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Comisia pentru proiecte și programe europene 

În anul școlar 2020-2021, 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 2020- 2021 (septembrie 2020) 

- constituirea Comisiei de informare europeană (septembrie 2020); 

- elaborarea şi avizarea planului managerial pentru anul şcolar 2020–

2021(septembrie 2020); 

- 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 

2020; 

-   elaborarea procedurii de organizarea şi desfăşurarea activităţilor din planul de 

acţiune: 1 octombrie 2020; 

- 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. 

- Numele si prenumele profesorului: Avram Mariana 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Prof.inv.primar  21 0 21 0 0 1 5 5 10 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Amintiri din copilărie-12 elevi  
Formidabilii-8 elevi  
Micii olimpici-10 elevi  
Tradiții Multiculturale Pascale-5 elevi  

- Perfecţionare 

- Curs online "Tehnici și metode de lucru în mediul online cu cei mici " 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- *Concurs online de poezie eminesciană  
*Expoziție de mărțișoare  
*Dramatizarea schitelor de I.L.Caragiale și M.Sântimbreanu  

-  

- Parteneriate 

- Proiect de parteneriat educativ "Sclipiri de Luceafăr " - 15 Ianuarie  
Proiect int."File de Tradiție Culturala în Spațiul Romanesc " -ediția IV  
Proiect de parteneriat "Momente din copilărie "- 10 iunie  

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Balazs Amalia 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Înv. primar 
3- CP, 

4- IM - 7 - - - - 1 3 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Mențiune - Kutași Zsolt, Concurs Național de recitare online Kányádi Sándor 

- Perfecţionare 

- Curs Microsoft Educator 
Aktív tanulás reflektív gyakorlati megoldásokkal: Kárpátképzés  
II. Kárpát-Medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Moș Crăciun - pachete Caritas 
Fărșang  
15 Martie 
Serbare de sfârșit de an școlar 

- Parteneriate 

- Asociația Umanitară Carbogremium  
Fundația Communitas 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Bekesi Tunde 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Inv. primar 9 1 8 - 2 4 - 1 1 

Biologie 20 3 17 9 4 0 2 0 3 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

-  

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

-  

- Activităţi extraşcolare 

- Activitate 15 martie 

- 30. Sept. - Ziua povestii populare maghiare, 15 Martie, Ziua mamelor 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Bertea Camelia Maria  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Geografie  155 0 155 7 8 25 19 31 65 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

-  

- Perfecţionare 

- PROFESORI COMPETENȚI PT COPIL ȘI FAMILIE 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Ambasadorii antibullying 

- Parteneriate 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Boltea Nicoleta 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Biologie 341 4 337 45 42 42 43 60 105 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

-  

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

-  

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: BRÎNZAN ARGENTINA  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Profesor 
pentru 

învățământul 
primar  20 0 20 0 0 0 0 3 17 

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Amintiri din copilarie  
- sem I : 17 premii excelență , 1premiu I 
- sem.II: 19 premii  excelență,  1 premiu I 
Micii olimpici 
- sem.I: 16 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III 
- sem.II: 18 premiu I, 1 mențiune 

- Perfecţionare 

- MICROSOFT EDUCATOR 
INTENSIV DE EDUCAȚIE DIGITALĂ  - curs online 
TEHNICI ȘI METODE DE LUCRU ÎN MEDIUL ONLINE CU CEI MICI  - seminar online 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Eminescu, poet național  - concurs de poezii și desene 
Flori pentru mama - moment pregătit pt. 8 Martie 
Sărbătorim copilăria - muzică și dans pentru Ziua Copilului 
Vizionare teatru pentru copii 

- Parteneriate 

- Editura EDU 
Parteneriat Crucea Roșie Petroșani  
Parteneriat Sc. Gim. I. D. Sîrbu Petrila  
Parteneriat Asociația Specialiștilor în Educație ,,Magistrum" Iași  
Parteneriat Seminarul Teologic ,,Sf. Nicolae" -  Rm. Vâlcea  

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Bulz Lacramioara - Iuliana  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

invatamant 
primar 25 0 25 3 2 5 4 6 5 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Amintiri din copilarie; Micii olimpici; Formidabilii; Martisorul norocos,  

- Perfecţionare 

- CRED; Cum lucram pe Classroom? Abilitare curricullara - ARTE,  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Ziua Romaniei; Activitati extrascolare intre online si traditional, Traditii si obiceiuri de 
iarna  

- Parteneriate 

- Cititi impreuna! Schimbati lumea!; Credinta si copiii, Zambeste pentru viitor;  Teorie si 
practica in abordarea elevului de azi, O saptamana fara vilolenta,  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Calburean Liliana 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Biologie 358 - 357 - 5 32 43 111 166 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Cerna Delia 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

EDUCATIE 
SOCIALA 137 1 136 2 6 7 15 25 81 

ISTORIE 
gimnazial 178 3 175 23 32 25 36 25 34 

ISTORIE 
liceal 112 0 112 0 0 7 10 31 64 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

-  

- Perfecţionare 

- curs Mozabook, „Profesor real într-o școală virtuală” –org. Salvati copiii ,Abilitare 
curriculara socio-umane/istorie  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Publicare articole revista A.S., World’s largest lesson – participare cu elevii , Proiect 
Cetateanul, Seminar Educație financiară Start2Teach, Simpozion IGDuca, Articol - 
”24EDU- Doi pentru educație” , Activitati QIE, Webinar CJRAE Hd „Rolul responsabilului 
de caz în monitorizarea evoluției elevului cu CES”, Comisie evaluare și supraveghetor 
Simulare bacalaureat, Administrator test clasa a VI-a, supraveghetor clasa a II-a, a IV-a, 
participare SIMPOZION INTERNATIONAL D. Leonida, articol REVISTA SPEAK OUT  

-  

- Parteneriate 

- Parteneriate cu Bloc Zero, eLiberare,  

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Cerna Maria 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Educatie 
Tehnologica 

si Aplicatii 
Practice  341 0 341 6 17 21 32 85 180 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

-  

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

-  

- Activităţi extraşcolare 

- Activitati voluntariat Maria Stein; 
Activitati voluntariat salvati copiii Petrila; 
Activitati voluntariat azilul de batrani Lonea; 
Ecologizarea mediului Bradet; 
Activitati comunitare statia de epurare a apei Jiet; 
Supraveghere bacalaureat; 
Supraveghere evaluare nationala. 

-  

- Parteneriate 

- Clubul copiiilor Petrosani 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Ciontescu Daniela 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Fizică 223 0 223 13 34 40 40 47 49 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Rezultate le faza județeană a olimpiadei de fizică: Dănilă Mădălina (IX C) - Premiul I și 
calificare la Faza Națională; Bociu Eduard (IX C) - Premiul II; Isac Diana (IX A) - Premiul 
III; Filip Cristina (X B) - Premiul III.  
Rezultate la Etapa Regională a Concursului de robotică ”FIRST TECH CHALLENGE 
TIMIȘOARA”: Cercul de robotică AlphaBit - PREMIUL II - CONNECT AWARD și echipă 
suport în echipa reprezentativă a României la Faza Mondială ”2021 FIRST Global 
Challenge_ Discover & Recover”. 

- Perfecţionare 

- Abilitare curriculară Fizică - 12 ore, în perioada 21.11 - 5.12. 2020 
2. ,,Programul de formare pentru canstituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 
examenele și concursurile naționale (CPEECN)", acreditat prin OMEC Nr. 608112020, 60 
de ore, în perioada 26.02 - 29.03.2021 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Pregătirea elevilor pentru olimpiadele si concursuriel școlare 
Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 
Activități derulate cu elevii cercului de robotică Alphabit: prezentări / cursuri online în 
parteneriat ȘC. Gimn. ”Avram Stanca” Petroșani, Sc. Gimn ”I. G. Duca” Petroșani, Liceul 
Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni - Sc. Gimn. Nr. 1 Lupeni, precum și podcast-uri 
organizate la nivel național în cadrul Proiectului ”BRD FIRST TECH CHALLENGE” 
Publicații în Revista ”Abilitări curriculare online 2020 - 2021”, ISSN 2784 - 109 X: 
Proiectul unității de învățare ”Efectul magnetic al curentului electric” și fișă de activitate 
experimentală interactivă ”Verificarea experimentală a legiilui Ohm”. 

- Parteneriate 

- Acord de parteneriat nr. 2704 / 10.12. 2020 cu Șc. Gimn. ”I. G. Duca” Petroșani în cadrul 
proiectului ERASMUS+ $can-Think-crEate-drAw-perforM, număr de referință 2019-1-
HU01- 
K4229-06 1 21 0 _2, perioada de implementare 01 .09.201 I - 31 .08.2021. 
2. Acord de parteneriat nr. 2705 / 10.12. 2020 cu Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni - 
Sc. Gimn. Nr. 1 Lupeni pentru realizarea Proiectului educativ ”Changing the world school 
by school” 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Cordea Monica 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Educație 
fizică și 

sport 280 1 279 1 5 2 3 10 258 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Danciu Gilbert 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Științe 
socio-

umane 420 0 420 1 2 7 37 128 245 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Nu au fost organizate 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Cinemateca, Grupul de Dialog „A Treia Cultură” 

- Parteneriate 

- Universitatea Petroșani 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: David Mariana Rodica  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Învățământ 
primar  29 0 29 4 0 0 0 10 15 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- 15 premii I, 12 premii II, 12 premii III, 8 MENTIUNI 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Voluntariat 

- Parteneriate 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Dénes Melinda  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Învățător  13 0 13 - - - - - 13 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- 15 martie ( 1848 revolution) 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: DOBRIȚA ALINA - ELENA 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr elevi 
din toate 
clasele la 
care predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

GEOGRAFIE 

124 
(GIMNAZIU) 

+ 420 
(LICEU) = 

544 0 544 1 8 60 156 209 110 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- PREMIUL II - SIMPOZIONUL NAȚIONAL STUDENȚESC "GEOECOLOGIA", EDIȚIA a 
XVIII-a, 2021, UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI, FACULTATEA DE MINE - 
ȘTEFĂNESCU DUCU RAUL, CLASA a X-a B 

-  

- Perfecţionare 

- WEBINARUL: "ECHILIBRUL EMOȚIONAL  - ÎNTRE ROȘUL PANDEMIC ȘI VERDELE 
CONFORTABIL", CJRAE HUNEDOARA, 2020; 
CURSUL DE FORMARE: "ABILITARE CURRICULARĂ PE DISCIPLINE: GEOGRAFIE - 
C 07", CCD HUNEDOARA,2020; 
CURSUL DE FORMARE: "NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN UTILIZAREA APLICAȚIILOR 
GOOGLE ȘI A PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE", MEC ȘI CCD HUNEDOARA, 2020; 
WEBINARUL: "ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN OPTIMIZAREA COMPETENȚELOR 
SOCIO-EMOȚIONALE. STRATEGII DE INTERVENȚIE ÎN MEDIUL ON-LINE", CJRAE 
HUNEDOARA - SERVICIUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE CURRICULARĂ, 2020; 
WEBINARUL: "POVEȘTI TERAPEUTICE, ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE, CU BUCURIE 
ȘI MAGIE", CJRAE HUNEDOARA, 2020; 
ADMITEREA, CA MEMBRU, ÎN CORPUL NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT 
EDUCAȚIONAL, CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI EDUCAȚIEI 
NR.3188/27.01.2021; 
PARTICIPAREA ȘI ABSOLVIREA CURSULUI "CRED - FORMARE NIVEL II - 
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL", CCD TIMIȘ, 2021; 
CURSUL DE FORMARE: "IMPLEMENTAREA TIC ÎN PROGRAME EDUCAȚIONALE 
INOVATIVE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR", ASOCIAȚIA PENTRU 
PROMOVAREA MEȘTEȘUGURILOR ȘI A ARTELOR TRADIȚIONALE (APMAT), 
BUCUREȘTI, 2021. 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- PARTICIPAREA LA SIMPOZIONUL "CREATIVITATE ȘI TEHNOLOGIE ÎN 
ABORDAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV", EDIȚIA a VIII-a, ON-LINE, 
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2021; 
PARTICIPAREA LA SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL "CONSILIEREA ȘI 
ORIENTAREA ELEVILOR ÎN CONTEXT EUROPEAN", EDIȚIA  a XII-a, ON-LINE, 2021; 
PUBLICAREA UNOR ARTICOLE ÎN REVISTA "24EDU-DOI PENTRU EDUCAȚIE", 
REVISTA "GEIS" ȘI DESFĂȘURAREA UNEI ACTIVITĂȚI METODICE, ÎN CADRUL 
CERCULUI METODIC ZONAL DE GEOGRAFIE - VALEA JIULUI; 
ORGANIZAREA A DOUĂ ACTIVITĂȚI ON-LINE, ÎMPREUNĂ CU ELEVII CLASEI LA 
CARE SUNT PROFESOR DIRIGINTE, a XI-a D, CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE A 
ROMÂNIEI ȘI A ZILEI NAȚIONALE A CULTURII. 

-  

- Parteneriate 

- PARTENERIATE EDUCAȚIONALE CU: UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI, CRUCEA 
ROȘIE - SUBFILIALA PETROȘANI, "SALVAȚI COPIII" PETRILA, "PETRILA FAPTELOR 
BUNE" etc. 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Dojcsar Marilena 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Informatica 85 0 85 1 12 21 14 21 16 

Tehnologia 
Informatiei si 

a 
Comunicatilor 175 0 175 0 0 4 9 57 105 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: DUDUIALA GIANINA 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

FIZICA 299 1 298 30 33 22 41 64 108 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Concurs-Scoala,universul copilariei mele-Frațilă M,PREMIUL1,Solomon A-
premiul2,Blaga B-3 
CONCURS Călător in Europa, Solomon A-premiul2,Cigmăian Miruna,premiul1 
concurs regional Mari români,mențiune Cigmăian M 

-  

- Perfecţionare 

- Abilitare curriculara FIZICA, Educatia viitorului,Curs Evaluator,curs reconversie 
Ed.Tehnologica 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Proiect Etwinning Calatorie in timp 

- Parteneriate 

- Scoala Bosanci-Suceava,Liceul Teoretic C,Brediceanu,Lugoj,Seminar Ortodox-
Rm,Valcea 
Liceult Tehnologic S,Mehedinti Galati 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Dumitrașcu George Adrian  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Religie 
Ortodoxă  198 0 198 0 0 0 0 0 198 

-  

- Perfecţionare 

- Curs CRED 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Feher Klara 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

profesor 
înv. primar 20 0 20 0 0 0 5 15 14 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Amintiri din copilărie - 10 premii I , 4 premiiIi, 3 premii  III ; Formidabilii  - 3 premii  I,  2 
premii II , Meșteșugașul - 1 premiu I ;  

- Perfecţionare 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Halloween,; La mulți ani, România! , ,,Mai aproape de EMINESCU "- concurs de recoțări 
; Hai să dăm mână cu mână! ; 1 Martie - confecționare și expozîție de mărțișoare ;  La 
mulți ani ,  mămico ! ( program atistic -  online ) ; Cum șă mâncăm sănătos ? - întalnire cu 
un medic (online  ). 
   

- Parteneriate 

- Salvați copiii - Petrila , Căminul de bătrâni  - Lonea , Editura EDU , Amintiri din copilărie, 
Formidabilii , Proiect Educațional Județean   ,, MOȘ ECO ", Proiect Educațional 
Județean, Parada Primăverii " 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: GAIȚĂ-LUKACS IOANA 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

INFORMATICĂ 160 1 159 45 35 31 24 14 10 

TIC 139 0 139 2 12 31 42 34 18 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- MEDALIA DE BRONZ LA OLIMPIADA DE INFORMATICĂ 

- Perfecţionare 

- IMPLEMENTAREA TIC ÎN PROGRAME EDUCAȚIONALE INOVATIVE DE 
PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE INFORMATICĂ 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

-  

- Parteneriate 

- APA SERV 
CASA POLICINO 
SCOALA GENERALA NR. 1 PETRILA 
SALVATI COPII 
CRUCEA ROSIE 
ASOCIATIA PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Găldean Doinița Rodica  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba și 
literatura 
română  140 0 139 5 16 16 40 44 18 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Participare la concursul ,,Olimpiadele comunicării " organizat de Facultatea de Științe ale 
comunicării- Universitatea Politehnica Timișoara  
Participare la Festivalul Național al cărții pentru copii ,,Bucuria lecturii" 

- Perfecţionare 

- Curs ,,Energie pentru meseria mea " despre învățământul profesional în sistem dual 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

-  

- Parteneriate 

- Parteneriat cu Asociația eLiberare 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Hascau Leontina 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba si 
literatura 
romana 38 6  32 10 10 8 3 3 4 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- Cursul Cred 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Teatru, Noi si literatura, Sezatoare literara 
-  

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Huidu Cristina 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
franceza 

gimnazial 129 0 129 17 12 13 16 30 41 

Limba 
franceza 

liceal 58 0 58 0 3 2 7 21 25 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: HUMEL ELENA 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba și 
literatura 
română 182 - 182 15 7 8 29 71 52 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus: 
Medalia de bronz - Humel Alexia Francisca - clasa a XI-a A 
Mențiune - Szedlacsek Antoniu -  clasa a IX-a A 
                 - Iacob Alexandru -  clasa a V-a B 
                - Sabău Andreea - clasa a V-a e 

- Perfecţionare 

- Leadership și management în organizațiile școlare - 30 de credite 
Program formare educatie remedială 
Formare - „Limba română la gimnaziu.Conținuturi, probleme, interpretări.” 
Curs de formare CNPEE - Seria_2_G23_limba_și_literatura_română - 15 credite 
Curs de formare - „Întotdeauna caracterul” - 12 credite 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Articolul publicat în revista "Abilitări curriculare online 2020-2021 (Ediția I)" 
Publicare articole în revista Catedra AS 
Publicare subiecte didactic.ro 

-  

- Parteneriate 

- Parteneriat Cruce Roșie Petroșani 
Parteneriat Clubul copiilor Petroșani 
Parteneriat Asociația Sfinții Apostoli Petroșani 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Humel Robert 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Educație 
plastică/ 

vizuală 836 - 835 1 1 2 3 9 820 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- MCE - Microsoft Certified Educator 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Ispas Madalina 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Matematica 80 2 78 8 10 12 20 18 10 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- Leadership și management în instituțiile scolare 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Ziua cadrului didactic, ziua copilului 
-  

- Parteneriate 

- Crucea roșie, OMG,, școală postliceala de sanitari Valcea 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Jurj Cristina Eva 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

ciclul 
primar 22 0 22 2 0 0 5 0 15 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Concursurile nationale ”Micii olimpici”(9 elevi sem.I,6 elevi sem II-premii toti 
elevii),”Formidabilii”(6 elevi sem.I,5 elevi sem II-premii),”Amintiri din copilarie”(9 elevi 
sem.I,8 elevi sem II-premii toti elevii),Concurs regional”Lada de zestre a romanilor”(3 
elevi) 

-  

- Perfecţionare 

- webinarii:”Intervenția psihopedagogică în cazul elevilor cu tulburări specifice de 
învățare”,”Cum lucram pe Classroom”,”Notiuni de baza în utilizarea aplicatiilor \google si 
a platformelor educaționale”, ”Copilul cu suspiciuni de dizabilitati si/sau 
Ces”,”Ambasadorii antibullyng” 
”Cursul CRED”, 
”Certificat de utilizare  noilor tehnologii informationale în activitatea didactică” 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Simpozioane:  
Simpozion Nat.Educrates”Strategii didactice inovative”;”Traditii si obiceiuri de iarnă”,”Îmi 
pasă de mine,dar si de planeta”,”Activitatile extrascolare-între online si 
tradițional”,Simpozion European”Profesor vizibil,profesor invizibil;portret de 
dascăl”,Simpozion National”Promovarea Imaginii scolii/Scoala online” 
Ziua Internatională a Cititului Împreună,Proiect educativ”Să mergem la teatru!”,Program 
Educțional”O săptămană fără violență” 
Proiect Educational”Europa suntem noi” 
Publicatii în revista scolii ”Catedra As” in luna noiembrie 2020- articolul ”Să iubim 
natura!”,in luna mai 2021-articole”Colaborarea învățătorului cu familia”,”Importanța 
cunoașterii universului familial al elevilor” 

-  

- Parteneriate 

- Parteneriat educational cu Gradinita PP3 Petroșani,Parteneriat Educational cu 
Ed,”Copilăria”,Parteneriat Educațional cu Ed.”Stra Kids” Bucuresti,Parteneriat 
Educational International cu Romcept International Solution Bucuresti
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- Numele si prenumele profesorului: Lăpăduș Adriana 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Fizica 165 0 165 0 5 19 23 53 65 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Lautaru Alexandru 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Matematica 84 0 84 3 16 15 20 20 10 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Nu este cazul 

-  

- Perfecţionare 

- Nu este cazul 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Nu am 
-  

- Parteneriate 

- Nu am 



 34 

-  

- Numele si prenumele profesorului: Luca Gabriela 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
engleză 260 6 254 7 18 14 16 20 41 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- Cursul CRED 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Lucaci Ramona 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Matematica 136 7 129 43 24 14 19 18 11 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

-  

- Perfecţionare 

- -Evaluator in educație 
-Curs de informatica 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Ajutorul celor necăjiți( donații împreuna cu elevii clasei 5A) 
-  

- Parteneriate 

- Clubul copiiilor Petrosani-Minitehnicus 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Ludinasiu Ramona  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
latină  28 0 28 0 0 1 1 17 9 

Limba și 
literatura 
română  144 0 144 4 15 30 42 39 14 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Maier Anca Elena 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
engleză 127 0 127 1 6 10 23 23 64 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- Curs IT 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Language days, Speaking Competition, Online Halloween Fun, 
-  Încheierea proiectului Erasmus Prepare for future career 
-  

- Parteneriate 

- Universitatea Petroșani, 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Manea Stefania Anemaria 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
engleza  134 0 134 O 3 2 13 49 66 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- "Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital", 40 ore pe 
platforma iTeach 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Proiect eTwinning: Reading în Pandemic time 
-  

- Parteneriate 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Marioane Cristina Adela 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Chimie 358 1 357 8 33 41 90 110 75 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- Programul de formare pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru 
examenele și concursurile școlare 
Profesor real într-o școală virtuala 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

-  

- Parteneriate 

- UVT-Facultatea de Chimie, Biologie,Geografie 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Markos Olga 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Chimie 211 3 208 49 59 41 31 21 7 

-  

-  

- Perfecţionare 

- EDU CRED; DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din învățământ terțiar universitar și 
nonuniversitar tehnic în sprijinul angajabilității persoanelor defavorizate 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

-  

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

-  

- Activităţi extraşcolare 

- Ecologizare zona UPET 

- Parteneriate 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Márton Ildiko 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Fizicã, 
Biologie 37 2 35 9 7 8 4 4 3 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Mester Matilda 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Educație 
socială 18 3 15 7 5 1 2 0 0 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Nu am avut. 

-  

- Perfecţionare 

- Tehnologie în Educație: Modulul 1(Google) și Modulul 2(Microsoft). 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Realizarea unor desene despre încălcarea drepturilor copiilor . 
-  

- Parteneriate 

- Nu am avut. 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Mihai Veronica 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
latina 91 0 91 - 1 - 8 20 62 

Limba 
romana 109 0 109 1 17 18 36 29 8 

Literatura 
universala 62 - 62 - 2 1 6 13 40 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Colocviu gr.I 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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- Numele si prenumele profesorului: Mihoc Luminita 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
franceza 176 0 175 14 24 29 33 40 35 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Concurs" Passepartout", Calarasi: Nicola Raluca(XID )-premiul I, Ungureanu 
Christa(XC)- premiul II, Irimia Daria (IX A )- premiul III 
Concurs" Stil de viata sanatos", Mangalia: Vocaci Ionela( XC )-premiul III 
Concurs" Les Dix Mots Fous", ARPF Bacau - Ungureanu Christa (XC)-premiul II, Ionescu 
Bianca (XC)- premiul III 

-  

- Perfecţionare 

- Implementarea TIC in programe educationale inovative de prevenire a abandonului 
scolar 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Simpozion "Stil de viata sanatos", Mangalia 
Simpozion national " Activitati extrascolare -intre online si traditional" 
Simpozion international" Consilierea si orientarea elevilor in context european", Lic 
Tehnologic D. Leonida Petrosani 
Simpozion " Creativitate si tehnologie in abordarea procesului instructiv-educativ,Lic 
Tehnologic M. Viteazu Vulcan 
Articole 
Voluntariat Salvati Copiii, filiala Petrila 
Participare in cadrul colectivului de redactie a revistei " Les printemps des poètes", ARPF 
Valcea 
Proiect educational "Lumea magica a copilariei" 
Proiect educational "Urmeaza exemplul colegilor tai" 
Proiect educational " Apa inseamna viata" 
Proiect educational " Educatia fara frontiere-Zambet de copil" 
Proiect educational " Intre online si traditional " 
Proiect educational " Cei 7 ani de acasa" 

-  

- Parteneriate 

- Parteneriat cu Lic Tehnologic Ion Banescu Mangalia 
Parteneriat cu Lic Tehnologic Anghel Saligny Calarasi 

- Numele si prenumele profesorului: Mocanu Elena  

-  
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-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Prof inv 
primar  18 1 17 0 0 0 3 1 13 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

-  

- Perfecţionare 

- "Cum lucram pe Classroom?" " Tehnici și metode de lucru cu cei mici în mediul online"  
"curs Asq.Quizziz, Wordwall" 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- "Cel mai frumos costum,cea mai frumoasa masca", "La mulți ani, România!" (1 
Decembrie), "Astăzi s-a născut Hristos!( Craciun), "Eminescu- poetul national", "24 
Ianuarie-Mica Unire", "Primavara,primăvara,bine ai venit în tara!" (1 martie), "La mulți 
ani,mămico!" , " 1 Iunie-ziua copilului"(desene) 

-  
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- Numele si prenumele profesorului: Muntean  Iuliana  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Matematica  90 5 85 30 21 13 6 4 11 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- Microsoft Educator 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Nechita Marius 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Matematică 105 0 104 2 10 18 26 29 19 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Ciocoiu Vlad din clasa XII-A mențiune la faza națională a Olimpiadei de Matematică 

-  

- Perfecţionare 

- Implementarea TIC în programe educaționale 
- Certificare IC3 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Oancea Magdalena  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Învățământ 
primar  26 0 26 0 0 0 0 0 0 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Concursul,,Amintiri din copilărie,, 
22 premii  I, 2 premii II, 1 premiu III,1mentiune 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Ziua recoltei,1 Decembrie, Bal mascat,Ziua Unirii, 
Zoom-activitate intetactiva de lectura si dramatizatea unor scenete scurte,drumeție.  

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Papuc Daniela  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
engleza  131 0 131 2 1 8 24 51 45 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

-  

- Parteneriate 

- S. C. EDITURA D'Art Media S. R. L.  

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Pîrlea Steliana 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Religie 108 0 108 1 0 2 3 7 95 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Pop Erzsébet 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

LIMBA 
MAGHIARA 38 6 32 12 7 7 2 1 3 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Concursul de recitare online, faza pe tara ,, Fától fáig, verstől versig", Kányádi Sándor 
 
1. David Antonio ( clasa a VII-a ) PREMIU SPECIAL 
2.Halalau Cristian ( clasa a VIII-a ) PREMIU SPECIAL 

-  

- Perfecţionare 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Március 15. serbare online 
-  

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Popa Carmen Cristina 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Inv. primar 26 0 26 0 0 0 0 20 6 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Concursul Național ”Micii Olimpici”: Premiul I -8 elevi, Premiul II -6 elevi, Premiul III -2 
elevi 
Concursul Național ”Formidabilii” :Premiul I -6 elevi, Premiul II -1 elevi, Premiul III- 3 
elevi, M-3 elevi 
Concursul  Interjudetean”Școala Universul Copilariei” :Premiul I -2 elevi, Premiul II -2 
elevi. 

-  

- Perfecţionare 

- „Cred„ 
Curs online „Intensiv Educație Digitală„ 
„Evaluarea formativă online„ 
„Intotdeauna caracterul„ 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Serbarea Abecedarului  
Lectorate cu părinții 
Organizator, evaluator concursuri: Micii Olimpici, Formidabilii, Amintiri din Copilărie, Fii 
inteligent la matematică, Comunicare. Ortografie 
Participare simpozioane 
Publicații: Catedra AS:” Strategii didactice eficiente, Valorile de bază pe care trebiue să le 
transmitem elevilor”  
          Almanah Sportiv: ”Importanța act. fizice, a eticii sportive” 
Voluntariat: Program Educațional ”O săptămână fără violență” 

-  

- Parteneriate 

- Cheia învățăturii 
Prietenii cărții 
Edu Crates 
Sănătatea, cel mai bun prieten 
Copilăria, un tărâm magic 
Din cultura tradiției locale 

-  
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- Numele si prenumele profesorului: Popescu Adela 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Inv primar 20 0 20 1 0 3 6 7 3 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Sem I si II-Amintiri din copilarie-10 premii I, 2 premii 2 ,4 premii III Micii olImpici-8 premii I, 
4 premii II 

-  

- Perfecţionare 

- CRED, Sansa a doua, Curs de evaluator pt examenele nationale 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Serbare de Craciun, 1 Iunie si de final de cls a II-a, vizita la Muzeul Mineritului si Muzeul 
Momarlanului 

-  

- Parteneriate 

- Libraria ,,Diverta", Gradinita PP3 Petrosani 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Preda Voichita 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Inv.prescolar 18 0 18 0 0 0 0 0 18 

-  

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Răduți Minel Dorin 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Educație 
socială 45 0 45 1 1 4 2 3 34 

Istorie 
gimnazial 15 0 15 3 3 2 3 2 2 

Competențe 
în mass-

media 32 0 32 0 0 0 0 0 32 

Istoria 
recentă a 
României 

(CDȘ) 30 0 30 0 0 0 0 0 30 

Istorie 281 0 281 1 2 8 12 49 209 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

-  

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Raica Luciana 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
engleză 160 1 159 30 12 23 16 15 63 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Donisă Luminița (7C)- Cambridge Assessment English- KET- Pass with Distinction 
Popescu Raul (7C)- Cambridge Assessment English- KET- Pass with Merit 

-  

- Perfecţionare 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Silveșan Nicoleta  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Profesor 
învățământ 

primar  22 0 22 0 0 0 0 0 22 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Concursuri cuprinse în calendar fără finanțare  MEC: Amintiri din Copilărie,  Formidabilii,  
Micii olimpici 

-  

- Perfecţionare 

- Starea de bine a educatorului, Elevul tău este un geniu, Intensiv de educație digitală,  
Excelența în cariera de dascăl, Leadership în educație, Soluții Prin Care Să Construiești 
Un Mediu Online Sigur Pentru Copilul Tău, 3 METODE PRIN CARE SĂ-ȚI PROTEJEZI 
COPILUL DE PERICOLELE DE PE INTERNET, CUM GESTIONĂM PROVOCĂRILE CU 
CARE NE CONFRUNTĂM ÎN NOUL AN ȘCOLAR? 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Vizita la Muzeul Mineritului,  1 Iunie, spectacole de teatru, 5 minute de muzică,  
Ambasadorii antibullying 

-  

- Parteneriate 

- Muzeul Mineritului, Editura Edu, Asociația Formidabilii,  Asociația  Amintiri din Copilărie,  
Asociația  Smart Kids 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Solomon Melinda 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba și 
literatura 
română 98 0 98 12 9 17 21 21 18 

-  

-  

-  

- Perfecţionare 

- Curs CRED 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

-  

- Parteneriate 

- Muzeul Mineritului Petroșani 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Stanculescu Adela  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
franceza 186 0 186 1 0 7 11 49 118 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Stefan Daniela Mariana 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Limba 
Engleza 23 - 23 2 6 3 1 5 6 

Limba 
Franceza 212 9 203 66 35 24 24 26 28 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- 1. Let's cook 
- 1. Le jeu des collages - oct 2020 

2. Chansons et poésies de Noël - dec 2020 
3. L'arc-en-ciel (jeu) - ian 2021 
4. Papiers pliés (jeu)- febr 2021 
5. La Tour Eiffel en 3D - apr 2021 
6. Jeu de rôles - Dans un magasin - martie 2021 
7. À la rencontre des héros français - Astérix et Obélix - iunie 2021 
8. Le jeu de l'oie - iunie 2021 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Stolcz Aurica 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

IV B 27 0 27 1 1 4 1 12 8 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- - mențiune Băltărețu Andrei - concurs de desene cu tema Eminescu - Lupeni 

-  

- Perfecţionare 

- Webinar " Cum lucrăm pe Classroom" 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- - activități specifice sărbătorilor importante: 1 Decembrie, Mihai Eminescu, 24 Ianuarie, 1 
Iunie 
- "Pe urmele dacilor"- invitat on-line Frățilă Emil ( membru Asociația Dacii Liberi) 

-  

- Parteneriate 

- Clubul Copiilor Petrila 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Szakacs Roxana Gabriela  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Educație 
socială  89 1 88 1 1 3 6 26 51 

Istorie 147 1 146 3 10 7 34 54 38 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Concursul "Olimpiadele Comunicării" Fac. de Științe ale Comunicării din Timișoara  

-  

- Perfecţionare 

- Program de conversie profesională "Economie și Educație Antreprenorială" 
Certificat de utilizare a noilor tehnologii informaționale în activitatea didactică; 
Cursul CRED- istorie 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- "Prietenii cărții"- Biblioteca Școlii; 
Expoziția de artă la Galeria "Iosif Tellman" Lupeni; 
Programul pentru evaluarea internațională a elevilor, PISA 2022; 
Program Educațional Always. 

-  

- Parteneriate 

- Parteneriat cu Teatrul "I.D.Sîrbu" Petroșani;  
Parteneriat cu Organizația Studenților Mediciniști din Cluj. 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Szedlacsek Rolland 

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Informatică 
și TIC 

gimnaziu 145 5 120 1 9 14 21 37 48 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Rezultate la Etapa Regională a Concursului de robotică ”FIRST TECH CHALLENGE 
TIMIȘOARA”: Cercul de robotică AlphaBit - PREMIUL II - CONNECT AWARD și echipă 
suport în echipa reprezentativă a României la Faza Mondială ”2021 FIRST Global 
Challenge_ Discover & Recover”. 

- Calificare finala concursului NextLab.tech cu doi elevi (Szedlacsek Antoniu clasa a IX-a A 
și Kutasi Zsolt, clasa a VI-a M) 

- Perfecţionare 

- EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE INFORMATICĂ 

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea: S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru 

care s- au elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Activități derulate cu elevii cercului de robotică Alphabit: prezentări / cursuri online în 
parteneriat ȘC. Gimn. ”Avram Stanca” Petroșani, Sc. Gimn ”I. G. Duca” Petroșani, Liceul 
Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni - Sc. Gimn. Nr. 1 Lupeni, precum și podcast-uri 
organizate la nivel național în cadrul Proiectului ”BRD FIRST TECH CHALLENGE” 

- Finalizare proiecte Erasmus (Prepare for Future Career, Promotion Of Identity, 

European Culture and Tradition”, Nr. Ref. :2018-1-IT02-KA229-047925_3) 

Parteneriate 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: TELECHE FLORICA 

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Matematica 170 0 170 23 25 30 31 37 24 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Tomele Cristian  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Educație 
fizica și 

sport.  423. O 423 0 0 0 0 0 418 

-  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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- Numele si prenumele profesorului: Tucaliuc Marcela Lăcrămioara  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Psihologie  57 0 57 0 0 0 0 1 56 

-  

-  

- Perfecţionare 

- Microsoft Certified Educator  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 
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-  

- Numele si prenumele profesorului: Turc Cristina  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

Învățământ 
primar  24 0 24 0 0 0 0 0 0 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

- Amintiri din copilarie 
Etapa I : 3 I, 7II, 1 III 
Etapa II : 3 II, 2III 
Etapa III: 1 II, 1 III 
Micii olimpici 
Etapa I : 2 II, 3 III 
Etapa II : 1 II, 2 III 
Etapa III : 2 II  

-  

- Perfecţionare 

- Abilitare curriculara - învățământ primar 
Cum lucram pe Classroom? 
Notiuni de baza in utilizarea aplicatiilor Google si a platformelor educationale 
Webinar : Drag de carte, Contributia disciplinelor scolare la dezvoltarea abilitatilor de 
viata ale elevilor  

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

-  
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-  

- Numele si prenumele profesorului: VODILĂ IZABELA IRINA  

-  

-  

- Rezultate la învăţătură 

-  

Disciplina 

Număr 
elevi din 
toate 
clasele 
la care 
predați 

Nr. elevi 
repetenți 

Nr. elevi 
promovaţi 
din toate 
claselei 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 5-5,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 6-6,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 7-7,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 8-8,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 9-9,99 

Nr. elevi 
promovaţi 
cu medii 
de 10 

RELIGIE 
ROMANO 

CATOLICĂ  48 6 42 4 4 — 2 10 22 

ED.MUZiCALĂ  366 6 360 4 3 4 2 5 342 

-  

-  

- Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare 

-  

- Perfecţionare 

-  

- Parcurgerea materiei  : la zi 

- Evaluarea:  

- - S-au aplicat teste de evaluare iniţială , de evaluare sumativă pentru care s- au 

elaborat descriptori de performanţă. 

- Activităţi extraşcolare 

- Serbare de încheiere a anului  școlar  
-  

- Parteneriate 

-  

-  
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL 
PENTRU  ANUL 2020 

 
 

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; 
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− 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 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. 5447/31.08/2020 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 
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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  

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  
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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  

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  

34 
Operarea în aplicația MFP ForExeBug - CAB a rezervărilor 
inițiale de credite 

Realizat 100%,  
în termenul legal  
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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%,  

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 2020 au fost integral îndeplinite. 
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Anexez rezultatele execuției bugetare pentru semestrul I anul 2020: 
 
 
 

EXECUŢIA BUGETARĂ LA DATA DE  31.12. 
2020 

       
       

                                                                                                                                     
LEI RON 

EXPLICAŢII TOTAL 
Cheltuieli de 

personal 

Bunuri și 

servicii 

 

Asistența 

socială 

(Transp. Elevi, 

Premii elevi 

nota 10 

examene, elevi 

CES) 

Alte cheltuieli 

(Burse, 

despăgubiri 

civile,sume 

aferente  

persoanelor cu 

handicap 

neincadrate,) 

Investiții 

BUGET DE STAT       
       
 Cheltuieli 8.769.903,00 8.701.703 0 2.999,00 65.201,00 0 

       

BUGET LOCAL       

     -  

 Cheltuieli 1.083.489,39 0 943.752,39 44.983,00 94.754,00 0 

     -  

VENITURI 

 

1.850,00 

 

     

I. Ichirieri + taxe 
ECDL 

1.850,00      

II. Plati 

1.850,00 0 1.850,00    

 
-      

     
 
 
 

Raport de activitate în bibliotecilor şcolare 
An școlar 2020/2021 

 

 

I. Cadrul general: 

1. Şcoala: Colegiul Național ” Mihai Eminescu”, Petroșani 

2. Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 7A 

3. Nume director: Szakacs Gabriela-Roxana 

4. Nume bibliotecar: Jura Serin Andreea 

5. Specialitatea: bibliotecar, profesor documentarist   Gradul didactic: definitivat    

6. Tip de încadrare: normă întreagă 
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 □ Titular    □ Suplinitor calificat  □ Suplinitor necalificat   

 □ Voluntar cu fracţiune de normă de bibliotecar   

 □ Voluntar  □ Bibliotecar: x  

7. Număr de elevi şi cadre didactice pe niveluri de învăţământ: 

 

Nivel de 

învăţământ 

Nr. de 

elevi 

Nr. de 

cadre 

didactice 

Cadre didactice 

Calificate Necalificate 

Preprimar     

Primar     

Gimnazial     

Liceal 420 30 30 - 

Profesional/ SAM     

Seral/ la distanţă/ 

frecvenţă redusă 

    

TOTAL     

 

 

8. Spaţii de învăţământ: 

Săli de clasă: 20   Laboratoare: 3  Bibliotecă: 1   CDI: -  Ateliere şcolare: - 

 

 

 

II. Descrierea bibliotecii 

1. Suprafaţa bibliotecă: 54 metri pătrați 

2. Numărul sălilor: 2 

 

 

 

3. Stagii de formare în domeniu la care a participat: 

Bibliotecarul 

Titlul programului de formare Perioada Locaţia 

Inițiere în biblioteconomie Martie 

2018 

ISJHD, CCD Deva 

Profesor documentarist 2016-

2018 

UBB- Cluj Napoca 

Curs de perfecţionare în arta 

comunicării 

Iulie 

2018 

ISJHD 

Elaborarea și implementarea 

proiectelor educaționale la 

CDI/bibliotecă 

Februarie 

2021 

CCD DEVA 
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4. Bugetul bibliotecii: 

 

Repartizat pe 

capitole 

Anul 2020 Anul 2021 

Total buget: 8000 

Din care: 

Total buget: 0 

Din care: 

Buget 

local 

Surse 

proprii 

Sponsori Buget 

local 

Surse 

proprii 

Sponsori 

Amenajare 

 

      

Achiziţie de 

fond 

documentar 

8000 0 0 0 0 500 

Organizarea 

de activităţi 

      

Consumabile 

 

      

Achiziţie de 

mobilier şi 

echipamente 

      

Telefon       

Internet       

Altele       

 

5. Câte calculatoare există în biblioteca: 1 

Conexiune la internet: DA există  □ nu există 

 

6. Situaţia gestiunii fondului documentar: 

□ gestiune clasică: x 

□ gestiune clasică şi electronică. Câte documente sunt înregistrate electronic: ……..  

Ce soft de gestiune utilizaţi: …………………… 

□ gestiune electronică. Ce soft de gestiune utilizaţi: ………………………….. 

 

7. Fondul documentar : 

Cărţi 
(Nr. volume) 

Abonamente 

ziare/ reviste 
(Titluri) 

Materiale  

audio- video 
(număr total şi 

titluri noutăţi 

2009) 

CD- rom 

DVD- rom 
(număr total şi 

titluri noutăţi 

2009) 

Jocuri 

educative 
(Titluri) 

Observaţii 

10.512   27   

 

 

8. Programul bibliotecii (intervalul orar în care este deschis publicului): 

 

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă/ 

Duminică 

8- 16,30 8- 16,30 8- 16,30 8- 16,30 8- 14 - 
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9. Frecventarea bibliotecii: 

Nr. cititori Nr. titluri/publicaţii 

împrumutate 

Nr. titluri/publicaţii 

consultate la sala de 

lectură 
elevi profesori alţii 

420 30  500 20 

 

 

 

  

10. Activităţi organizate în bibliotecă: 

A. Activităţi pedagogice: 

 

Lecţii 

susţinute de 

către cadrele 

didactice 
( număr) 

Lecţii în 

parteneriat 

cadru didactic- 

documentarist 
( număr) 

Lecţii 

susţinute de 

bibliotecar 
( număr) 

Lecţii 

interdisciplinare 
( număr) 

Proiecte 
( număr) 

1 1 1 1 1 

 

B. Activităţi culturale: 

 

Activităţi Număr de 

activităţi 

Animaţii de lectură 2 

Animaţii audio-video 3 

Animaţii de mass-media 1 

Expoziţii 2 

Activităţi prilejuite de diverse evenimente 5 

Ateliere de creaţie 1 

Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului 

cultural 

2 

 

 

11. Parteneri ai bibliotecii  în vederea organizării/ susţinerii de activităţi: 

Biblioteca Universității Petroșani; Biblioteca Municipală Petroșani; Teatrul ”I.D.Sîrbu”, 

Petroșani. S.C. Humanitas  

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE –COMPARTIMENT  SECRETARIAT 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

 

Subsemnata Toth Adriana  salariată  la Colegiul Naţional 

„Mihai Eminescu” Petroşani în funcţia de secretar şef, am desfăşurat pe parcursul 

semestrului I al anului şcolar 2020-2021 împreună cu colegele secretare din 

compartiment, respectiv Straja Marinela şi Gabriş Iuliana Florica şi până în 
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prezent diverse activităţi, încercând pe cât posibil să ne achităm de sarcinile care 

ne-au revenit conform fişei postului dar şi de sarcinile trasate de conducerea 

unităţi și anume: 

• Am corelat şi implementat activităţilor compartimentului conform  planului  

managerial al instituţiei; 

• Am adecvat activitatea compartimentului la planul de dezvoltare 

instituţională  şi specificului local; 

• Am întocmit planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a 

activităţilor din compartimentului secretariat, graficul de serviciu şi orarul 

secretariatului;. 

• Am procurat, păstrat şi cunoaştem documentele  privind legislaţia şcolară  

(legi, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese ); 

• Am utilizat TIC  la întocmirea documentelor şcolare; 

• Am primit şi verificat dosarele de burse pentru elevi; 

• Am întocmit lunar statele de plată pentru elevii beneficiari de burse şcolare 

(burse sociale, burse de merit şi burse de studiu); 

• Am verificat şi selectat elevii care au împlinit sau vor împlini 18 ani pentru 

obţinerea alocaţiei de stat, în timp şi la termen; 

 

- 2  - 

• Am actualizat dosarele elevilor cu CES; 

• Am întocmit lunar statele de plată pentru elevii cu CES; 

• Am întocmit lunar centralizatorul lunar pentru tichetele de grădiniţă; 

• Am actualizat baza de date a şcolii în ceea ce priveşte documentele şcolare; 

• Gestionarea arhivei unităţii şi a documentelor  privind situaţia şcolară a 

elevilor cât şi arhivarea acestora în condiţii optime; 

• Am completat la zi programul REVISAL ; 

• Am întocmit şi completat contractele de muncă ale personalului nou 

angajat, am întocmit acte adiţionale pentru schimbările de încadrare ale 

personalului ; 
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• Am completat dosarele personale ale angajaţilor respectând legislaţia în 

vigoare; 

• Am colectat şi îndosariat fişele de prezenţă ale cadrelor didactice care au 

participat la cursuri online; 

• Am întocmit dosarele de pensionare ale cadrelor didactice care s-au 

pensionat în timpul semestrului I al anului şcolar; 

• Am întocmit statele de personal și plată lunare ale salariaţilor pe baza 

contractelor de muncă; 

• Am prezentat  pentru verificare si viza de control financiar preventiv 

contabilităţii, statele de plată cu cel puţin 3 zile înainte de data planificării 

pentru ridicarea salariilor de la Trezorerie; 

• Am depus declaratiile 112 , 100, 205, 153; 

• Am întocmit statisticile solicitate de INSSE, ESOP,  ISJ sau alte instituţii la 

timp şi la solicitarea acestor conform termenelor, cât şi alte statistici privind 

personalul unităţii; 

• Am completat şi verificat documente de studii ale elevilor (registre 

matricole, foi matricole certificate de echivalare a studiilor, diplome 

bacalaureat, adeverinţe de absolvire) etc.; 

• Soluţionarea cererilor de transfer ale elevilor; 

• Am întocmit la termen toate statisticile referitoare la evidenţa elevilor atât 

în scris cât şi în SIIIR: 

- 3  - 

Am completat şi actualizat atributele referitoare la suspendarea cursurilor ca 

urmare a efectelor crizei Covid; 

Completarea atributelor privind programul „Şcoala de acasă” ( acces internet, 

acces dispozitiv); 

Completarea atributului privind elevii înscrişi la Cluburile Sportive şi Palatele 

Copiilor; 

● Întocmirea  centralizatorului privind elevii până la 12 ani care studiază 

online pentru AJOF Hunedoara; 
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• Am întocmit în baza legislaţiei în vigoare o serie de proceduri la activităţile 

specifice compartimentului de secretariat; 

• Am colaborat cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare. 

• Am asigurat circuitul documentelor în condiţii optime; 

• Am păstrat permanent legătura cu ISJ, CCD, unităţile de învăţământ din 

cadrul judeţului;  

• Am asigurat relaţiile cu publicul în timpul programului de serviciu.; 

• Am informat conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară 

( decrete, legi, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni); 

• Am contrasemnat corespondenţa şcolară; 

• Am ţinut o evidenţă clară a documentelor pe care le-am gestionat şi arhivat. 

• Am intermediat comunicarea între şcoală şi beneficiarii ei; 

• Am preluat şi furnizat date între elevi - cadre didactice – direcţiune – ISJ – 

alte şcoli. 

• Am participat pe parcursul anului şcolar la cursuri de formare continuă  şi 

la alte cursuri de formare organizate de ISJ; 

• Am elaborat şi aplicat cele mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea 

realizării planului managerial al compartimentului secretariat; 

• Am contribuit la promovarea imaginii şcolii; 

• Ne-am implicat în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul 

comunităţii. 

• Am oferit disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor; 

• Cunoaştem  normele, procedurile de sănătate şi securitate în muncă, de PSI 

şi ISU pentru activităţile desfăşurate în şcoală; 

• Am respectat ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia 

muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul 

unităţii de învăţământ; 

• Asigurăm o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata 

perioada zilei, cu tot ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare  

informaţii, efectuarea diferitelor situaţii cerute atât de conducerea unităţii 

cât şi de ISJ; 
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• am răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind 

prezenta în unitate. 

 

    În toată această perioadă  relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de 

subordonare şi respect reciproc, iar  faţă de personalul din unitate atât didactic, 

didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost atât de colaborare cât  şi de respect 

reciproc.  

 

 

DIRECTOR, 

PROF. ALEXANDRU LĂUTARU 

 


