANIELA 

DOBRE – BARON RARES FIZICĂ XI A II CIONTESCU DANIELA 

NUȚĂ ALEXANDRU BIOLOGIE IX A MENȚIUNE CĂLBUREAN LILIANA 

DEICU RAREȘ BIOLOGIE IX C MENȚIUNE CĂLBUREAN LILIANA 

BABOȘ OCTAVIA BIOLOGIE IX C MENȚIUNE CĂLBUREAN LILIANA 

MIKLOS DENISA BIOLOGIE X A MENȚIUNE CĂLBUREAN LILIANA 

FIŢA ANDRADA BIOLOGIE X A MENȚIUNE CĂLBUREAN LILIANA 

MARTON MARIA CHIMIE XI C MENȚIUNE MARIOANE CRISTINA 

 

❖ Perfecţionare:  

 

- Prof. Marioane Cristina – Formator pentru cursul de formare ”Competențe cheie în 

activitățile nonformale și extracurriculare”; formabil al cursului ”Etică și integritate în 

școala românească” – 27 credite, doctorand în cadrul Universității de Vest Timișoara, 

Facultatea de Chimie. 

- Prof. Ciontescu Daniela – Curs de formare  ”Educația părinților în avantajul elevilor” – 15 

credite. 

 

❖ Alte activități defășurate la nivelul catedrei: 

 

-  S-au organizat excursii cu elevii în perioada ”Scoala altfel”: prof. Călburean Liliana, Lăpăduș 

Adriana și Marioane Cristina. 

- Prof. Ciontescu Daniela și ing. Szedlacsek Roland au inițiat cercul de robotică ALPHABIT 

în cadrul colegiului. 

- Prof. Ciontescu Daniela a inițiat și coordonat Proiectul FIRST CHALLENGE ROMANIA, 

câștigând un grant în valoare de 5000 EURO – chitul pentru Cercul de robotică și Imprimanta 

3D. Mentori în cadrul acestui proiect sunt informatician Szedlachek Roland – mentor tehnic, 

prof. Ciontescu Daniela – mentor tehnic și adm. Muntean Gabriella – mentor nontehnic. Elevii 

cercului de robotică au participat in cadrul acestui proiect la concursuri DEMO la Petrila, 

Hunedoara și Cluj – Napoca, Faza Regională a concursului de robotică de la Timișoara, unde 

au obținut doua premii și calificarea la faza națională de la București. 

- S-au organizat activități de voluntariat în cadrul Acțiunii SNAC: ”Săptămâna legumelor și 

fructelor donate” (20 – 24.11.2018) și ”Moș Crăciun pentru toți copiii” (4 – 21.12.2018) . Au 
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participat în calitate de profesori voluntari: Călburean Liliana, Lăpăduș Adriana și Ciontescu 

Daniela. 

- Prof. Ciontescu Daniela a desfășurat activități în calitate de profesor metodist și membru în 

Consiliul Consultativ la disciplina FIZICĂ. 

- S-au organizat pregătiri suplimentare în vederea pregătirii examenului de Bacalaureat 2018, 

astfel: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

profesorului  

Disciplina Clasa Ziua / ora 

1 CĂLBUREAN LILIANA  Biologie XII A, B, C           Luni / 14 – 15 

Joi / 14 - 15 

3 CIONTESCU DANIELA Fizică XII A, B Miercuri / 14 - 15 

5 MARIOANE CRISTINA Chimie XII C Joi / 14 - 15 

 

La examenul de Bacalaureat 2019 la disciplinele FIZICĂ, CHIMIE și BIOLOGIE 

promovabilitatea a fost de 100%. 

 

❖ Gimnaziu  

a) Rezultate la învăţătură 

 

Obiectul Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi 

cu 

situaţia 

neîncheia

tă 

Nr. elevi 

promov

aţi 

Din care cu medii 

 

 

 

 

 

[5

-

6) 

[6

-

7) 

[7

-

8) 

[8-

9) 

[9-

10

) 

10 
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Fizică 

 

 

 

Fizica – sectia 

maghiara 

278 

 

 

34 

1 

 

 

5 

- 

 

 

 

277 

 

 

29 

51 

 

 

20 

43 

 

 

5 

43 

 

 

- 

24 

 

 

4 

39 

 

 

- 

77 

 

 

- 

Chimie 215 2  213 35 30 24 55 40 29 

Chimie – sectia 

maghiara 

21 - - 21 9 7 3 1 1  

Biologie 

 

 

367 2 - 366 74 47 52 25 36 132 

Biologie – 

sectia 

maghiara 

21 - 1 20 10 7 1 2 - - 

 

b) Rezultate la olimpiade şi concursuri: 

Olimpiada “Stiinte pentru junior” : Elevi - Damoc Damian VII E - participare 

- Stoica Victor     VII E - participare 

Prof. Duduiala Gianina 

Prof. Markos Olga 

Prof. Boltea Nicoleta 

 

Prof. Duduiala Gianina : 

- Festivalul concurs “ Soapte de cerneala Aninoasa” + parteneriat Sf.Varvara 

Elevi:  Pilea Daria-premiul II 

Cozma Tiago-participare 

Iancu Flavia-participare 

Jura Gala-participare 

Scoarta Ana-partcicipare 

- Concurs+pateneriat “ Mari români” - Liceul Tehnologic Simion Mehedinti Galati 

Elevi : Cigmaian Miruna-mentiune 

          - Darie Natalia-participare 
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- Proiecte  etwinning  - Help us  seve our planet 

           - Resfebe ile Matematik 

 

- Articole Catedra AS - Metoda proiectelor-metoda eficienta de predare a fizicii 

Interdisciplinaritate in studiul fizicii la gimnaziu 

- Proiect educational - Pamânatul-Casa Mea 

c) Perfectionare: 

- prof. Duduiala Gianina - TIC în procesul educațional 

     - Resurse umane in procesul educational 

     - Metode de predare centrate pe elev 

     - Abilitare curriculara la fizica 

d) Parcurgerea materiei  - materia a fost parcursa in concordanta cu planificarile       

anuale si semestriale 

e) Îndeplinirea obligaţiilor membrilor catedrei – membrii comisiei si-au indeplinit 

obligatiile din cadrul comisiei 

a) Rezultate la învăţătură 

 

 

Obiectul Nr. 

elevi 

Nr. 

corigenţi 

Nr. elevi 

cu 

situaţia 

neîncheia

tă 

Nr. elevi 

promova

ţi 

Din care cu medii 

[5

-

6) 

[6

-

7) 

[7-

8) 

[8-

9) 

[9-

10

) 

10 

https://live.etwinning.net/projects/project/179371
https://live.etwinning.net/projects/project/179371
https://live.etwinning.net/projects/project/179371
https://live.etwinning.net/projects/project/179371


 

74 
 

Istorie 516 - - 516 13 38 54 46 60 30

5 

Geografie 516 - - 516 31 68 11

3 

14

3 

12

1 

40 

Judetul 

Hunedoara. 

Elemente de 

istorie si 

geografie 

62 - - 62 - - - 1 8 53 

Hazarde 

naturale si 

antropogene 

52 - - 52 - - - - 2 50 

Religie           

Logică, 

argumentare 

şi 

comunicare 

114 - - 114 2 8 12 10 52 30 

Psihologie 113 - - 113 - 1 8 26 36 52 

Educaţie 

antreprenori

ală 

113 - - 113 - - - 1 41 91 

Economie 141 - - 141 1 8 51 42 27 12 

Sociologie 53 - - 53 - - - - 11 42 

Filosofie 149 - - 149 - 1 - 2 30 11

6 

Competenţe 

în mass-

media 

53 - - 53 - - - - - 53 

Jurnalistică 27 - - 27 - - - - - 27 

Istoria 

evreilor. 

Holocaustul 

          

O istorie a 

comunismul

ui în 

România 

          

Istoria 

recentă a 

Romaniei 

114 - - 114 - - - - 4 11

0 
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O istorie a 

cinematogra

fiei 

33 - - 33 - - - - - 33 

 

b) Rezultate la olimpiade şi concursuri 

 

Geografie: 

Prof. Dobriţa Alina 

Olimpiada - Faza judeţeană: 

- 1 Premiu I (participare la faza naţională) 

- 1 Menţiune 

Stiinţele pămantului – faza judeţeană: 

- 1 Menţiune 

Simpozionul Naţional <Geoecologia>: 

- 2 Premii 

Istorie: 

Prof. Răduţi Dorin 

Olimpiada de Istorie:1 premiu I (participare la faza naţională) și 2 mențiuni 

Istorie și societate în dimensiune virtuală:1 premiu I (participare la faza naţională) 

Festivalul Național de Scurtmetra pentru liceeni "FILMMIC" Constanța Ediţia a XII-a, 

2019: Premiului pentru cel mai bun scenariu pentru filmul ”Două cafele, vă rog!” 

Prof. Cerna Delia: 

Concurs Regional-Unirea: 1 premiul I, 1 premiu II 

Istorie și societate în dimensiune virtuală:1 premiu III 

Concurs interjudetean Patrie-patriotism : 1 premiul I 

Festival national BOOVIE - mentiune 

Știinţe socio-umane: 

Prof. Danciu Gilbert 

Faza judeţeană: 

1 Premiu III – Logică, argumentare și comunicare  

1 Premiu II –  Psihologie 

1 Premiu III – Psihologie 

c) Perfecţionare 

 

Prof. Dobriţa Alina 

- Curs abilitare curriculară 

- Curs Eurostudy <Metode de predare centrate pe elev> 

- Curs de prim-ajutor <Crucea Rosie Petrosani> 

Prof. Cerna Delia: 
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- Curs abilitare curriculara 

- Curs antreprenoriat, Universitatea de Vest, Tm 

 

- Curs de prim-ajutor <Crucea Rosie Petrosani> 

 

- Curs SSM Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca-87 ore 

 

- CURS/workshop incluziune copii cu CES in invatamantul de masa 

 

d) Parcurgerea materiei 

 

- Materia a fost parcursă conform planificărilor. 

 

 

e) Evaluarea 

 

- Teste scrise, evaluare orală, realizare de proiecte, portofolii, prezentări de cărţi. 

 

 

f) Mijloace de învăţământ folosite sau realizate 

 

- mijloace TIC , materiale cartografice, periodice de specialitate, culegeri Bacalaureat, fișe 

de lucru, teste grilă tip simulări Bacalaureat, portofolii, cărţi de specialitate, filme. 

g) Parcurgerea materiei 

 

- Materia a fost parcursă conform planificărilor. 

 

h) Evaluarea 

 

- Teste scrise, evaluare orală, realizare de proiecte, portofolii, prezentări de cărţi,rebusuri, 

studii de caz, autoevaluare. 

 

i) Mijloace de învăţământ folosite sau realizate 

 

I. harti, culegeri, fise de lucru, teste, dictionare , culegeri de teste, biografii, filme 

documentar, filme artistice. 

 

j) Alte activităţi 

 

Prof. Cerna Delia: 

- Participare cu clasa a XI-a D la “Let’s do it, Romania”;  
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- Activitati tematice “Comemorarea Holocaustului- 9 oct” 

 

- Activitati tematice “Ziua Armatei” - 25 oct;  

 

- Excursie Petrosani-Cluj-Napoca-Petrosani;  

 

- Activitate voluntariat “Salvati copiii Petrila” si parteneriat; 

 

-  Activitate Ora de net- bulling;  

 

- Activitate eLiberare  - lupta impotriva traficului de fiinte umane- 25 octombrie;  

 

-  Coordonator activitate UNOPA; 

 

- Corector olimpiada de educatie si cultura civica -16.02.2019; 

 

- Articol “Violenta” Revista IG Duca 

Prof. Dobriţa Alina 

 

- Let`s Do it, Romania – 2018 

- Excursie tematică – Centenarul Marii Uniri Sibiu 

- Acţiune voluntariat Caritas <Un milion de stele> 

- Infiinţarea Cercului de Geografie <Montana 2018> 

- Acţiuni voluntariat <Crucea Rosie Petrosani> 

- Acţiuni voluntariat <Casa Pollicino> - <Un deceniu de activitate> 

- Participare <Olimpiada deseurilor> 

- Organizare Olimpiada de Geografie – faza judeţeană, martie 2019 

- Activităţi voluntariat <Petrila faptelor bune> 

- Participare Simpozion Internaţional <Consilierea si orientarea elevilor  in context 

european> 

Prof. Răduţi Dorin 
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- ”Memoria Istoriei. 160 de ani de la Unirea Moldovei cu Valahia” -expoziție 

- ”Memoria Istoriei.Carol Popp de Szathmáry - fotograful Războiului de Independență” -

expoziție 

- „Ce înseamnă România pentru mine?” - concurs de eseuri 

- ”Bisericile medievale din judeţul Hunedoara” - participare proiect 

- Selectat în  echipa de proiect PRomotion Of Identity, European Culture and Tradition  

(proiect aflat în derulare).. 

 

Prof. Danciu Gilbert: 

- ”Memoria Istoriei. 160 de ani de la Unirea Moldovei cu Valahia” -Expoziție 

- ”Memoria Istoriei.Carol Popp de Szathmáry - fotograful Războiului de Independență” -

Expoziție 

- „Ce înseamnă România pentru mine?” - concurs de eseuri 

- Participare  ”Peste vremi și vremuri” -  masă rotundă 

- Excursie tematică: ”Bisericile medievale din judeţul Hunedoara” 

 

k) Propuneri: 

 

- Reinfiintarea unui cabinet pentru aria curriculara <Om si societate> in cadrul caruia sa se 

poata organiza activitati solare si extrascolare impreuna cu elevii. 

II. Rezultate obținute la învățătură la sfârșitul anului școlar 2018-2019 

Obiectul Nr 

elevi 

Nr. 

corigenti 

Nr. elevi cu 

situatia 

neincheiata 

Nr.elevi 

promovati 

    OB

S 

5 6    7 8 9 10  

1. Istorie 409 3 2 404 47 61 66 67 70 93  

2.Ed.Socială

/cultura 

civica 

409 - 2 407 8 17 38 35 68 241  

3.Istoria 

minorităților 

21 - 2 19 2 2 4 4 3 4  

4. Geografie 409 5 1 403 27 

L.

M 

si 

VI 

B 

6 

L.

M 

si 

VI 

B 

9 

L.

M 

si 

VI 

B 

9 

L.

M 

si 

VI 

B 

9 

L.

M 

si 

VI 

B 

5 

L.M 

si 

VI 

B 

L.

M.=

lini

a 

ma

g. 

5. Religie 

ortodoxă 

349   349 1 7 8 23 30 280  

6. Religie 

catolică 

53 2 1 50 10 7 5 8 3 17  

7.Religie  

Penticostală 

17 - - 17 -  - - - - 17 Cls   

Din care cu medii  

de: 
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I-

VII

I 

 

III. Rezultate la olimpiade si concursuri: 

Prof. Pîrlea Steliana - locul I la Sfanta Mare Muceniță Varvara 

Prof. Vodilă Izabela - Concurs regional de recitare poezii religioase - Coronița de advent - 

Premiul special (Hălălău Cristian -VI M) si mentiune (Beneata Ramona-VIIIM).Prof. Cerna 

Delia - Comorile trecutului - concurs istorie: Premiul I(Ivan Flavius), II(Man Gabriela), III(Olariu 

Ionela). 

Prof. Szakacs Gabriela: Olimpiada de stiinte socio-umane - locul I(Ungureanu Christa si Baia 

Alexia), locul II(Jura Gala si Stoica Daniela) si participare la faza nationala;  

Concursul national “Democratie si toleranta”: faza judeteana - locul I; faza nationala - locul IV - 

mentiune(Ungureanu Christa, Jura Gala, Bratima Karina); 

Concursul “Calatori prin istorie” - faza judeteana - locul I; faza nationala - locul IV-mentiune( 

Tamasi Radu) 

 

IV. Perfectionare : 

 Prof. Cerna Delia - cursuri : Curs antreprenoriat, Universitatea de Vest, Tm; Curs SSM 

INSEMEX; Curs prim ajutor Crucea Rosie; CURS/workshop incluziune copii cu CES in 

invatamantul de masa 

Prof. Szackacs Gabriela - cursuri: Abilitare curriculara istorie, Abilitare curriculara  

socio-umane, Abilitarea corpului de profesori metodisti. 

 Prof. Meșter Matilda- cursuri:“Abilitare curriculară geografie”; 

Prof. Kelemen Pal - cursuri: Absolvent TIC-2019(UPET) 

V. Parcurgerea materiei - a fost parcursa de catre membrii comisiei, conform planificarilor. 

VI. Mijloace de invatamant folosite sau realizate: harti, culegeri, fise de lucru, teste, dictionare 

, culegeri de teste. 

VII. Indeplinirea obligatiilor membrilor catedrei: au fost sustinute referate tematice si a fost 

realizata asistenta la ore, conform graficului realizat in cadrul comisiei. 

 

VIII. Alte activitati:  

Prof. Cerna Delia -  Activitati tematice “Comemorarea Holocaustului- 9 oct” si “Ziua 

Armatei” - 25 oct; DREPTURILE OMULUI, DREPTURILE MELE - simpozion si concurs scolar; 

Comorile trecutului - concurs istorie;Activitate centenar - clasa a XI-a D; Mos Craciun pentru o 

zi; MASA ROTUNDA SI CONCURS REGIONAL-UNIREA, EI AU FACUT-O- simpozion si 

concurs scolar; Corector olimpiada de educatie si cultura civica -16.02.2019; Articol violenta 

Revista IG Duca 

Prof. Szackacs Gabriela - Activitate Comemorare Holocaust, activitati 1 decembrie, 24 

ianuarie, Drepturile omului-drepturile mele - concurs scolar 

 Prof. Vodilă Izabela - Scenetă  la “ Balul strugurilor”, cls 2 VI M, spectacl de colinde 0-VIII M; 

“Craciunul varstnicilor”grup vocal instrumental IX-XII. 
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 Prof. Kelemen Pal - Activitati specifice catedrei:Ziua nationala,Ziua Europei etc. 

IX. Propuneri - aprobare necesar harti tematice, disciplina istorie 

 

Catedrele ariilor curriculare: „Arte” şi „Educaţie fizică şi sport” 

Liceu 

a) Rezultate la învăţătură 

Obiectul Nr. 

elevi 

 

Scutiti 

medical 

Nr. elevi 

cu 

situaţia 

neîncheia

tă 

Nr. elevi 

promova

ţi 

Din care cu medii 

[5

-

6) 

[6

-

7) 

[7

-

8) 

[8-

9) 

[9-

10

) 

10 

Ed. Plastică           

Ed. Muzicală 340   340      34

0 

Ed.fizică 513 25  513     1 48

7 

 

b) Rezultate la olimpiade şi concursuri 

Rezultate Olimpiada Nationala a Sportului  Scolar  2018/2019 LICEU  

 Rezultate: 

1 .Locul  I  HANDBAL FETE – Etapa judeteana  Coordonator: Prof. Tomele Cristian 

                       Locul IV Handbal fete – Etapa inter-judeteana Coordonator: Prof. Tomele Cristi 

                       Locul III Handbal baieti – etapa de zona ( VALEA JIULUI ) Coordonator: Prof. 

Tomele Cristian 

2.Locul I    Tenis de masa  fete- etapa judeteana Cimpean Madalina , Coordonator: 

Prof. Tomele Cristian  
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                        Locul XII Tenis de masa fete – etapa nationala Cimpean Madalina, Coordonator: 

Prof. Tomele Cristian 

                       Locul IV Tenis de masa baieti – etapa de zona ( Valea Jiului) Coordonator: Prof. 

Tomele Cristian  

                         

3. Locul  I  Sah  fete – etapa judeteana Cristocea Gabriela, Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian  

                        

       

 LOCUL I SAH BAIETI - etapa judeteana Bumbac Octavian, Coordonator: Prof. 

Tomele Cristian  

                         Locul III sah baieti – etapa judeteana Avram Bogdan, Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian  

                         Locul VII sah fete – etapa nationala Cristocea Gabriela, Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian 

                        Locul XXXI sah baieti – etapa nationala Bumbac Octavian, Coordonator: Prof. 

Tomele Cristian  

      

 

4.Locul  I RUGBY TAG GIMNAZIU- etapa judeteana Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian 

 

  Locul III RUGBY TAG LICEU- ETAPA DE ZONA ( VALEA JIULUI )  

Coordonator: Prof. Tomele Cristian  
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                       Locul II rugby tag gimnaziu – etapa inter-judeteana Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian  

 

                          

5. Locul  V Atletism(pentatlon fete)- etapa judeteana Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian  

6.Locul IV Atletism (pentatlon) baieti- etapa judeteana Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian 

                         Locul II Cross fete – etapa judeteana Coordonator: Prof. Tomele Cristian  

 

1. Locul  V  fotbal  baieti ETAPA VALEA JIULUI Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian  

 

LOCUL III BASCHET FETE LICEU -ETAPA JUDETEANA 

Coordonator: Prof. Tomele Cristian    

LOCUL IV BASCHET BAIETI ETAPA JUDETEANA Coordonator: Prof. Tomele 

Cristian 

c) Evaluarea 

Evaluarea s-a realizat ritmic ţinând cont de standardele prevăzute 
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d) Mijloace de învăţământ folosite sau realizate 

Profesorii folosesc frecvent mijloacele audio-vizuale, fişe de lucru, albume de artă etc. 

 

e) Îndeplinirea obligaţiilor membrilor catedrei 

Toţi membrii catedrei şi-au îndeplinit cu conştiinciozitate atribuţiile. 

Catedra de arte-educatie fizica si sport are in component 10 profesori ( specializarile - desen, 

muzica, educatie fizica si sport). 

              Scopul predarii disciplinelor artistice are in vedere cunoasterea dezvoltarii 

sociale,culturale si artistice a omenirii, in care se imbina componenta locala, nationala, europeana  

prin trecerea accentului de la informativ la formativ cu abordarea inter si multidisciplinara sub 

aspectul multicuralitatii si multiperspectivitatii dezvoltarii gandirii critice a elevilor, a capacitatii 

lor de analiza si de interpretare a evenimentelor, proceselor din natura si societate. In ceea ce 

priveste educatia fizica si sportul sunt componente ale educatiei globale, prin conntinutul lor, 

influentand sanatatea, cresterea si dezvoltarea corpului, dezvoltand motricitatea, procesele si 

fenomenenele  psihice si favorizand socializarea. In acets context, functiile educatiei fizice si 

sportului sunt de natura biológica, motrica psihologica si sociala, ceea ce corespunde conceptului 

de dezvoltare echilibrata si integrala a personalitatii. Avand in vedere aceste coordonate , 

activitatea comisiei de arte-educatie fizica si sport isi propune, drept scop realizarea unei activitatii 

de calitate in predarea si insusirea cunostintelor. 

              Comisia si-a desfasurat activitatea pe baza unui plan managerial la care si-au adus 

contributia toti membrii comisiei, avand ca obiectiv urmatoarele: 

- Aplicarea curriculum-ului national prin armonizarea acestuia la oferta educationala a 

scolii; 

- Identificarea unor metode adecvate pentru ca elevii sa-si insuseasca temeinic 

cunostintelor din programa; 

- Educarea spiritului de disciplina si colaborare; 

- Monitorizarea elaborarii proiectelor didactice; 

- Intocmirea planificarilor calendaristice personalízate in functie de clasa; 

- Monitorizarea progresului scolar- individual 

- Accentuarea laturii educative; 



 

84 
 

- Mentinerea starii optime de sanatate; 

- Favorizarea proceselor de crestere si de  dezvoltare fizica armonioasa; 

       -  Formarea obisniuntei de practicare sistematica a exercitiilor fizice; 

- Insusirea cunostintelor de baza proprii domeniului educatiei fizice si sportului. 

Gimnaziu 

                                 In acest semestru s-au urmarit in mod deosebit cresterea calitatii pregatirii 

elevilor si cresterea motivatiei pentru perfectionarea permanenta a cadrelor didactice.    Colegii de 

muzica si de desen au pregatit grupuri de copii care au sustinut programe artistice cu ocazia  

sarbatorilor de Craciun, colinde la Teatrul de Stat si serbare de Craciun , “Traditii si obiceiuri de 

Craciun” “ Umbrela Verde”  “Eminescu pentru tuturor”  Vine vine Mos Craciun, Simpozioane 

          Colegïi de educatie fizica au organizat campionatul de fotbal  si handbal pe clasele  si etapa 

pe municipiul la Handbal, Fotbal si Rugby tag, etapa pe judet la Cupa Tymbark. Au participat cu 

succes  la O.N.S.S. obtinand rezultate meritorii. S-au organizat ore de pregatire suplimentara cu 

echipele reprezentative, dar si cu elevi particpanti la sporturilie individuale.  

 

           Rezultatele obtinute in anul scolar, 2018-2019: 

                                

          

                                                           

                                                                                                     

 

REZULTATE HANDBAL FETE/BAIETI : OLIMPIADA NATIONALA A 

SPORTULUI SCOLAR 

 

LOCUL 1- ETAPA MUNICIPALA VALEA JIULUI FETE -Gimnaziu 

LOCUL 1- ETAPA MUNICIPALA FETE –PRIMAR 
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Locul 1 - ETAPA  MUNICIPALA BAIETI- GIMNAZIU 

                                                                                            

 

                                                        I  

                                                                          

 

 

 

                        

 

 

 

REZULTATE FOTBAL/ BAIETI/FETE:  OLIMPIADA NATIONALA A 

SPORTULUI SCOLAR 

 

LOCUL 2 ETAPA  MUNICIPALA BAIETI-GIMNAZIU 

LOCUL 2  ETAPA  MUNICIPALA  BAIETI- PRIMAR 

LOCUL 1  ETAPA  MUNICIPALA CUPA TYMBARK , CLASELE I-II 

Locul 2 CUPA MARTISOR 
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REZULTATE SAH/ BAIETI/FETE:  OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI 

SCOLAR 

             LOCUL 2  ETAPA  MUNICIPALA – PRIMAR 

               Catedra de arte-educatie fizica si sport a avut o participare active si sistematica la 

actiunile cercurilor pedagogic teritoriale, angajandu-se in sustinerea de lectii 

demonstrative,referate si comunicari stintifice, prezentari de documente de planificare de 

proiectare didáctica sau de evaluare. 

                Dorim de asemenea perfectionarea continua si periodica a cadrelor didactice 

( documente si prezentare de referate metodice, interasistente si schimburi de experienta, 

organizare si participare la sesiuni de comunicari, referate stintifice, sustinerea examenelor de 

definitivat si grade didactice, participarea la cursuri de perfectionare). 

Catedra de arte-educatie fizica si sport are in componenta 12 profesori ( specializarile - desen, 

muzica, educatie fizica si sport). 

              Scopul predarii disciplinelor artistice are in vedere cunoasterea dezvoltarii 

sociale,culturale si artistice a omenirii, in care se imbina componenta locala, nationala, europeana  

prin trecerea accentului de la informativ la formativ cu abordarea inter si multidisciplinara sub 

aspectul multicuralitatii si multiperspectivitatii dezvoltarii gandirii critice a elevilor, a capacitatii 

lor de analiza si de interpretare a evenimentelor, proceselor din natura si societate. In ceea ce 

priveste educatia fizica si sportul sunt componente ale educatiei globale, prin conntinutul lor, 

influentand sanatatea, cresterea si dezvoltarea corpului, dezvoltand motricitatea, procesele si 

fenomenenele  psihice si favorizand socializarea. In acets context, functiile educatiei fizice si 

sportului sunt de natura biológica, motrica psihologica si sociala, ceea ce corespunde conceptului 

de dezvoltare echilibrata si integrala a personalitatii. Avand in vedere aceste coordonate , 

activitatea comisiei de arte-educatie fizica si sport isi propune, drept scop realizarea unei activitatii 

de calitate in predarea si insusirea cunostintelor. 

              Comisia si-a desfasurat activitatea pe baza unui plan managerial la care si-au adus 

contributia toti membrii comisiei, avand ca obiectiv urmatoarele: 

- Aplicarea curriculum-ului national prin armonizarea acestuia la oferta educationala a 

scolii; 

- Identificarea unor metode adecvate pentru ca elevii sa-si insuseasca temeinic 

cunostintelor din programa; 



 

87 
 

- Educarea spiritului de disciplina si colaborare; 

- Monitorizarea elaborarii proiectelor didactice; 

- Intocmirea planificarilor calendaristice personalízate in functie de clasa; 

- Monitorizarea progresului scolar- individual 

- Accentuarea laturii educative; 

- Mentinerea starii optime de sanatate; 

- Favorizarea proceselor de crestere si de  dezvoltare fizica armonioasa; 

 

       -  Formarea obisniuntei de practicare sistematica a exercitiilor fizice; 

- Insusirea cunostintelor de baza proprii domeniului educatiei fizice si sportului. 

                                 In acest an scolar s-au urmarit in mod deosebit cresterea calitatii pregatirii 

elevilor si cresterea motivatiei pentru perfectionarea permanenta a cadrelor didactice.    Colegii de 

muzica si de desen au pregatit grupuri de copii care au sustinut programe artistice cu ocazia  

sarbatorilor de Craciun, colinde la Teatrul de Stat si serbare de Craciun , “Traditii si obiceiuri de 

Craciun”   “Eminescu pentru tuturor”  “Nasterea Domnului-Renasterea Bucuriei 

          Colegïi de educatie fizica au organizat campionatul de fotbal  si handbal pe clasele   etapa 

pe judet la ONSS fotbal , etapa pe municipiul la Handbal, Fotbal si Rugby tag, Baschet fete si 

baieti  , etapa pe judet la Cupa Tymbark. Au participat cu succes  la O.N.S.S. obtinand rezultate 

meritorii. S-au organizat ore de pregatire suplimentara cu echipele reprezentative, dar si cu elevi 

particpanti la sporturilie individuale.  

           Rezultatele obtinute in anul scolar, 2018-2019: 

                                                           

                                                                                                    

 
 

REZULTATE HANDBAL FETE/BAIETI : OLIMPIADA NATIONALA A 

SPORTULUI SCOLAR 

LOCUL 4- ETAPA MUNICIPALA VALEA JIULUI FETE -Gimnaziu 

LOCUL 2- ETAPA MUNICIPALA FETE –PRIMAR 

Locul 1 - ETAPA  MUNICIPALA BAIETI- GIMNAZIU 

Locul 4- ETAPA JUDETEANA BAIETI-GIMNAZIU 

LOCUL 1- ETAPA JUDETEANA FETE –Liceu 

Locul 4 - ETAPA  Zonaa BAIETI- Liceu 
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                                                        I  

                                                                          
 

REZULTATE ATLETISM CROS: OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI 

SCOLAR  

LOCUL 2 ETAPA MUNICIPALA –gimnaziu 

Locul 2  Etapa Judeteana Fete- Liceu 

 

 

                        
 

 

 

REZULTATE FOTBAL/ BAIETI/FETE:  OLIMPIADA NATIONALA A 

SPORTULUI SCOLAR 

 

LOCUL 2 ETAPA  MUNICIPALA BAIETI-GIMNAZIU 

               LOCUL 2  ETAPA  MUNICIPALA  BAIETI- PRIMAR 

LOCUL 1  ETAPA  MUNICIPALA CUPA TYMBARK , CLASELE I-II 

LOCUL 3  ETAPA  JUDETEANA CUPA TYMBARK , CLASELE I-II 
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REZULTATE SAH/ BAIETI/FETE:  OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI 

SCOLAR 

             LOCUL 2  ETAPA  MUNICIPALA – PRIMAR 

             Locul 7 ETAPA NATIONALA Fete –Liceu 

             Locul 31 Etapa Nationaa Baieti-Liceu 

                      Catedra de arte-educatie fizica si sport a avut o participare active si sistematica la 

actiunile cercurilor pedagogic teritoriale, angajandu-se in sustinerea de lectii 

demonstrative,referate si comunicari stintifice, prezentari de documente de planificare de 

proiectare didáctica sau de evaluare. 

                Dorim de asemenea perfectionarea continua si periodica a cadrelor didactice 

( documente si prezentare de referate metodice, interasistente si schimburi de experienta, 

organizare si participare la sesiuni de comunicari, referate stintifice, sustinerea examenelor de 

definitivat si grade didactice, participarea la cursuri de perfectionare). 
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I. Raportarea financiară și contabilă 

 

La nivelul instituției, raportarea financiară și contabilă a fost realizată în conformitate cu 

prevederile Standardului 14 – ”Raportarea Financiară și Contabilă” aprobat prin OSGG 

nr.600/2018 și a reglementărilor aplicabile. 

Conducătorul instituției a asigurat buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor 

de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru 

întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi 

furnizate la timp. 

Conducătorul instituției este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi 

de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în 

administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor 

informaţiilor contabile aflate sub controlul său. 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil asigură calitatea informaţiilor şi 

datelor contabile utilizate la realizarea situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele şi 

pasivele entităţii publice. 

Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de performanţă în care se 

prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi 

costurile asociate. 

La nivelul compartimentului financiar-contabil: 

− procedurile sunt elaborate/actualizate în concordanţă cu prevederile normative, fiind aplicate 

în mod corespunzător 

− procedurile sunt documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor 

normative din domeniul financiar-contabil şi al controlului intern 

− sunt instituite suficiente controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor şi 

procedurilor contabile, precum şi a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-

contabil 

 

II. Legislație aplicabilă: 

 

− Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

− Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
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instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

− Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

387 din 20.04.2018 

− Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, 

îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de 

control intern managerial la entităţile publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 

12.04.2016 

− Ordin nr. 923 din 11/07/2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 28/07/2014 

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu 

− OMFP nr.1792/2002 privind Angajarea, Lichidarea, Ordonanțarea și Plata Cheltuielilor 

− Legea educaţiei naţionale, nr. 1 / 2011 

− OMFP 2005/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea formularului "Cerere 

pentru deschiderea de credite bugetare" 

− OMFP 2006/2013 privind modificarea OMFP 1271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind 

structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și 

conturilor de disponibilități deschise la Trezoreria Statului 

− OMFP 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) 

− OMFP 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr.1917/2005 

− ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

− Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale, precum 

şi a unor raportări financiare lunare, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; 

− Norme metodologice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 

III. Realizarea activităților planificate 

 

Nr. 

Crt. 
Activitate planificată 

Grad și mod de 

realizare 

1 
Realizarea operațiunilor specifice pentru închiderea lunii 

precedente 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

2 
Verificarea statelor de salarii și a centralizatorului acestora, 

impreuna cu compartimentul secretariat 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

3 
Verificarea și acordarea vizei CFPP pentru centralizatorul de 

salarii  

Realizat 100%,  

în termenul legal  
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4 
Întocmirea, verificarea, acordarea fizei CFPP și transmiterea 

Cererii pentru deschiderea de credite lunară, către Primărie și ISJ 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

5 

Întocmirea ordonațărilor și a ordinelor de plată pentru plata 

salariilor, virarea contribuțiilor angajator și asigurați și prezentarea 

acestora la Trezorerie pentru control salarii 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

6 
Întocmirea, verificarea și transmiterea la bănci a fișierelor specifice 

pentru alimentarea salariilor pe carduri 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

7 

Intocmirea, verificarea și transmiterea raportării privind datoria 

publică lunară (DDS Lunar) cuprinzand: Anexa 01-Bilant scurt, 

anexa 7 si anexa 7b detalierea cheltuielilor pentru sursa E, anexa 

30 si anexa 30b Plăți restante, Anexa 9, Anexa 11 - Conturi de 

execuție Sursa E 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

8 
Întocmirea, verificarea și transmiterea Situației privind 

Monitorizarea cheltuielilor de personal 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

9 
Întocmirea, verificarea și transmiterea Situației statistice S1- 

Cheltuieli de personal pentru ISJ 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

10 
Întocmirea, verificarea și transmiterea la Finanțe a situației 

financiare privind statul de funcții - Minvis 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

11 Întocmirea, verificarea și transmiterea declarației 112 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

12 

Întocmirea, verificarea și depunerea la Casa de Asigurări Sociale 

de Sănătate a dosarelor pentru recuperarea indemnizațiilor pentru 

Concedii Medicale 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

13 
Întocmirea, verificarea și transmiterea situației privind Costul 

standard/elev 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

14 
Întocmirea, verificarea și transmiterea, împreună cu 

compartimentul secretariat, a situației de raportare STATOCT 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

15 
Întocmirea situației pentru decontarea abonamentelor elevilor și 

personalului didactic 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

16 

Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a documentelor 

justificative pentru decontarea abonamentelor elevilor și 

personalului didactic 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

17 

Întocmirea, verificarea și prezentarea la Trezorerie a CEC-ului 

efectuarea plăților cu numerar: abonamente, burse, salarii, 

avansuri, etc. 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

18 
Întocmirea situației statistice privind cheltuielile de investiții 

pentru anul anterior -STATISTICA 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

19 
Întocmirea, verificarea și prezentarea la trezorerie a anexelor 1, 1b, 

2 și 4 specifice pentru cheltuielile de investiții 

Realizat 100%,  

în termenul legal  
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20 

Ridicarea Extraselor de cont și a dispozițiilor bugetare de la 

Trezorerie, verificarea corectitudinii operațiunilor și punctarea 

acestora cu evidența contabilă 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

21 
Înregistrarea tuturor operațiunilor în contabilitatea financiară 

analitică și sintetică 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

22 
Înregistrarea tuturor operațiunilor în contabilitatea cantitativ-

valorică de gestiune 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

23 

Întocmirea balanțelor de verificare analitice și sintetice totale și pe 

surse de finanțare, verificarea și punerea de acord a acestora și 

soldurile conturilor din fișele de cont 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

24 
Confruntarea fișelor de magazie de la gestionari cu evidența 

cantitativ-valorică și punerea de acord a acestora 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

25 
Efectuarea controalelor planificate și inopinate la casierie și la 

locurile de depozitare/folosință 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

26 

Întocmirea, verificarea și raportarea situațiilor financiare 

trimestriale și anuale: Bilanț, Contul de Rezultat patrimonial, 

Situația fluxurilor de trezorerie, Conturile de execuție venituri și 

cheltuieli, Detalierea cheltuielilor, Situația fondurilor cu destinație 

specială, Situația privind activele și datoriile, Situația privind 

plățile restante, Anexele 34, 35A și 35B - anuale 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

27 

Fundamentarea, întocmirea, verificarea și transmiterea proiectelor 

de buget pe fiecare sursă de finanțare pentru exercițiul financiar 

următor 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

28 

Întocmirea, verificarea și transmiterea buget anual inițial, după 

comunicarea sumelor aprobate de către ordonatorul de credite 

ierarhic superior 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

29 Întocmirea, verificarea și transmiterea rectificărilor bugetare 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

30 Întocmirea, verificarea și raportarea execuției bugetului aprobat 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

31 
Transmiterea formularelor de buget inițiale și rectificate în 

Sistemul Național de Raportare ForExeBug 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

32 
Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a Referatelor de 

Necesitate 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

33 

Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a Propunerilor de 

Angajare a unei cheltuieli și a Angajamentelor bugetare 

individuale/Globale 

Realizat 100%,  

în termenul legal  
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34 
Operarea în aplicația MFP ForExeBug - CAB a rezervărilor inițiale 

de credite 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

 

35 
Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a Angajamentelor 

legale: Contracte/Comenzi 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

36 
Operarea în aplicația MFP ForExeBug - CAB a rezervărilor 

definitive de credite 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

37 

Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a documentelor 

justificative pentru plata cheltuielilor: Facturi, Note de recepție, 

Procese verbale de recepție. 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

38 Întocmirea Ordonanțărilor de plată a cheltuielilor 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

39 
Operarea în aplicația MFP ForExeBug - CAB a recepțiilor 

(ordonanțărilor) 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

40 
Întocmirea Ordinelor de plată pentru plata furnizorilor și 

prezentarea acestora la Trezorerie pentru decontare 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

41 Încasarea veniturilor extrabugetare 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

42 

Întocmirea, verificarea, prezentarea la Primărie pentru avizare și 

transmiterea la trezorerie a Dispozițiilor bugetare pentru 

deschiderea creditelor Sursei E 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

43 

Întocmirea și înaintarea spre aprobarea conducătorului instituției a 

deciziei pentru demararea operațiunilor de inventariere, 

nominalizarea membrilor comisiei de inventariere și instruirea 

acestora 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

44 
Tipărirea, ștampilarea Listelor de inventariere pentru teren și 

punerea acestora la dispoziția membrilor comisiei, sub semnătură. 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

45 
Valorificarea rezultatelor inventarierii și înregistrarea în 

contabilitate a eventualelor diferențe 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

46 
Întocmirea, verificarea și prezentarea oricăror altor situații 

contabile 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

47 

Întocmirea/actualizarea procedurilor operaționale ale 

compartimentului și punerea de acord a acestora cu modificările 

legislative 

Realizat 100%,  

în termenul legal  

48 Studierea modificărilor legislative și aplicarea acestora 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

49 Primirea-transmiterea corespondenței 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

50 Arhivarea tuturor actelor si documentelor contabile Realizat 100%,  
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în termenul legal  

 

 

Având în vedere că toate activitățile au fost realizate în proporție de 100%, cu respectarea 

termenelor legale, se poate concluziona că obiectivele atribuite compartimentului financiar – 

contabil pentru anul 2019 au fost integral îndeplinite. 

Anexez rezultatele execuției bugetare pentru semestrul I anul 2019: 

 

 

 

EXECUŢIA BUGETARĂ LA DATA DE  30.06. 2019 

        

        

                                                                                                                                   

LEI RON 

EXPLICAŢII TOTAL 

Cheltuieli 

de 

personal 

Bunurișiservici

i 

 

Asistențasoci

ală 

(Transp. 

Elevi, 

Premiielevi 

nota 10 

examene, 

elevi CES) 

Altecheltuieli 

(Burse, 

despăgubiricivile,s

umeaferentepersoa

nelorcu handicap 

neincadrate,) 

BUGET DE 

STAT 

     

      

Cheltuieli 6.934.235 4.469.073 0 0 40.430 

      

BUGET 

LOCAL 

     

     - 

Cheltuieli 928.606 0 441.393 28.240 52.311 

     - 
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VENITURI 

 

5.264,78 

 

    

I. Ichirieri + 

taxe ECDL 

20.280,00     

II. Plati 

17.470 0 4.538   

 
-     

    

 

 

Director, 

Prof. Alexandru  Lăutaru 


