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RAPORT DE AUTOEVALUARE  AL COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE 

 

 Anul școlar 2020-2021 
Domeniul Indicatori ACTIVITĂŢI şi REZULTATE Obs. 

A.CAPACITATE 

INSTITUŢIONA

LĂ 
 

a. structurile 

instituţionale, 

administrative şi 

manageriale 

• Existenţa, structura şi conţinutul 

documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi 

planul de implementare) 

Documentele proiective la nivelul unităţii sunt: Panul de Acţiune al Şcolii, Planul 

Operaţional pentru anul în curs. Toate aceste documente au la bază priorităţile stabilite la 

nivel european, naţional, regional, judeţean, precum şi priorităţile interne ale unităţii noastre. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• organizarea ședințelor de catedră semestriale  4 ședințe catedră semestrul I – 4 în 

septembrie, 1 în octombrie, 1 în noiembrie, 1 în decembrie, cu tematică bine 

precizată, în conformitate cu prevederile actuale și cu nevoile deontologice ale 

membrilor catedrei) ; semestrul II – 5 ședințe, după același format 

• monitorizarea și centralizarea rezultatelor elevilor la testele de evaluare și la tezele 

de final de semestru  

• monitorizarea și centralizarea pe catedră a rezultatelor elevilor colegiului și 

profesorilor din catedră cu premiile obținute la diferite concursuri, olimpiade și 

proiecte 

• monitorizarea și centralizarea lecțiilor efectuate în format online, în perioada 

noiembrie 2020 – aprilie 2021 ( pe platforma Google classroom, pe Whatsapp, pe 

Messenger, pe Facebook și pe e-mail)   

• discutarea și realizarea unui orar de funcționare, în cadrul catedrei a laptop-ului și 

videoproiectorului din dotare 

• asigurarea la începutul fiecărui semestru a documentației necesare desfășurării 

proceselor didactice (standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare, 

manuale școlare) 

• realizarea  planurilor  semestriale și anual de la nivelul catedrei  corelat cu 

documentele proiective ale școlii și cu planul managerial al catedrei întocmit la 

începutul acestui an școlar 

• Întocmirea și verificarea planificărilor calendaristice în conformitate cu planurile 

cadru de învățământ aprobate prin OMEC 

• discutarea  cu membrii catedrei și verificarea proiectării unităţilor de învăţare, 

modele pentru fiecare an de studiu 

• verificarea elaborării planurilor de lecții sau a schițelor didactice conform cerintei 
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ISJ MM. 

• completarea la zi a dosarului care cuprinde acte privind respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU, discutarea și 

semnarea acestora pentru luarea la cunoștință a acestora în cadrul unei ședințe de 

catedră 

• informarea colegilor din catedră cu organizarea diferitelor manifestări, simpozioane, 

colocvii, concursuri județene, naționale, internaționale, termene, condiții de 

participare, etc. și realizarea unui centralizator de date acolo unde a fost cazul pentru 

a confirma participarea la aceste activități  

• realizarea de observări ale lecțiilor la patru dintre membrii catedrei și întocmirea fișei de 

observație a lecțiilor, întocmirea fișei de monitorizare pe catedră și transmiterea acesteia 

către responsabilul CEAC – prof. Blănaru Marian 

• participarea la toate ședințele comisiei metodice pe școală și la toate şedinţele consiliului de 

administraţie, diseminarea informațiilor primite către colegii din catedră 

• colectarea și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 

materialului centralizat  

• realizarea Raportului de autoevaluare a activității catedrei 

• participarea colegilor din catedră la orele de pregătire a elevilor, în cadrul proiectului ROSE 

• realizarea tuturor documentelor necesare pentru proiectul Rose 

• analiza activităților Rose, realizarea tuturor documentelor necesare cuantificării rezultatelor 

din cadrul acestui proiect  

• verificarea elaborării planurilor de lecții sau a schițelor didactice conform cerintei ISJ MM. 

- Puiu 

• completarea la zi a dosarului care cuprinde acte privind respectarea normelor, procedurilor 

de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU, discutarea și semnarea acestora pentru 

luarea la cunoștință a acestora în cadrul unei ședințe de catedră – toți membrii catedrei 

• centralizarea într-un tabel, a cursurilor de formare profesională la care au participat de-a 

lungul anului, colegii din catedră - Puiu 

• informarea colegilor din catedră cu organizarea diferitelor manifestări, simpozioane, 

colocvii, concursuri județene, naționale, internaționale, termene, condiții de participare, etc. 

și realizarea unui centralizator de date acolo unde a fost cazul pentru a confirma participarea 

la aceste activități - Puiu 

• realizarea de observări ale lecției la patru dintre mebrii catedrei și întocmirea fișei de 

observație a lecției, întocmirea fișei de monitorizare pe catedră și transmiterea acestora către 

responsabilul CEAC – prof. Blănaru Marian (prof. Puiu) 
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• participarea la toate ședințele comisiei metodice pe școală și diseminarea informațiilor 

primite către colegii din catedră – Puiu la consiul de administrație, ceilalți colegi la ședințele 

comisiei metodice și la toate consiliile profesorale 

• participarea la toate consiliile de administrație și diseminarea informațiilor, când a fost 

cazul, tuturor colegilor din catedră - Puiu 

• redactarea proceselor verbale ale tuturor consiliilor profesorale - Puiu 

• centralizarea  tuturor documentelor cerute de către direcțiune și consilierul educativ al 

școlii, a diplomelor, proiectelor de parteneriat și adeverințelor personale - Puiu  

• colectarea și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 

materialului centralizat – Puiu 

• realizarea rapoartelor de evaluare și autoevaluare – toți membrii catedrei 

• realizarea Raportului de autoevaluare a activității catedrei - Puiu 

• întocmirea analizei SWOT a catedrei pe semestrele l și II - Puiu   

• actualizarea portofoliului catedrei – toți membrii catedrei 

• completarea site-ului catedrei: https://sites.google.com/site/litcomed.com   

      Catedra de limbi moderne 

• Planificările si documentele proiective ale membrilor catedrei sunt conforme programelor 

aprobate de MEN; evaluarea este făcută periodic iar rezultatele sunt esenţiale proiectării 

strategiilor de predare. 

        Catedra Socio-Umane 

• Existenţa planificărilor calendaristice, a proiectelor didactice, unităţilor de învăţare. 

• Existenţa, în proiectul didactic, a elementelor de dezvoltare a unui învăţământ incluziv (de 

asigurare a egalităţii de şanse in educaţie şi de sprijinire a elevilor din grupuri sociale 

defavorizate, respectiv a celor cu cerinţe educaţionale speciale) 

       Catedra de Matematică 

• Organizarea  ședințelor de catedră   face to face și online,  cu tematică bine 

precizată, în conformitate cu prevederile actuale și cu nevoile deontologice ale 

membrilor catedrei) – Birta Adriana, Stark Andrea, Indre Alexandra, Deac Daniel 

• Monitorizarea  și centralizarea pe catedră a rezultatelor elevilor colegiului și 

profesorilor din catedră în diverse proiecte – Birta Adriana 

•  Asigurarea  la începutul anului școlar a documentației necesare desfășurării 

proceselor didactice (standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare, 

manuale școlare) – Birta Adriana 

•  Realizarea unor planificări speciale de parcurgere a materiei – pentru elevi cu CES- 

membrii catedrei care au elevi cu CES 
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• Realizarea  planurilor  semestriale de la nivelul catedrei  corelate cu documentele 

proiective ale școlii și cu planul managerial al catedrei întocmit la începutul acestui 

an școlar – Birta Adriana  

• Întocmirea și verificarea planificărilor calendaristice în conformitate cu planurile 

cadru de învăţământ aprobate prin OMEC – toți membrii catedrei  

• Discutarea  cu membrii catedrei și verificarea proiectării unităţilor de învăţare, 

modele pentru fiecare an de studiu- Birta Adriana 

• Verificarea  elaborării planurilor de lecții sau a schițelor didactice conform cerintei 

ISJ MM. - Birta Adriana 

• Completarea  la zi a dosarului care cuprinde acte privind respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU, discutarea și 

semnarea acestora pentru luarea la cunoștință a acestora în cadrul unei ședințe de 

catedră – toți membrii catedrei ( Birta Adriana, Stark Andrea, Indre Alexandra, 

Deac Daniel -centralizarea într-un tabel, a cursurilor de formare profesională la care 

au participat colegii din catedră – Birta Adriana 

• Informarea  colegilor din catedră cu organizarea diferitelor manifestări, 

simpozioane, colocvii, concursuri județene, naționale, internaționale, termene, 

condiții de participare, etc. și realizarea unui centralizator de date acolo unde a fost 

cazul pentru a confirma participarea la aceste activități – Birta Adriana 

• Realizarea  de observări ale lecției la fiecare dintre mebrii catedrei și întocmirea 

fișei de observație a lecției (prof. Birta Adriana) 

• S-au realizat 4 interasistențe la ore între colegii din catedră, s-a realizat un material 

de prezentare al acestora și un plan remedial – toți membrii catedrei   

• Centralizarea   tuturor documentelor cerute de către direcțiune și consilierul educativ 

al școlii, a diplomelor, proiectelor de parteneriat și adeverințelor personale – Birta 

Adriana 

• Colectarea  și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 

materialului centralizat – Birta Adriana 

• Realizarea  rapoartelor de evaluare și autoevaluare – toți membrii catedrei 

• Realizarea  Raportului de autoevaluare a activității catedrei – Birta Adriana 

•  
Catedra de Ştiinţe  

• Studierea si cunoaşterea documentelor specifice proiectării.  
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• Realizarea şi avizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea 

anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare.  

• Existenţa în proiectul didactic, a elementelor de dezvoltare a unui învăţământ incluziv (de 

asigurare a egalităţii de şanse în educaţie şi de sprijinire a elevilor din grupuri sociale 

defavorizate, respectiv a celor cu cerinţe educaţionale speciale). 

• Elaborarea  curriculumul-ui adapatat avizat de CJRAE MM. 

Catedra de Construcţii 

• Întocmirea Raportului  de activitate  al comisiei metodice pe anul şcolar precedent  

• Elaborarea planului  de activităţi la nivelul catedrei pt anul şcolar 2020/21 

• Participarea  la elaborarea PAS 2020-2021 (Glodean Ligia) 

• In perioada desfășurării cursurilor online s-a utilizat platforma educatională  Google 

Classroom 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Realizarea planurilor anuale și semestriale de la nivelul catedrei  corelate cu documentele 

proiective ale școlii. 

• Rapoarte de activitate semestriale la nivelul comisiei metodice 

• Rapoarte trimestriale de monitorizare a calităţii activităţii educative  

       Catedra de Educatie Fizica şi Sport 

• Existenta planificărilor calendaristice si a proiectelor didactice 

• Existenţa, în proiectul didactic, a elementelor de dezvoltare a unui învăţământ incluziv (de 

asigurare a egalităţii de şanse in educaţie şi de sprijinire a elevilor din grupuri sociale 

defavorizate, respectiv a celor cu cerinţe educaţionale speciale). 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Realizarea proiectului anual al CDI – ului şi realizarea calendarului activităţilor  anuale și 

semestriale  corelate cu documentele proiective  şi nevoile colegiului. 

• Asigurarea serviciilor medicale 

pentru elevi 

Serviciile medicale au fost asigurate de asistentele de la Cabinetul medical din incinta şcolii 

noastre. 

Conducerea şcolii şi membri tuturor catedrelor  au înlesnit controalele efectuate de către 

cadrele medicale afiliate Colegiului Tehnic “Anghel Saligny” şi au sesizat situaţiile în care era 

nevoie de intervenţie medicală la nivelul stării fizice a elevilor.  

Toate comisiile metodice mentioneaza colaborarea foarte bună cu Cabinetul medical şcolar 

privind evaluarea sănătăţii elevilor, sprijin pentru participarea elevilor  la diferite vaccinari 

aplicate.  

 

Catedra de limbi moderne 

• Membrii catedrei au înlesnit controalele efectuate de către cadrele medicale afiliate 
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Colegiului Tehnic “Anghel Saligny” şi au sesizat situaţiile în care era nevoie de intervenţie 

medicală la nivelul stării fizice a elevilor, mai ales datorită pandemiei  

Catedra Socio-Umane 

• În cazul îmbolnăvirilor elevii au fost îndrumaţi către cabinetul şcolar sau serviciile de 

specialitate, au fost contactaţi părinţii. 

Catedra de Științe 

• În cazul îmbolnăvirilor elevii au fost îndrumaţi către cabinetul şcolar sau serviciile de 

specialitate 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Colaborarea  membrilor catedrei, la fiecare solicitare, cu personalul Cabinetului medical la 

care școala este arondată– prof. diriginti ai catedrei  

Catedra de Educatie Fizica şi Sport 

• În cazul îmbolnăvirilor elevii au fost îndrumaţi către cabinetul şcolar sau serviciile de 

specialitate, au fost contactaţi părinţii. 

• Asigurarea serviciilor de 

orientare şi consiliere pentru 

elevi 

Serviciile de orientare şi consiliere pentru elevi au fost asigurate de profesorii consilieri ai 

fiecărei clase împreună cu părinţii elevilor şi în strânsă colaborare cu psihologul şcolar, d-na 

ROTARU Rozalia. 

     Catedra de Limba şi literatura română: 

• Stabilirea întâlnirilor săptămânale cu părinţii  - fiecare dintre colegii din catedră care este și 

diriginte, are în dosarul personal un act sau proces verbal de la prima ședință cu părinții din 

anul școlar 2020 – 2021 care precizează ziua și ora / orele la care se țin aceste întâlniri 

• Realizarea planului activităţilor extraşcolare lunare şi monitorizarea acestora prin graficul de 

activităţi; toți diriginții din catedră au planificări în dosarele personale 

• Actualizarea site-urilor pentru dirigenţie: https://sites.google.com/site/parintiIXG 

• Stabilirea și monitorizarea programului activităţilor extracurriculare cu elevii şi părinţii; 

• Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii si stabilirea unui plan de măsuri/ 

grafice de comparație a evoluției fiecărui elev și a performanțelor sau a regresului înregistrate 

la sfârsitul semestrului I – fiecare diriginte are în dosarul personal note de constatare 

• Discutarea acestora cu părinţii elevilor la ședințele planificate de fiecare diriginte  

• Completarea documentelor necesare centralizării absențelor elevilor claselor diriguite de prof. 

diriginți: Bledea Raluca, Gligan Alexandra, Roman Nadia, Puiu Mariana  și Rad Ciprian 

• Completarea carnetelor elevilor cu rezultatele obținute la diferitele materii de învățare 

• Promovarea concursurilor și activităților extrașcolare desfășurate în cadrul catedrei 

• Păstrarea unei legături permanente cu profesorii care predau la clasele prof. diriginți 

• Reactualizarea Acordului Clasă – Diriginte (prof. diriginte Puiu Mariana) 

• Întocmirea situațiilor  semestriale ale claselor îndrumate  (rezultate la învățătură și absențe) 
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• Vizite la Biblioteca Județeană Petre Dulfu (Puiu,   Rad) 

• Voluntariat Crucea Roşie 2020-2021 (toti membrii catedrei) 

• Participarea  la proiectele şi parteneriatele educaţionale organizate de catedra de limba 

română: proiectele judetene ”Absenteismul de la cauza la efect”, ”Siguranta copiilor în 

mediul online – Ora de net”, voluntariat ”Crucea rosie”, ”Sănătate prin sport”, ”Dialogul 

artelor”, ”Ziua internațională a Educației”, ”Ziua mondială de prevenire a abuzului asupra 

copiilor”, ”Mica Unire”, “Ziua drepturilor copilului”, ”Decembrie în sarbatoare”. – toti 

membrii catedrei 

    Catedra de limbi moderne 

•   Cele patru cadre didactice  din catedra, care sunt și diriginți, au asigurat serviciile de 

orientare si consiliere pentru elevi sau au facilitat întâlniri ale acestora  cu psihologul școlar 

(și online) 

    Catedra Socio- Umane 

• Asigurarea de ore de orientare şi consiliere pentru elevi 

în cadrul orelor de dirigenţie și în cadrul orelor de 

consiliere pentru elevii de la invatamantul profesional; 

• Stabilirea întâlnirilor semestriale cu părinţii şi monitorizarea lor prin tabelele cu semnăturile 

acestora; 

• Realizarea planului activităţilor extraşcolare lunare şi din săptămâna „Să ştii mai multe, să fii 

mai bun”; 

• Organizarea unor activităţi specifice exclusiv ONLINE în cadrul săptămânii „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun”; 

• Îmbogăţirea conţinuturilor site-urilor de dirigenţie și a site-ului personal; 

• Participarea la acţiuni de ecologizare și voluntariat cu elevii clasei a XI-a D; 

• Activități de informare cu privire la riscurile și efectele negative ale consumului de droguri 

din cadrul Campaniei Naționale ,,Fii liber”, în colaborare cu Agenția Națională Antidrog, 

CPECA Maramureș. (Ciurte, Blănaru) 

• Activități de prevenire a traficului de persoane și a exploatării sexuale în România în 

colaborare cu Asociația Eliberare, București.(Ciurte, Blănaru) 

     Catedra de Matematică 

• Stabilirea întâlnirilor, offline și online, săptămânale cu părinţii  - fiecare dintre colegii din 

catedră care este și diriginte, are în dosarul personal un act sau proces verbal de la prima 

ședință cu părinții din anul școlar 2020– 2021 care precizează ziua și ora / orele la care se țin 

aceste întâlniri 

• Realizarea planului activităţilor extraşcolare lunare şi monitorizarea acestora prin graficul de 

activităţi; toți diriginții din catedră au planificări în dosarele personale 
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• Stabilirea și monitorizarea programului activităţilor extracurriculare cu elevii şi părinţii; 

• Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii si stabilirea unui plan de măsuri/ 

grafice de comparație a evoluției fiecărui elev și a performanțelor sau a regresului înregistrate 

la sfârsitul anului școlar  – fiecare diriginte are în dosarul personal note de constatare 

• Discutarea acestora cu părinţii elevilor la ședințele planificate de fiecare diriginte  

• Completarea documentelor necesare centralizării absențelor elevilor claselor diriguite de prof. 

diriginți:  

• Promovarea concursurilor și activităților extrașcolare desfășurate în cadrul catedrei 

• Păstrarea unei legături permanente cu profesorii care predau la clasele prof. diriginți 

• Întocmirea situațiilor  semestriale ale claselor îndrumate  (rezultate la învățătură și absențe) 

• Realizarea unui plan personalizat de măsuri remediale pentru scăderea fenomenului 

absenteismului și abandonului școlar – fiecare prof. diriginte din catedră la clasa lui  

Catedra de Ştiinţe  

• Realizarea planului activităţilor extraşcolare lunare şi monitorizarea acestora prin graficul de 

activităţi.  

• Stabilirea întâlnirilor săptămânale cu părinţii.  

• Dezbaterea unor teme cu caracter de orientare şi consiliere în cadrul orelor de dirigenţie. 

• Discuţii de consiliere elev-părinte-diriginte. 

• Aplicarea de chestionare pentru cunoaşterea elevului, în colaborare cu psihologul şcolii. 

• Informarea, orientarea și consilierea profesională a  elevilor în vederea găsirii unui loc de 

muncă; consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru 

inițierea unei afaceri. 

Catedra de Construcţii 

• 7 profesori diriginţi ce desfăşoară activităţi  de consiliere şi orientare pentru elevi (Deceanu 

D., Gaje Ghe., Glodean L., Mîndruţescu C., Ofrim C., Marginas V., Chiş C) 

• Fiecare diriginte a  elaborat planificarea calendaristica pentru orele de orientare si consiliere 

• Profesorii diriginţi au parcurs tematica propusa pentru desfăşurarea orelor de orientare şi 

consiliere,conform planificării  

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• 6 profesori diriginţi ce desfăşoară activităţi  de consiliere şi orientare 

• Actualizarea site-urilor pentru diriginți și profesori  

• Realizarea de întâlniri săptămânale cu părinţii în cadrul programului de Consiliere părinţi –

prof.diriginţi ai catedrei 

• Monitorizarea  permanentă a  frecvenţei şi  aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea 

absenteismului (prin discuţii cu părinţii, discuţii cu elevii vizaţi, aplicarea de sancţiuni cf. 

ROI)- prof. diriginţi ai catedrei 
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• Realizarea unui site pentru prezentarea revistei TINERII TEHNICIENI: 

• https://sites.google.com/site/tineriitehnicieni/ - Maxim Ioana 

• Crearea grupurilor de comunicare Whats App pentru elevi de către prof diriginți 

Catedra de Educaţie Fizică şi Sport 

• S-au asigurat  ore de orientare şi consiliere pentru elevi clasei a IX H, , XI H, 10 b ip. în 

cadrul orelor de dirigenţie; 

• Stabilirea întâlnirilor săptămânale cu părinţii şi monitorizarea lor prin tabelele cu semnăturile 

acestora; 

• Realizarea planului activităţilor extraşcolare lunare şi din săptămâna „Să ştii mai multe, să fii 

mai bun” de catre toti membrii catedrei; 

• Îmbogăţirea conţinuturilor site-urilor de dirigenţie; 

    Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Stabilirea unor activităţi de orientare şcolară şi profesională în colaborare cu diriginţii 

claselor terminale.  

• Încheierea de parteneriate cu universități în vederea informării elevilor cu privire la oferta 

educațională. 

• Asigurarea securităţii tuturor 

celor implicaţi în activitatea 

şcolară, în timpul desfăşurării 

programului 

De securitatea tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului 

sunt responsabili membrii comisiei SSM şi PSI care activează în şcoală în baza deciziei de 

numire şi a atribuţiilor din anexă la fiecare decizie. 

Toţi elevii şi înteg personalul şcolii sunt instruiţi referitor la normele interne pe care trebuie să 

le respecte în fiecare spaţiu şi la fiecare tip de activitate. 

Profesorii de serviciu răspund de păstrarea unei atmosfere de calm, de colaborare, de încredere 

reciprocă, astfel încât fiecare persoană să se simtă în siguranţă pe toată durata activităţilor din 

şcoală. 

Este afişat în şcoală (în locurile cele mai circulate) numărul de telefon pentru apelul de urgenţă 

(112), precum şi numărul de telefon al poliţistului de proximitate, d-na COPOS Diana. S-a 

organizat  câte un exerciţiu de alarmare pe semestru în parteneriat cu ISU Maramureş. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Realizarea și completarea la zi a dosarului care cuprinde acte privind respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU, discutarea și semnarea 

acestora pentru luarea la cunoștință a acestora în cadrul unei ședințe de catedră – prof. Puiu 

Mariana 

• Realizarea serviciului pe școală, după programarea facută de directori, de catre cadrele 

didactice și elevii  claselor la care aceștia au activitate de consiliere – toti membrii catedrei cu 

exceptia prof. Puiu Mariana 

       Catedra de limbi moderne 
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• Sunt respectate normele şi procedurile de S.S.M., de P.S.I. şi I.S.U. pe parcursul orelor; 

• Realizarea instructajului periodic la locul de muncă este făcut; 

• Prelucrarea Regulamentelor şcolare în vigoare a fost făcută on-line în acest an școlar 

       Catedra de Socio- Umane 

• Sunt respectate normele şi procedurile de S.S.M., de P.S.I. şi I.S.U.; 

• Realizarea instructajului periodic la locul de muncă; 

• Realizarea serviciului pe şcoală, după programarea făcută de directori, de către cadrele 

didactice şi elevii  claselor la care aceştia sunt diriginţi; 

• Implicarea în buna desfăşurare a activităţilor în timpul programului şcolar; 

• Prelucrarea Regulamentelor şcolare în vigoare, sub semnătură, elevilor şi părinţilor; 

• Prelucrarea la clasă a instrucţiunilor proprii privind S.S.M. 

• S-a susținut o Lecție deschisă, la clasa a XII-a A, Subiectul abordat: incendiu, cutremur, 

Obiectivele activităţii: cunoașterea modului de comportament în caz de incendiu sau 

cutremur precum și modul de prevenire a incendiilor în colaborare cu ISU Maramureș 

(Ciurte Camelia). 

   Catedra de Matematică 

• Realizarea și completarea la zi a dosarului care cuprinde acte privind respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU, discutarea și semnarea 

acestora pentru luarea la cunoștință a acestora în cadrul unei ședințe de catedră – prof. Birta 

Adriana 

Catedra de Ştiinţe  

• La nivelul catedrei a fost prelucrată  legea 319/2006 privind securtatea şi sănătatea muncii, 

cât şi legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Au fost completate fişele de 

instructaj de către fiecare membru al catedrei. 

• Prelucrarea Normelor de protecţie a  muncii în laboratorul de fizică şi chimie. 

• Prelucrarea Regulementelor școlare în vigoare, sub semnătură, elevilor și părinților 

Catedra de Construcţii 

• Efectuarea instructajului  SSM a tuturor membrilor catedrei 

• Completarea fişelor individuale de instructaj 

• Toţi profesorii au  asigurat climatul optim  şi de siguranţă pentru buna desfasurare a 

programului de instruire teoretica ,de laborator şi practică la nivelul tuturor claselor  atât 

online cât și în perioada desfășurată cu prezență fizică 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Asigurarea climatului optim si de siguranta pentru buna desfasurare a programului de 

instruire teoretica , de lucrari de laborator şi de instruire practică la nivelul tuturor claselor (  

instruirea elevilor cu norme specifice de SSM –procese  verbale) 
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• Asigurarea activităţii de supraveghere in cladirea şcolii, Pavilion şi curtea şcolii ,conform 

planificării celor 10 minute de pauze pentru fiecare clasă în parte 

• Efectuarea instructajului  SSM a tuturor memebrilor catadrei 

• Completarea fişelor individuale de instructaj 

Catedra de Educatie Fizica şi Sport 

• În cadrul unităţii s-au respectat normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI 

şi ISU, şi am participat la activităţile desfăşurate în cadrul şcolii pe aceste teme 

• Realizarea serviciului pe şcoală. 

• Prelucrarea Regulamentelor şcolare în vigoare, sub semnătură, elevilor şi părinţilor; 

• Prelucrarea la clasă a instrucţiunilor proprii privind ISU și S.S.M. 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Desfăşurarea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor  atât  programate ( în colaborare cu 

cadrele didactice) cât  şi neprogramate ( documentarea individuală a elevilor în afara 

programului şcolar) derulate în CDI. 

b. baza materială 
• Existenţa şi caracteristicile 

spaţiilor şcolare  

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” a funcţionat in anul şcolar 2020– 2021 având un număr 

de 22 săli de clasă şi 8 laboratoare.  

Au fost finalizate, cu finanţare de la Consiliul Local- Primăria Baia Mare, achiziția unei 

pompe la centrala termică, modernizarea camerelor din internat dotate cu paturi și dulapuri, 

modernizarea meselor și scaunelor din cantina școlii și reparații de hidroizolație la ateliere. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Întreținerea sălilor și cabinetelor de profesor – sala B26, sala A9, sala A1, sala B24 și două 

cabinete profesor  

Catedra de limbi moderne 

• În acest an școlar, orele au fost efectuate în mare parte on-line, iar în perioadele cu prezență 

fizică la școală, spațiile și regulile su fost adaptate normelor naționale impuse de condițiile 

pandemiei 

Catedra Socio- Umane 

• Orele de geografie, Istorie, religie, stiinte socio-umane,  economie, educaţie antreprenorială 

şi economie aplicată se desfăşoară in salile de clasa conform planificarii dar şi online, pe 

classroom-ul claselor disciplinelor predate 

Catedra de matematică 

• Întreținerea sălilor  și două cabinete profesor B4 și B15 

 

Catedra de Ştiinţe  

• Orele de curs s-au desfășurat on-line, dar și în sălie de clasă repartizate, astfel încât să fie 

respectate  regulile și recomandările de conduită sanitară pe care elevii trebuie să le aibă în 
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vedere pentru a preveni răspândirea noului coronavirus (COVID-19) la şcoală, dar şi în 

familie. 

• Recondiţionarea mobilierului distrus (scaune) 

Catedra de Construcţii 

• 4cabinete de specialitate,  

• 2 ateliere pentru instruirea practică în domeniu 

• Spaţiile în care se desfăşoară activităţile educative sunt funcţionale  

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Orele s-au desfăşurat în săli spaţioase, luminoase , cu mobilier adecvat asigurînd astfel 

condiţii de lucru şi medii de învăţare  eficiente.( 6 cabinete, 4 ateliere ) 

Catedra de Educatie Fizica şi Sport 

• 2 săli de sport 

• Teren sintetic 

• Sală de forță  

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• CDI împărţit în 8 spaţii conform regulamentului de organizare şi funcţionare a CDI-ului 

• Depozitul de carte ( Biblioteca) 

• Dotarea spaţiilor şcolare 

Accesibilitatea spaţiilor şcolare 

Toate spaţiile şcolare sunt dotate corespunzător şi sunt accesibile tuturor elevilor şi cadrelor 

didactice.  

Echiparea unui laborator CAD cu utilaje, laptopuri, aparatură și imprimantă 3D, computer all-

in one pentru direcțiune, - finanțare europeană. 

Petru cantina obiecte de uz caznic, dispersor dezinfectant, coșuri pentru deșeuri - autofinațare. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Sponsorizarea cabinetelor de română cu  două  bax-uri hârtie xerox – prof. Puiu Mariana,  

• Confecţionarea de materiale didactice – planşe şi auxiliare, portofolii – prof. Puiu Mariana,  

prof. Roman Nadia, prof. Rad Daniel Ciprian 

• Întreținerea și amenajarea cât mai ambientală a salilor de curs A11, A9, B24 și B26. 

Catedra de limbi moderne 

• Accesul în spațiile școlare a fost făcut după normele stabilite la nivel național, din cauza 

pandemiei. 

Catedra Socio- Umane 

• Am obținut o sponsorizare constand în culegeri de economie si auxiliare didactice de 

consiliere si orientare in cariera( T.T) 

Catedra de Matematică 

• Sponsorizarea cabinetelor de matematică cu  două  bax-uri hârtie xerox – membrii catedrei  

• Confecţionarea de materiale didactice – planşe şi auxiliare, portofolii – toți membrii catedrei 
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• Întreținerea și amenajarea cât mai ambientală a salilor de curs B3, B14 și B16. 

Catedra de Ştiinţe  

• Respectarea spaţiului şcolar prevăzut de normative: 

• condiţii de iluminat 

• condiţii de încălzire 

• calitatea mobilierului şcolar 

• Accesibilitatea spațiilor școlare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei  cu nevoi speciale. 

Catedra de Construcţii 

• 1 tablă inteligentă 

• 2 videoproiectoare 

• 2 laptop-uri 

• 4 calculatoare+ 3 imprimante pentru profesori 

• materiale didactice 

• unelte, scule, dispozitive pentru desfăşurarea instruirii practice 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• 1 cabinet  dotat cu o reţea de 24 de  calculatoare si un cabinet dotat cu 10 calculatoare 

• 2 videoproiectoare 

• 3 calculatoare+ 2 imprimante pentru profesori 

• materiale didactice 

• unelte, scule, dispozitive pentru desfăşurarea instruirii practice (dotări prin 

• programul PHARE, prin parteneriat cu firma Weidmuller- atelier lacatuserie şi prin 

Proiectului  POSDRU/  „ Campania       Succesului Tău” - Proiect cofinanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013”  -Investeşte în  oameni! 

• Dotarea cu echipamente tehnologige prin proiectul ” Cariere de succes prin stagii de practică 

și orientare profesională”,  Maxim Ioana Marinela - Expert dezvoltare si coordonare activitate 

Smart lab, Iunie 2021 
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• Implicarea maistrilor instructori: 

- la recondiţionarea unor obiecte de mobilier din săli de clase, sala de sport, internat 

- întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice interioare şi a tablourilor electrice din şcoală,  

internat şi ateliere 

-asigurarea efetuării lucrărilor de întreţinere la autovehiculele şcolii   

Catedra de Educatie Fizica şi Sport 

• 2 lăzi gimnastică 

• 2 mese de tenis 

• 10 spaliere 

• Mingi de handbal, volei, baschet, fotbal 

• Trambulină 

• 3 bănci gimnastică  

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• CDI: 23 rafturi duble, conform standardelor, 3 rafturi destinate periodicelor, noutăţilor ed.,o 

masa mare ovală, 2 masuţe mici, 6 mese calculator, un birou multifuncţional, 17 mese 

individuale, 1 masă dublă, 40 de scaune, 6 fotolii, o canapea, 1 suport audio-video, 2 aviziere, 

1 suport spaţiu de afişaj, 2 flipcharturi  

• Dotare spaţiului IT :.8 calculatoare, 1 buc. imprimantă cu scanner, tablă interactivă 

• Soft de bibliotecă  Ebibliophil 

• Existenţa, caracteristicile şi 

funcţionalitatea spaţiilor 

administrative 

Spaţiile administrative (secretariat, contabilitate, birouri directori) sunt corespunzătoare ca 

volum şi dotare si au fost reabilitate integral. 

Catedra de limbi moderne 

• Spațiile administrative sunt accesibile și folosite pentru depozitarea în bune condiții a 

materialului didactic și pentru pregătirea activităților de predare 

Catedra socio-umane 
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• Cabinetul de antreprenoriat are calculatoare, conexiune la internet și imprimanta.  

• Salile de clasa sunt dotate cu mijloace TIC care faciliteaza predarea hibrid. 

Catedra de construcții 

• Spaţiile în care se desfăşoară activitatea educativă (săli de clasă, laboratoare, ateliere), 

precum şi cele din internat(camere, hol) sunt funcţionale 

Catedra de Educatie Fizica şi Sport 

• 2 cabinete pentru profesori 

• Existenţa, caracteristicile şi 

funcţionalitatea spaţiilor 

auxiliare 

Toate spaţiile auxiliare au caracteristici tehnice corespunzătoare, sunt în număr suficient şi 

bine utilizate. S-a igienizat spaţiul destinat spălătoriei şi uscătoriei. 

Funcţionalitatea spaţiilor auxiliare este corectă atât pentru cele din cămin, cantină, săli de 

sport, ateliere. 

Catedra de Limba şi literatura română 

• Întreținerea și amenajarea cabinetelor de profesor. 

Catedra de limbi moderne 

• Există cabinete profesor unde aceștia își pot ține materialele didactice. 

Catedra de Matematică 

• Întreținerea și amenajarea cabinetelor de profesor 

Catedra de Educație Fizică și Sport 

• Vestiare fete,  băieți 

• Grupuri sanitare fete, băieți 

 

• Accesibilitatea spaţiilor 

auxiliare 

Toate spaţiile auxiliare sunt accesibile pentru toţi cei care le folosesc, fără nici un fel de 

discriminare, după un program cunoscut de toate persoanele şi care este afişat pe aceste spaţii. 

Catedra de limbi moderne 

• Spațiile auxiliare sunt ușor accesibile ( după normele impuse de pandemie, în acest an). 

Catedra Socio- Umane 

• Există acces şi se folosesc AEL şi CDI 

Catedra de științe 

•  Accesul la spațiile auxiliare a fost limitat ca măsură  pentru prevenirea și combaterea 

contaminării cu virusul SARS-CoV2 

 

• Utilizarea spaţiilor auxiliare 

Toate spaţiile auxiliare sunt utilizate conform destinaţiei lor şi a nevoilor. 

Cabinetele profesor sunt utilizate ca săli de pregătire a materialelor didactice. 

Catedra de Limba şi literatura română 

• Utilizarea frecventă a CDI-ului -  Rad, Puiu , Roman, Bledea  

• Utilizarea sălii AEL în vederea desfășurării anumitor ore de specialitate – membrii catedrei  

Catedra de limbi moderne 

•  Spațiile auxiliare sunt eficient utilizate. 
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Catedra de științe 

• Utilizarea spațiilor auxilare s-a facut cu respectarea normelor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
Catedra de Educație Fizică și Sport 

• Utilizarea ocazională a terenului sintetic 

• Dotarea cu mijloacele de 

învăţământ şi cu auxiliare 

curriculare 

Conducerea Colegiului, responsabilii comisiilor metodice şi fiecare cadru didactic se 

preocupă permanent pentru dotarea şi autodotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare 

curriculare.  

       Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare prin alte proiecte a fost de asemenea 

benefică. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Asigurarea la începutul anului școlar a documentației necesare desfășurării proceselor 

didactice ( standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare, manuale școlare) 

• Reactualizarea  unui manual auxiliar pentru elevii claselor a XII-a – Puiu Mariana 

• Realizarea de planșe tematice și suporturi de curs –  Puiu,  Roman, Bledea, Rad 

 Catedra de limbi moderne 

• Auxiliare  didactice online realizate  de prof. Anca  Bărcuteanu: 

         http://sites.google.com/site/englezadupascoala/  

         http://sites.google.com/view/my-english-e-book/   și care sunt  puse  la dispoziția elevilor. 

Catedra de Socio-Umane 

• Dotarea cu mijloace specifice: atlase, planşe, hărţi, auxiliare curriculare, manuale şcolare, fişe 

de lucru  

Catedra de Matematică 

• Asigurarea la începutul anului școlar a documentației necesare desfășurării proceselor 

didactice ( standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare, manuale școlare) 

• Realizarea de planșe tematice și suporturi de curs online–  toți membrii catedrei 

Catedra de Ştiințe  

• Asigurarea la începutul anului şcolar a documentaţiei necesare desfăşurării proceselor 

didactice ( standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare) 

• Selectarea şi achiziţionarea de auxiliare didactice. 

• Dotarea cu echipamente şi mijloace specifice: atlase, planse, mulaje, tabel periodic. 

Catedra de Construcţii 

• În procesul educativ  au fost folosite auxiliare curriculare elaborate de membrii catedrei, 

machete 

• 1 reţea de calculatoare (12calculatoare funcţionale) 
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• 1 tablă inteligentă 

• 2 notebook-uri 

• 2 video proiectoare 

• 2 flipchart-uri 

• machete,  material documentare 

• SDV-uri pt instruirea practică 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Utilizarea în procesul de invăţare-predare a manualelor şi auxiliarelelor curriculare in format 

electronic accesate prin calculatoarele personale și din dotarea cabinetelor  

• Utilizarea în procesul de predare- învăţare a  softurilor educaţionale existente pentru 

domeniul mecanic şi a videoproiectorul din dotarea cabinetelor pentru lecţiile realizate de 

membrii catedre în PowerPoint 

• Actualizarea  auxiliarelor didactice de  pe site-ul   

• https://sites.google.com/site/operatiitehnologice/  Țar Cosmina 

• https://sites.google.com/site/profesorkiss/ Kiss Maria Magdalena 

• https://sites.google.com/site/dragossimona2000/ Dragos Simona 

• Revizuire  CDL clasa a-XII-a pentru calificarea Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă 

numerică, Tehnician mecatronist, Tehnician in instalatii electrice – Maxim Ioana 

• Revizuire CDL-ul clasa a-X-a pentru calificarea Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă 

numerică și Tehnician mecatronist,  intitulat „Măsurarea și asamblarea elementelor”, pentru 

calificarea Mecanic auto– Măsurarea și asamblarea subansamblelor automobilului, pentru 

cls. a XI-a - Aplicaţii de tip CAD, pentru a11C-a IP- Intreţinerea şi repararea automobilelor , 

pentru a 11-a D IP - Surse regenerabile folosite pentru producerea energiei electrice - Maxim 

Ioana 

• Revizuire CDL-ul clasa a-X-a pentru calificarea Tehnician în instalații electrice și pentru 

calificarea Electrician în construcții– Neamț Alina intitulat Materiale electrotehnice și 

mijloace de măsurare utilizate la locul de muncă 

• Revizuire CDL-ul clasele a XI B și XI C – Elementele proiectării produselor – Kiss Maria 

Magdalena 

• Revizuire CDL-ul pentru clasele IX B, 9 C - Organizarea locului de muncă în atelierul de 

instruire practică – Kiss Maria Magdalena 

• Revizuire CDL-ul pentru clasele IX C, 9 D - Identificarea și rezolvarea problemelor la  locului 

de muncă – Kiss Maria Magdalena 

• Realizare CDL-ul pentru cls 11D ip  – Instalații electrice speciale pentru construcții moderne 

– Bandi Andreea 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  



Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, cod 430291 
Tel.+40262223685, Fax: +4 0262 225803 
e-mail: colegiulasbm@gmail.com 

pagina web: www.asalignybm.tpsvision.ro         19 

       
 

• Actualizarea  unui spaţiu  de noutăți editoriale  care conţine și lucrări, broşuri,  CD-uri 

realizate de  profesorii din şcoală 

• Existenţa şi dezvoltarea 

fondului bibliotecii şcolare/ 

centrului de informare şi 

documentare 

Fondul de carte al bibliotecii şcolii noastre ca şi al Centrului de Documentare şi Informare este 

unul generos, de calitate şi care se îmbogăţeşte permanent, având în vedere şi faptul că fiecare 

coleg care publică un articol sau o carte precum şi editorii de reviste şcolare ale colegiului 

predau câte un exemplar la CDI. 

Catedra de română 

• Îmbogățirea fondului CDI-ului prin, planșe, reviste, picturi, materiale PP  toti membrii 

catedrei 
  Catedra de limbi moderne 

• Există o bibliotecă școlară și un CDI unde pot fi găsite cărți de referință pentru studiul 

limbilor moderne. 
 Catedra de Matematică 

• Îmbogățirea fondului CDI-ului prin cărți , reviste, materiale -membrii catedrei. 
Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Desfăşurarea de  activităţi educative în  CDI şi bibliotecă – membrii catedrei  

Catedra de Educație Fizică și Sport 

• Desfășurarea orelor de PST în AEL pentru susținerea atestatelor prin prezentare video 

• Participarea online la toate proiectele derulate prin CDI 

Centrul de Documentare și Informare/ Biblioteca  

• Fondul documentar dispune de un numar total de volume  22.208  din care:Lucrări de referinţă 

(enciclopedii, dicţionare, atlase) 500, Lucrari ştiinţifice 100, Literatură 19.600 Manuale 

şcolare PT. CLASELE IX-XII , Lucrări de metodica si psihopedagogie 100 , Dezvoltarea 

fondului de carte donate de Primăria Baia Mare (75 de volume cu același titlu)       

 

• Dotarea cu  tehnologie 

informatică şi de comunicare 

Gradul de utilizare a celor mai noi echipamente nu este încă satisfăcător având în vedere că 

majoritatea tablelor interactive sunt folosite ca „ecran de proiecţie”, iar staţiile grafice, aparatul 

de filmat, etc. nu sunt puse în valoare nici măcar printr-un parteneriat important. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Prin intermediul unui proiect de parteneriat, catedra s-a mai îmbogățit cu un fond de DVD-uri 

tematice – carte audio și video – Puiu Mariana 

• Realizarea de 4 CD uri cu materiale tematice pentru elevi  sau achiziţionarea de DVD-uri – 

toti membrii catedrei 

Catedra de limbi moderne 

• Catedra are  un video-proiector, un laptop Dell și un ecran de proiectare, primite din partea 

direcțiunii pentru a fi folosite în scop educativ de către membrii catedrei. 
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Catedra Socio-Umane 

• Utilizării tehnologiei informatice şi de comunicare: calculator, imprimanta, laptop, 

videoproiector, tablă interactivă 

Catedra de matematică 

• Cabinetele B4 și B15 au calculatoare conectate la Internet și imprimante 

Catedra de Ştiinţe  

• Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare: calculator, imprimantă, laptop, 

videoproiector. 

• Cabinetele și sălile de clasă a fost dotate cu computere și camere Web pentru a facilita 

desfășura orele on-line. 

• Utilizarea platformei educaționale Google Classroom pentru învățarea on-line. 

Catedra de Construcţii 

• 4calculatoare+ imprimante  în cabinetele profesorilor 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• O reţea de calculatoare  

Catedra de Educație Fizică și Sport 

• 1 calculator complet; 

• 1 CD player 

• 1 stație amplificare 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Existența unui nr. de 6 calculatoare în  spaţiul informatic pe care elevii le utilizează pentru 

cercetarea individuală , 1 calculator în spatial de primire, utilizat de profesorul documentarist 

, folosit şi pentru proiectări, o tablă interactivă,  televizor, video-proiector, imprimantă cu 

scanner  și un calculator care este utilizat în vederea gestionării fondului documentar, 

conectat la reţeaua de internet. 

• Accesibilitatea echipamentelor, 

materialelor, mijloacelor de 

învăţământ şi auxiliarelor 

curriculare 

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor 

curriculare este asigurată pentru toţi elevii şi toate cadrele didactice prin bibliotecă, CDI, 

administrator de reţea care distribuie echipamente IT pentru utilizare de scurtă durată. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Toți membrii catedrei au acces la materialele și mijloacele de învățământ – sala B26 dotată cu 

tablă inteligentă, laptop-ul și videoproiectorul, flip-chart-ul, din cabinet, auxiliarul pentru 

clasa a XII-a, caietele de exerciţii pentru cls. a IX-a şi a X-a. 

Catedra de limbi moderne 

• În acest an scolar, având ore on-line in mare parte, am lucrat pe calculatoarele personale si in 

perioadele de predare fizica si online am avut un calculator in cabinetul A5. 

Catedra Socio Umane 
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• Am avut acces in laboratorul AEL, CDI, Bibliotecă; 

• O parte a echipamentelor sunt în dotarea catedrei, celelalte sunt utilizate prin rezervarea lor 

(de ex. video-proiector). 

Catedra de matematică 

• Toți membrii catedrei au acces la materialele și mijloacele de învățământ 

Catedra de Ştiinţe  

• Toate cadrele didactice au avut acces la dispozitive și programe informatice, întrucât 

cabinetele și sălile de clasă a fost dotate cu computere și camere Web pentru a facilita 

desfășura orele on-line. 

Catedra de Construcţii 

• Toţi membrii catedrei au acces la toate materialele, echipamentele  şi mijloacele de 

învăţământ necesare procesului educativ 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Accesarea auxiliarelor de pe internet 

• Existența mijloacelor de învățământ la nivel de cabinete și a auxiliarelor curriculare la nivelul 

catedrei 

• S-a adaptat activitatea de predare-învățare pentru mediul online prin crearea claselor pe 

platforma Google Classroom 

• S-au elaborat instrumente de evaluare aplicabile online de tip Quiz, Catedra de Educație 

Fizică și Sport 

• Folosirea pentru activități extrașcolare, laboratorul AEL, CDI, biblioteca, sală de forță 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca 

• Toate resursele şi  mijloacele de documentare şi informare sunt puse la dispoziţia 

utilizatorilor, fiind uşor  accesibile, domeniile fiind etichetate corespunzător. 

• Orientarea în spațiul CDI se face și cu ajutorul Margaretei documentarelor, expusă în spațiul 

de primire. 

• Procurarea şi utilizarea 

documentelor şcolare şi a 

actelor de studii 

Procurarea documentelor şcolare şi a actelor de studii se face sub coordonarea echipei 

manageriale, prin serviciul secretariat, prin bibliotecă, şi cu sprijinul doamnei laborant Maria 

Nechita. 

Cataloagele şcolare şi carnetele de elev sunt personalizate, având completate datele şcolii, iar 

în plus, cataloagele au şi disciplinele şi modulele pe care le are de parcurs fiecare clasă, precum 

şi ordinele de ministru prin care sunt aprobate calificările profesionale şi respectiv planurile de 

învăţământ. 

Utilizarea acestor documente se face conform normelor legale în vigoare. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Toți membrii catedrei au primit/procurat și utilizat documentele școlare necesare bunei 
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desfășurări a activităților didactice  

Catedra de limbi străine 

• Completarea, utilizarea şi gestionarea documentelor şcolare şi a actelor de studii la timp este 

făcută cu conștiinciozitate de către membrii catedrei, în special de către cei care sunt și 

diriginți  

Catedra de Socio-Umane 

• Completarea, utilizarea şi gestionarea documentelor şcolare şi a actelor de studii la timp 

Catedra de Matematică 

• Toți membrii catedrei au primit/procurat și utilizat documentele școlare necesare bunei 

desfășurări a activităților didactice 

Catedra de Ştiinţe  

• Descărcarea programelor de fizică, chimie, biologie de pe site-ul www.edu.ro                       

• Completarea, utilizarea şi gestionarea documentelor şcolare şi a actelor de studii la timp. 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Colaborarea eficientă  cu secretariatul unităţii pentru procurarea diverselor documente 

necesare elevilor pentru dosare de burse, alocaţii , alocaţii suplimentare şi a documentelor 

necesare pentru  completare de catalog- prof.diriginţi ai catedrei 

Catedra de Educație Fizică și Sport 

• Intocmirea planificărilor la termen 

• Utilizarea la orele de specialitate a unor proiecte didactice, metode diversificate, in 

concordanţă cu particularităţile de vârsta ale elevilor 

• Completarea, utilizarea şi gestionarea documentelor şcolare şi a actelor de studii la timp 

• De pe site-uri de specialitate, reviste și cărți de specialitate 

c. resurse umane 

• Managementul personalului de 

conducere, a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Personalul de conducere (directorii) au fost numiţi prin concurs, iar şefii de compartimente 

prin decizii ale directorului. În vederea acordării calificativului anual, fiecare persoană a 

completat raportul de autoevaluare şi fişa de autoevaluare. 

Evaluarea activităţii directorilor este realizată de ISJ, iar evaluarea personalului didactic este 

realizată în şcoală, conform metodologiei. 

Nu am avut încadrat nici în anul şcolar precedent nici un cadru didactic necalificat. 

Personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic este evaluat de şeful de compartiment. Toate 

calificativele, în afara celor pentru directori au fost validate de către C.A. al unităţii. 

La încadrarea cu personal didactic auxiliar şi mai ales la personal nedidactic am completat 

deficitul cu personal detasat ocupând astfel mare parte din  posturi 

    Catedra de Limba şi literatura română: 

• șeful  de catedrã Puiu Mariana a reușit, cu ajutorul direct al membrilor catedrei sã menținã un 

climat pozitiv și lucrativ în cadrul catedrei, sã întocmeascã la timp și eficient, documentele 

cerute de cãtre direcțiunea școlii sau de cãtre CEAC, sã promoveze colaborarea la nivelul 
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catedrei 

Catedra de limbi străine 

• Managementul relațiilor organizaționale este bine făcut în instituția noastră 
     Catedra de matematică 

• Șeful  de catedră, Birta Adriana a reușit, cu ajutorul direct al membrilor catedrei să mențină 

un climat pozitiv și lucrativ în cadrul catedrei, să întocmească la timp și eficient, 

documentele cerute de către direcțiunea școlii sau de către CEAC, să promoveze 

colaborarea la nivelul catedrei  

Catedra de Construcţii 

• 100% cadre didactice calificate 

• 4 profesori – gr did I ,  2 profesori – gr did II  

• 3  maiştri instructori  – gr did I şi 1 maistru  instructori-  gr did II 

• foarte buna colaborare atât cu personalul de conducere cât şi cu cel didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• 100% cadre didactice calificate 

• 8 profesori –6 gr did I , 2 gr.did II,  

• 7  maiştri instructori  –4 gr did I, 1 gr. Did II,  4 -  definitivat, 1 - debutant 

• Foarte bună colaborare şi comunicare eficientă cu personalul de  conducere a şcolii, 

colectivul didactic, auxiliar şi nedidactic.       

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Gestionarea activităților programate și neprogramate din CDI, completarea zilnică a 

jurnalului de activități individuale de către elevii care folosesc spațiul CDI, completarea 

fișelor de activitate în cadrul activităților programate. 

• Completarea de către bibliotecarul şcolii, a registrului inventar şi introducerea fondului de 

carte existent în programul Ebibliophil un nr. de 21.174  de volume. 

• Preluarea şi distribuirea manualelor şcolare 

B. EFICACITATE 

EDUCAŢIONA 

LĂ 

• Definirea și promovarea ofertei 

educaţionale  

Oferta educaţională a şcolii noastre a fost elaborată ţinând cont de tendinţele de dezvoltare a 

resurselor umane evidenţiate de PLAI, de strategia CNDÎPT, de nevoile agenţilor economici, de 

situaţia absolvenţilor de liceu din judeţ care nu reuşesc să promoveze examenul de bacalaureat, 

de ethosul şcolii noastre. 

Prin decizie a directorului a fost constituită Comisia de elaborare şi cea de Promovare a 

ofertei educaţionale. 

Oferta educaţională a fost diversificată prin Acreditarea învăţământului postliceal pentru 

Şcoală de maiştri care acoperă toate calificările din nomenclator pentru domeniul Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice si prin autorizarea calificarii de nivel 4 „ operator masini cu comanda 
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numerica” 

Promovarea ofertei educaţionale s-a realizat prin următoarele tipuri de activităţi: editarea 

pliantului de promovare a ofertei educaţionale şi tipărirea lui (color şi alb-negru), promovarea 

ofertei prin deplasarea cadrelor didactice însoţiţi de elevi pentru a prezenta oferta noastră la 

clasele a VIII-a din şcolile gimnaziale, incheierea de parteneriate intre CTAS si scolile 

gimnaziale din MM, promovarea prin Şcoala de şoferi (maşinile inscripţionate cu datele 

unităţii). 

    Catedra de Limba şi literatura română: 

• Promovarea imaginii școlii prin participarea și implicarea în diferite proiecte educaționale la 

nivel județean, national și/sau international  – toti membrii catedrei  

Catedra de limbi moderne 

• Pânã în acest moment s-a fãcut doar Planul de încadrare pentru anul școlar viitor, care va fi 

propus inspectoratului și care a fost votat în Consiliul profesoral. 
    Catedra Socio- Umane  

• Promovarea imaginii şcolii lin mediul online, la scolile Dimitrie Cantemir, Scoala 

gimnaziala Ardusat, Scoala Alexandru Ivasiuc (21) si Scoala Lucian Blaga, Vasile 

Alecsandri Baia Mare. 

• Participarea la acțiuni de promovare a liceului în mediul online. 

     Catedra de Matematică 

• Promovarea imaginii şcolii prin participarea şi implicarea în diferite proiecte educaţionale la 

nivel judeţean, national şi/sau international  – prof. Birta Adriana 

• Toți membrii catedrei au participat prin intermediul platformelor de socializare la 

Promovarea Ofertei Educaţionale  
Catedra de Ştiinţe  

•  Popularizarea   ofertei educaționale a Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” prin afișare pe  

paginile personale de facebook și  trimiterea ofertei educaționale colegilor si prietenilor care 

predau la școli generale, pentru a fi prezentată elevilor de clasa a VIII-a, si nu numai. 

• Școala ,,Vasile Alecsandri”, Baia Mare - prof. Vaida Aniko 

• Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare – prof. Grigor Alina și prof. Mezei Simona 

• Școala Gimnazială ”A. Buzura” Copalnic Mănăștur – prof. Grigor Alina și prof. Miclean 

Mariana 

• Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Baia Mare – prof. Grigor Alina și prof. Mezei Simona 

• Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Baia Mare – prof. Grigor Alina și prof. Mezei 

Simona 

• Școala Gimnazială ”Al.I. Cuza” Baia Mare – prof. Grigor Alina și prof. Mezei Simona 
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• Școala Gimnazială „George Coşbuc“ , Baia Mare – prof. Trif Maria 

• Școala Gimnazială Cicârlău – prof. Miclean Mariana 

Catedra de Construcţii 

• Promovarea ofertei educaţionale  în mediu virtual  ( Mîndruţescu C, Glodean L, Ofrim 

Camelia, Chiş Crina) 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Promovarea ofertei educationale la scolile generale din judet –membrii catedrei 

• Participare la Târgul ofertelor educaționale 2018 

• Culegerea și centralizarea datelor referitoare la școala noastră de la direcțiune, șefi de 

catedră, responsabil cu formarea, director educativ, secretariat, contabilitate, membrii 

comisiei ARACIP postarea pe platforma ARACIP a documentelor școlii și completarea 

datelor în baza de date Aracip, în vederea acreditării calificarii Tehnician prelucrari pe 

masini cu comanda numerica- invatamant liceal, Instalator instalatii tehnico-sanitare si de 

gaze, învățământ professional – Maxim Ioana 

        Catedra de Educație Fizică și Sport 

• Promovarea imaginii colegiului la scoli  din Baia Mare , imprejurimi și la Târgul Ofertelor 

Educaționale realizat de Sabou Hruban Antonela, Cristian Dariana, Gherman Alin, Băban 

Cristian și Chindea Anca și Murariu Romeu  pentru formarea claselor de handbal 

             Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca 

• Promovarea ofertei educaționale la Școala Gimnazială Dr. Victor Babeș Baia Mare 

• Prezentarea colegiului și a ofertei educaționale școlilor gimnaziale din Sc. Gim I.L 

Caragiale, O. Goga 

• Existenţa parteneriatelor cu 

reprezentanţi ai comunităţii 

Şcoala noastră are multiple parteneriate funcţionale cu reprezentanţi ai comunităţii: ISJ MM, 

CCD MM, Centrul de Educaţie Inclizivă, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul 

Universitar Nord, muzee, Poliţie, Jandarmerie, ISU, cu ONG- ”Arta Educaţiei” şi cu DJTS 

Maramureş, cu foarte multe şcoli din Baia Mare, din judeţ şi din ţară. 

Monitorizarea parteneriatelor educative este realizată de prof. documentarist Aurelua Both   

iar a celor încheiate cu agenţii economici pentru efectuarea practicii elevilor de către d-na 

prof.ing. Ioana Maxim (care întocmeşte HARTA parteneriatelor, componentă a PAŞ). 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Proiect de parteneriat  cu Asociația Vasile Pogor din Iași – prof. Puiu Mariana 

• Proiect de parteneriat cu CDI, CTASBM – toti membrii catedrei 

• Parteneriat cu Crucea Roşie – toti membrii catedrei  

Catedra de limbă străine 

• Avem anual parteneriat cu Crucea Roșie și cu organizația Salvați Copiii 

Catedra Socio-Umane 
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• Parteneriate cu JA România si fundaţia HHC România; 

• Parteneriat cu Liceul tehnologic Rasnov.(T.T) 

• Inspectoratul pentru situații de urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului 

Maramureș;  

• Asociația eLiberare, București, pentru derularea activităților din cadrul proiectului 

extracurricular, cu finanțare extrabugetară de prevenirea traficului de persoane și a 

exploatării sexuale în România; 

• Liceul Teoretic ”Marin Preda” București 

• Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia mare (Ciurte) 

              Catedra de Matematică  

• Activități în parteneriat cu IPJ Maramureș și cu UMF Cluj Napoca- prof. Stark Andrea 

• Activități împreuna cu Poliția Română în vederea reducerii consumului de droguri- prof. 

Indre Alexandra 

• Acord de parteneriat cu editura D”Art in octombrie 2020- prof. Birta Adriana 

• Parteneriat educational de orientare școlară și profesională în 09.06.2021- prof. Birta 

Adriana 

• Acord de parteneriat cu asociația eLiberare , iunie 2021- prof. Birta Adriana 

• Participare la proiectul FOMO , iunie 2021- prof. Birta Adriana 

• Participare la proiectul” Fii  liber” ,iunie 2021- prof. Birta Adriana  

Catedra de Ştiinţe  

• Parteneriat pentru implementarea gratuită a programelor, proiectelor şi competiţiilor 

naţionale şi internaţionale Junior Achievement of România – prof. Mezei Simona 

• Parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Marin Preda” București, organizator al Concursului 

Național ,,Science4You” – prof. Vaida Aniko 

•  Parteneriat educațional de orientare școlară și profesională cu: 

• Școala ,,Vasile Alecsandri”, Baia Mare - prof. Vaida Aniko 

• Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare – prof. Grigor Alina și prof. Mezei Simona 

• Școala Gimnazială ”A. Buzura” Copalnic Mănăștur – prof. Grigor Alina și prof. Miclean 

Mariana  

• Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Baia Mare – prof. Grigor Alina și prof. Mezei Simona 

• Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Baia Mare – prof. Grigor Alina și prof. Mezei 

Simona 

• Școala Gimnazială ”Al.I. Cuza” Baia Mare – prof. Grigor Alina și prof. Mezei Simona 

• Școala Gimnazială Cicârlău – prof. Miclean Mariana  

Catedra de Construcţii 
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• Implicarea în încheierea de parteneriate cu agenţi economici ( Gaje G., Maior A, Matei 

Ghe ., Simon Csabo, Deceanu Dana) 

• Parteneriat pentru anul scolar 2020-2021 cu  EduLand digital Learning-simpozion 

international (Chiș Crina) 

• Parteneriat cu Palatul copiilor din Baia Mare pentru Cercul de machete claselea(Chiș 

Crina, Glodean Ligia) 

• Parteneriat cu : Casa de tip familial nr. 2 ,SC VITAL SA, SC NOCELLI SRL, SC KMN 

SRL, 

• S.C. General Euro CO BM SRL,  S.C.  Chilia SRL, SC Garden SRL                         

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Încheierea de parteneriate cu agenţi economici pentru efectuarea practicii – maistrii 

instructor 

• Parteneriat Educațional cu Scoala Gimnazială Lucian Blaga Fărcașa, in cadrul 

Proiectului ,, Să dăruim din suflet’’- Drgos Simona 

• Parteneriat Educațional cu Scoala Gimnazială Nicolae Iorga Baia Mare, in cadrul 

Proiectului ,, Să dăruim din suflet’’ – Bandi Andrea 

• Parteneriat Educațional cu Casa de tip familial Nr. 2, in cadrul Proiectului ,, Să dăruim 

din suflet’’ – Maxim Ioana 

• Parteneriat Educațional cu scolile de profil auto din Maramures in cadrul Proiectului ,, O 

meserie de viitor -mecanic auto!’’ Ulmeni, Borsa și Baia Sprie – Dragoș Simona 

• Acord de parteneriat cu CENTRUL DE EXCELENTA EUROTRADING in cadrul 

Simpozionului International ,,Educatie pentru voluntariat”- Bandi Andrea 

• Contract de parteneriat  cu Editura Esential Proiect Educational  in cadrul Proiectului 

Educational National ,,Metode si tehnici de evaluare in invatamantul on line” – Bandi 

Andrea 

• Proiect de parteneriat ONG COMUNICAȚI PRIN NOI, in cadrul proiectului „Sa 

punem suflet in sacul lui Mos Craciun”- Bandi Andrea, Simona Dragos, Kiss Maria 

Magdalena, Maxim Ioana, Tar Cosmina 

• Parteneriat cu Houre of Code, Centrul de Transfuzie Sangvină Maramureș – Pop Paul 

Petrica 

Catedra de Educaţie Fizică și Sport 

• Parteneriate realizate de membrii catedrei cu: 

• Parteneriate cu ANPR(penitenciarul Tăuții de sus); DTSJ Maramureș, CD Nenițescu Baia 

Mare si Colegiul  Economic „N. Titulescu” Baia Mare, Colegiul Tehnic „ A. Vlaicu”, 

LPS Baia Mare         - 

• Proiect de voluntariat ”Un dar pentru fiecare” în colaborare cu Azilul de Bătrâni Baia 
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Sprie 

• DJST  proiect judetean „Minte sanatoasa in corp sanatos” 

• Proiect"Be active"cu DJST 

             Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• CCD  

• ISJ  

• Școala specială Baia Mare 

• Muzeul de Artă Populară 

• Colegiul Național ”Mihai EminescuLiceul Teoretic ”Mihai Eminescu”,Cluj Napoca 

• Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” , ”G. Coșbuc”, ” V. Babeș”, ”I.L.Caragiale”, ”A. 

Ivasiuc” Baia Mare 

• CJRAE 

• CPECA 

a. conţinutul 

programelor de 

studiu 
• Proiectarea curriculumul-ui 

Valoarea cadrelor didactice din şcoala noastră este evidenţiată şi de faptul că avem autori de 

curriculum naţional: Autor proiect curriculum naţional clasa a XI-a înv profesional, domeniul 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (GLODEAN Ligia). 

Toate cadrele didactice întocmesc la început de an şcolar documentele de proiectare a 

curriculumului: Planificare anuală şi semestrială, proiectele unităţilor de învăţare, proiectarea 

evaluării. 

Aceste documente sunt aprobate de responsabilii ariilor curriculare şi apoi sunt avizate de 

director pentru a fi puse în aplicare. 

           Catedra de Limba şi literatura română: 

• Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu planurile cadru de învăţământ 

aprobate prin OMECI 

• Asigurarea la începutul fiecărui semestru a documentației necesare desfășurării 

proceselor didactice (standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare, manuale 

școlare) 

• Realizarea și/sau  actualizarea portofoliului personal 

• Proiectarea unităţilor de învăţare. 

• Participarea la cursuri de formare în vederea desfășurării corecte și eficiente a lecțiilor 

online – cursul de formare Profesor Digital Nation  (Puiu) 

                 Catedra de limbi moderne 

• Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

• Proiectarea unităţilor de învăţare; 

• Actualizarea permanentă a portofoliilor personale. 

           Catedra Socio-Umane 

• Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 
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• Proiectarea unităţilor de învăţare; 

• Actualizarea permanentă a portofoliului personal. 

• Activitățile de învățare au fost adaptate și pentru mediul online. Am folosit platforme 

virtuale, platforme e-learning diverse (Google Classroom, Meet, Zoom Google Docs, 

Google Drive, YouTube ,etc)  pentru activitatea de transmitere, de învățare a materialelor 

cât și pentru evaluare online. Am creat cursuri de economie, educatie antreprenoriala, 

economie aplicata, consiliere ROSE si dirigenție, la care elevii s-au conectat online prin 

adrese individuale. Elevii au fost evaluați prin intermediul rezolvării temelor date, 

testelor online, comentariilor la diferite întrebări și exerciții. 

• Acestea au oferit elevilor un feed-back în timp util.  Am colaborat și   transmis în 

anumite cazuri materialele și pe email, Whatsapp, grupurile claselor, Messenger, prin 

diriginți. 

•  S-au elaborat și instrumente de evaluare aplicabile online. 

               Catedra de Matematică 

• Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu planurile cadru de învăţământ 

aprobate prin OMECI 

• Asigurarea la începutul fiecărui semestru a documentației necesare desfășurării 

proceselor didactice (standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare, manuale 

școlare) 

• Realizarea și/sau  actualizarea portofoliului personal 

• Proiectarea unităţilor de învăţare. 

            Catedra de Ştiinţe  

• Participarea la instruirea profesorilor în ceea ce privește metodologia realizării și 

întocmirii elementelor de planificare în conformitate cu Curriculum –ul Național  

• Studierea si cunoaşterea documentelor specifice proiectării.  

• Realizarea documentelor specifice proiectării precum: planificarea anuală/semestrială şi 

proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor.  

• Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei 

prevăzută de programa şcolară.  

• Proiectarea unor activităţi ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor însuşite. 

• Elaborarea de materiale didactice (fişe de lucru, prezentări PPT,  teste, etc) 

• In activitatea de proiectare şi redactare a documentelor aferente activităţilor curriculare şi 

extracurriculare, membrii catedrei au folosit în mod constant TIC. 

• Portofoliul şi dosarul personal al membrilor catedrei au fost în permanenţă actualizate. 

• Pentru elevul Achiței Eduard Costel, din clasa a 10-a D îp, prof. Mezei Simona a 

proiectat curriculum adapatat avizat ce CJRAE MM. 
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Catedra de Construcţii 

• Elaborarea documentelor de proiectare didactică conform  metodologiei  de către fiecare 

cadru didactic al catedrei  

• Elaborarea curriculum-ului adaptat pentru  elevi cu CES (Glodean L, Deceanu D, 

Mîndruţescu C, Ofrim Camelia, Chiş Crina, Mărginaş Vasile) 

• Resursele educaționale au fost adaptate și la învățarea online 

Catedra de Mecanică, de Electrotehnică+TIC 

• Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu planurile cadru de învăţământ 

aprobate prin OMECI 

• Proiectarea unităţilor de învăţare. 

• Intocmirea curriculului adaptat pentru elevii cu CES din clasa: 10 D îp - Achitei Eduard ( 

Bandi Andrea ), X - a C – Oprea Bogdan (Bandi Andrea, Tar Cosmina), 10 D – Oprea 

Emanuel ( Tar Cosmina),  9 C îp – Satmari Andrei Casian, – Ionut Teodor, Profeanu 

Crina, Kiss Maria Magdalena. 

• S-a  realizat şcolarizare la domiciliu pentru elevul BOITOR Gabriel, 11 D îp  (Tar 

Cosmina) 

Catedra de Educaţie Fizică și Sport 

• Conform programei şcolare,s-au elaborat documentele de proiectare a activităţii 

didactice, planificările anuale şi semestriale, unităţi de învăţare, testele de evaluare 

iniţiale, de progres şi finale, baremele de corectare, situaţiile statistice, etc. Acestea au 

fost adaptate la particularităţile fiecărei clase. 

• În activitatea de proiectare şi redactare a documentelor aferente activităţilor curriculare şi 

extracurriculare, s-au folosit în mod constant TIC. 

• Portofoliul şi dosarul personal al membrilor catedrei au fost în permanenţă actualizate  

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Întocmirea proiectului anual al CDI, al planului managerial şi realizarea calendarului 

activităţilor semestriale precum şi realizarea regulamentului de ordine interioară al CDI- 

ului  şi implicit al Bibliotecii. 

• Realizarea curriculumul-ui 

Realizarea curriculumului este monitorizată de fiecare cadru didactic, urmărită de 

responsabilul comisiei metodice şi de directori prin inspecţii la clasă. 

Cadrele didactice folosesc metode de predare-învăţare centrate pe  elev şi încearcă permanent 

să accesibilizeze conţinuturile la nivelul de înţelegere al elevilor. 

Parcurgerea programelor şcolare se face ritmic, în conformitate cu documentele proiective şi 

utilizând cât mai eficient mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare, resursele de care 

dispunem. 

    Catedra de Limba şi literatura română: 

• Accesibilizarea conţinuturilor învăţării  şi însuşirea acestora prin alternarea formelor de 

 



Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, cod 430291 
Tel.+40262223685, Fax: +4 0262 225803 
e-mail: colegiulasbm@gmail.com 

pagina web: www.asalignybm.tpsvision.ro         31 

       
 

organizare a colectivului: individual, perechi, grupe.- toți membrii catedrei 

• Încurajarea creativității elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor de 

curs. – toți membrii catedrei 

• Elaborarea planurilor de lecții sau a schițelor didactice conform cerintei ISJ MM. – toți 

membrii catedrei 

• Adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al elevilor. 

• Selectarea şi achiziţionarea de auxiliare didactice. 

• Utilizarea  auxiliarelor didactice în activitate,  în scopul facilitării învăţării elevilor. 

• Formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin activităţi 

specifice. 

• Proiectarea unor activităţi ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor însuşite,  

• Respectarea indicaţiilor metodice oferite de îndrumătoare didactice, legislaţia şcolară în 

vigoare şi de nevoile comunităţii locale 

        Catedra de limbi moderne 

• Utilizarea unor strategii didactice moderne, asigurând caracterul aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor prevăzute în documentele şcolare; 

• Selectarea, achiziţionarea şi utilizarea de auxiliare didactice în scopul facilitării învăţării 

elevilor; 

• Formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin activităţi specific 

(culegere de informații, muncă pe grupe, proiecte etc). 

• Elevii au fost motivaţi în permanenţă pentru obţinerea unor rezultate mai bune, prin 

valorizarea exemplelor de bună practică; 

• Încurajarea creativităţii elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor; 

• Elaborarea planurilor de lecţii sau a schiţelor didactice; 

• Adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al elevilor (vocabular de dificultate medie). 

Catedra Socio Umane 

• Utilizarea unor strategii didactice moderne, asigurând caracterul aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor prevăzute în documentele şcolare; 

• În cadrul activităţilor didactice au fost utilizate eficient resursele materiale din şcoală, 

pentru optimizarea procesului de învăţământ: tabla inteligentă, atlase, planşe, softuri 

educaţionale, video-proiector, laptop, CDI, portofolii de lucru, etc.  

• Elevii au fost motivaţi în permanenţă pentru obţinerea unor rezultate mai bune, prin 

valorizarea exemplelor de bună practică; 

• Încurajarea creativităţii elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor; 

• Elaborarea planurilor de lecţii sau a schiţelor didactice; 
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• Adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al elevilor; 

• Selectarea, achiziţionarea şi utilizarea de auxiliare didactice în scopul facilitării învăţării 

elevilor; 

• Formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin activităţi 

specifice. 

Proiecte educaționale: 

• Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, 4-10 Octombrie 2020; 

• ,, La vânătoare de eclipse” 14.12.2020 

• ,,Ziua Mondială a Apei 2021, Prețuirea apei (Ciurte) 

•  Ciurte Camelia a fost coordonator Concurs Regional de creații literare și plastice, referate 

științifice și prezentări de bune practici ,,Itinerar la curtea regală” (secțiunea referate 

științifice) Ediţia a VI-a, Baia Mare, 2020. 

•  Ciurte a susținut lecții deschise (ISTORIE, lecție deschisă la clasa a XI - a A, Contribuții 

românești la dezvoltarea științei și tehnicii – aplicații practice, 15.01.2021; GEOGRAFIE, 

lecție deschisă la clasa a X-a C,  Marile ansambluri economice şi geopolitice ale lumii – 

aplicații practice, 25.05.2021). 

• Ciurte a participat cu elevii claselor a IX-a H, a XI-a H la evenimentul de celebrare a 165 de 

ani de la dezrobirea romilor, împreună contribuind la promovarea istoriei romilor în vederea 

constituirii unei societăți incluzive. Evenimentul a fost organizat în 19.02.2021 desfășurat 

de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună în parteneriat cu Asociația Holtis. 

Catedra de Matematică 

• Accesibilizarea conţinuturilor învăţării online și offline, însuşirea acestora prin alternarea 

formelor de organizare a colectivului: individual, perechi, grupe.- toți membrii catedrei 

• Încurajarea creativității elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor de 

curs – toți membrii catedrei 

• Elaborarea planurilor de lecții sau a schițelor didactice conform cerintei ISJ MM. – toți 

membrii catedrei. 

•  Adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al elevilor.Selectarea şi achiziţionarea de 

auxiliare didactice. 

• Utilizarea  auxiliarelor didactice în activitate,  în scopul facilitării învăţării elevilor. 

Formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin activităţi online 

specifice. 

• Proiectarea unor activităţi online ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor, priceperilor 

şi deprinderilor însuşite,  

• Respectarea indicaţiilor metodice oferite de îndrumătoare didactice, legislaţia şcolară în 

vigoare şi de nevoile comunităţii locale 
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• Am realizat fișe de lucru, teste online, materiale și lecții în Word . 

• Am realizat și am postat materiale pe Google Classroom 

• Am realizat lecții online folosind Google Meet 

• Am utilizat grupurile de pe Facebook și Whatsapp pentru a posta materiale și pentru a 

comunica cu elevii și părinții- toți membrii catedrei 

Catedra de Ştiinţe  

În cadrul activităţilor didactice s-a urmărit: 

• realizarea unei comunicări de tip partenerial între  elevi şi profesor; 

• dezvoltarea gândirii deductive, creatoare, a spiritului de observaţie, de concluzionare; 

• formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal la elevi. De aceea, s-a pus accent 

deosebit pe latura practică, aplicativă,  specifică ştiinţelor astfel încât elevii să dobândească 

deprinderi utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi chiar în viaţa de zi cu zi; 

• utilizarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie astfel încât experimentul să contribuie 

la dezvoltarea deprinderilor practice;  

• utilizarea eficientă a resurselor materiale din şcoală, pentru optimizarea procesului de 

învăţământ: atlase, mulaje, planşe, softuri educaţionale, videoproiector, laptop, CDI, 

portofolii de lucru, ghid de pregatire etc; 

• utilizarea metodelor de învăţare centrată pe elev, ca beneficiar direct al actului didactic;  

• Formarea  la elevi de deprinderi de studiu individual; 

• Accesibilizarea  conţinuturilor învăţării şi însuşirea lor prin alternarea formelor de 

organizare a colectivului: individual, perechi, grupe. 

• Încurajarea  creativităţii elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor de 

curs. 

• Adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al elevilor. 

• Utilizarea platformelor e-learning (Google Classroom, Meet, Zoom, Google Docs, Google 

Drive, YouTube ,etc)  pentru activitatea de predare-învățare-evaluare 

• Materia a fost parcursă integral la toate clasele. Conform obiectivelor propuse, s-a realizat 

monitorizarea permanentă a progresului elevilor prin aplicarea periodică a testelor de 

progres.  

• Elevii au fost motivaţi în permanenţă pentru obţinerea unor rezultate mai bune, prin 

valorizarea exemplelor de bună practică. 

• Formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin activităţi 

specifice. 

Catedra de Construcţii 

• Conţinuturile învăţării au fost accesibilizate şi însuşite prin alternarea formelor de 

organizare a colectivului: individual, perechi, grupe. 
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• Încurajarea creativităţii elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor de 

curs 

• Folosirea unui  limbajul tehnic la nivelul de înţelegere al elevilor 

• Au fost  utilizate  manuale tehnice  didactice   în scopul facilitării învăţării elevilor 

• S-a urmărit formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin 

activităţi specifice 

• Proiectarea unor activităţi ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor însuşite în cadrul orelor de instruire practică 

• Asigurarea materialelor necesare desfăşurării activităţii didactice din cadrul  orelor de 

instruire practică 

• Au fost utilizate platforme educaționale online (classroom net) unde toți membrii catedrei 

au creat cursuri pentru modulele predate în vederea facilitării învățării online 

• S-au desfășurat sesiuni video pentru predarea lecțiilor 

• Membrii catedrei au  elaborat  teme pentru examenele de certificare a competenţelor 

profesionale nivel 4  pentru calificarea profesională tehnician desenator în construcţii şi 

instalaţii, , respectiv nivel 5 pentru maistru în instalaţii pentru construcţii şi nivel 3 pentru 

calificarea zidar pietrar tencuitor şi instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Parcuregerea  integrală a tematicii prevăzute in planificările calendaristice semestriale 

• Conţinuturile învăţării au fost accesibilizate şi însuşite prin alternarea formelor de 

organizare a colectivului: individual, perechi, grupe. 

• Încurajarea creativităţii elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor de 

curs teoretic şi practic 

• Întocmirea, aplicarea de chestionare pentru cunoaşterea elevului, în colaborare cu 

psihologul școlar. 

• Elaborarea planuri de lecții didactice conform cerinţelor ISJ MM. 

• Adaptarea limbajului tehnic la nivelul de înţelegere al elevilor. 

• Selectarea  şi utilizarea auxiliarelor didactice  în scopul facilitării învăţării elevilor. 

• Formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin activităţi 

specifice. 

• Proiectarea unor activităţi ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor însuşite,  

• Respectarea indicaţiilor metodice oferite de îndrumătoare didactice, legislaţia şcolară în 

vigoare şi de nevoile comunităţii locale. 

Catedra de Educaţie Fizică și Sport 

• S-au utilizat numeroase strategii didactice moderne, asigurând caracterul aplicativ al 
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învăţării şi formarea competenţelor prevăzute în documentele şcolare. 

• În cadrul activităţilor didactice au fost utilizate eficient resursele materiale din şcoală, 

pentru optimizarea procesului de învăţământ: tabla inteligentă, softuri educaţionale, video-

proiector, laptop, CDI, portofolii de lucru, etc.  

• S-au susţinut în mod constant ore în laboratorul AEL în cursul anului şcolar. 

• Elevii au fost motivaţi în permanenţă pentru obţinerea unor rezultate mai bune, prin 

valorizarea exemplelor de bună practică; 

• Încurajarea creativităţii elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor; 

• Elaborarea planurilor de lecţii sau a schiţelor didactice; 

• Adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al elevilor; 

• Selectarea, achiziţionarea şi utilizarea de auxiliare didactice în scopul facilitării învăţării 

elevilor; 

• Întocmirea, aplicarea de chestionare pentru cunoaşterea elevului, în colaborare cu 

consilierul şcolar; Formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin 

activităţi specifice. 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

•    Conţinuturile învăţării au fost accesibilizate cu ajutorul platfomei classroom 

•    Încurajarea creativității elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul 

activităţilor on line. 

•    Elaborarea activităților online, pe platforma google classroom 

•    Formarea la elevi de deprinderi de studiu individual şi de autocontrol prin activităţi on line. 

•    Proiectarea unor activităţi pedagogice ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor însuşite 

•    Realizarea de activități culturale, educative și de gestionare și adaptarea acestora la în raport 

cu nevoile utilizatorilor pe platforma google classroom; 

• Respectarea indicaţiilor metodice oferite de îndrumătoare didactice, legislaţia şcolară în 
vigoare şi de nevoile comunităţii locale. 

b) rezultatele învăţării • Evaluarea  rezultatelor şcolare 

Rezultatele şcolare sunt evaluate ritmic, iar rezultatele evaluării sunt analizate şi interpretate 

pentru a putea întocmi şi aplica Planuri de măsuri corective la nivel de comisie metodică, apoi la 

nivel de cadru didactic, colectiv de elevi şi chiar Planuri de Invăţare Personalizate (PIP) în 

situaţia în care acestea se impun. 

Evaluarea rezultatelor şcolare trebuie să ţină cont de rezultatul evaluării iniţiale sau a mediilor 

de admitere astfel încât să putem aprecia progresul sau regresul unui elev sau colectiv de elevi. 

Din acest punct de vedere, este necesar să încercăm o promovare mai bună a şcolii pentru a 

putea spera ca media de admitere în şcoala noastră să crească.  

Analiza rezultatelor la BAC 2019-2020 este anexată a acestui raport. 
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Catedra de Limba şi literatura română: 

• Aplicarea testelor de evaluare iniţială la debutul anului scolar 2020-2021– toți membrii 

catedrei  

• Aplicarea unor teste de evaluare online sub formă de teste clasice sau quiz-uri 

• Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii si stabilirea unui plan de masuri/ 

grafice de comparatie a evolutiei fiecarui elev si a performantelor sau a regresului 

inregistrate la sfarsitul fiecărui semestru.  Discutarea acestora cu părinţii elevilor la 

ședințele planificate– toți membrii catedrei. 

• Folosirea strategiilor de susţinere diferenţiată a elevilor - catedra. 

• Motivarea elevilor  prin încurajări, recompense dar şi sancţiuni când a fost cazul  - 

catedra. 

Catedra de Limbi moderne 

• Analiza rezultatelor şcolare în cadrul şedinţelor organizate la nivelul catedrei; 

• Aplicarea testelor de evaluare iniţială la debutul anului şcolar 2020-2021, şi a unor teste 

de progres, pentru a măsura progresul şcolar realizat. 

• Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii şi stabilirea unui plan de măsuri/ 

grafice de comparaţie a evoluţiei elevilor şi a performanţelor înregistrate la sfârşitul 

semestrului I.  Discutarea acestora cu părinţii elevilor la şedinţele şi lectoratele cu 

părinţii; 

• Folosirea strategiilor de susţinere diferenţiată a elevilor prin fişe de lucru particularizate 

și cu portofolii particularizate în cazul elevilor cu CES; 

• Motivarea elevilor  prin încurajări, recompense dar şi sancţiuni când a fost cazul.      

Catedra Socio-Umane 

• Analiza rezultatelor şcolare în cadrul şedinţelor organizate la nivelul catedrei şi a 

Consiliului profesoral; 

• Aplicarea testelor de evaluare iniţială la debutul anului şcolar 2020-2021, evaluare finală; 

• Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii şi stabilirea unui plan de măsuri/ 

grafice de comparaţie a evoluţiei fiecărui elev şi a performanţelor sau a regresului 

înregistrate la sfârşitul semestrului I.  Discutarea acestora cu părinţii elevilor la şedinţele 

şi lectoratele cu părinţii; 

• Folosirea strategiilor de susţinere diferenţiată a elevilor; 

• Motivarea elevilor  prin încurajări, recompense dar şi sancţiuni când a fost cazul. 

• Participarea la activitățile din cadrul proiectului ROSE Tudor Tamâian, Bărcuteanu 

Marius, Blănaru Marian, Both Aurelia  

• Motivarea elevilor  prin încurajări, recompense dar şi sancţiuni când a fost cazul. 

• Am elaborat instrumente de evaluare aplicabile în mediul online iar rezultatele evaluării 
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în online au fost utilizate ca feedback al activității elevilor. 

• Elevii au fost evaluați prin intermediul rezolvării temelor date, testelor online, 

comentariilor la diferite întrebări și exerciții. Acestea au oferit elevilor un feed-back în 

timp util. Tipurile de materiale didactice realizate: lecţii, fişe de documentare, fişe de 

lucru, aplicaţii, teme, formulare de feedback, etc. 

• În evaluarea rezultatelor învăţării s-a utilizat Banca de Instrumente de Evaluare Unică şi 

am elaborat materiale care au fost publicate pe diverse site-uri (Didactic.ro). 

•    S-au folosit teste de antrenament puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării 

(MEC), prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ (Blănaru, Ciurte, Bărcuteanu, Luca Raluca) 

Catedra de Matematică 

• Aplicarea testelor de evaluare iniţială la debutul anului scolar 2020-2021, evaluare finală 

online în mai- iunie 2021– toți membrii catedrei  

• Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii si stabilirea unui plan de masuri/ 

grafice de comparatie a evolutiei fiecarui elev si a performantelor sau a regresului 

inregistrate la sfarsitul fiecărui semestru. Discutarea acestora cu părinţii elevilor– toți 

membrii catedrei. 

• Folosirea strategiilor de susţinere diferenţiată a elevilor – membrii catedrei. 

• Motivarea elevilor  prin încurajări, recompense dar şi sancţiuni când a fost cazul  -toți 

membrii catedrei. 

Catedra de Ştiinţe  

• Aplicarea şi evaluarea testelor de evaluare iniţială la începutul anului şcolar 2020-2021 

• Analiza rezultatelor obținute și proiectarea activității didactice în funcție de acestea. 

• Evaluarea competenţelor dobândite de elevi prin teste de progres, portofolii, proiecte şi 

teste sumative. 

• Analiza rezultatelor testelor, evidențierea progresului sau a regresului înregistrat, 

formularea unor concluzii şi  conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu 

nivelul achiziţiilor anterioare şi cu performanţele elevilor. Discutarea acestora cu părinţii 

elevilor. 

• Activităţile realizate au fost diseminate, evaluate şi valorizate în cadrul şedinţelor 

organizate la nivelul catedrei. 

• Analiza rezulatelor obtinute la examenul de bacalaureat în cadrul ședinței de catedră on-

line. 

Catedra de Construcţii 

• Au fost  aplicate  testele de evaluare iniţială la debutul anului şcolar 2020-2021, testele de 

progres  pe parcursul semestrului  



Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, cod 430291 
Tel.+40262223685, Fax: +4 0262 225803 
e-mail: colegiulasbm@gmail.com 

pagina web: www.asalignybm.tpsvision.ro         38 

       
 

• În urma  analizei rezultatele testelor şi a concluziilor aferente  profesorii  au  stabilit  un 

plan de măsuri/ grafice de comparaţie a evoluţiei fiecărui elev şi a performantelor sau a 

regresului înregistrate la sfârşitul sem. I. 

• Evaluarea proiectelor elaborate de către elevi în vederea certificării calificării 

profesionale 

• Au fost create instrumente de evaluare online (teste online/classroom.net, wordwall.net ) 

• Au fost desfășurate sesiuni video cu elevii pentru realizarea feedback-ului 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Aplicarea  testelor de evaluare iniţială la debutul anului scolar 2020-2021. 

• Aplicarea de teste pe parcursul semestrului I a anului scolar pentru urmărirea 

progresului/regresului  

• Analiza rezultatelor testelor, si pe baza concluziilor aferente stabilirea   planului de 

masuri/ grafice de comparatie a evolutiei fiecarui elev si a performantelor sau a 

regresului inregistrate la sfărsitul de semestru.  

• Aplicarea unor  strategii de susţinere diferenţiată a elevilor, motivarea elevilor  prin 

încurajări, recompense dar şi sancţiuni când a fost cazul. 

• Elaborarea propunerilor pentru temele examenului de certificare a competenţelor 

profesionale nivel 4 pentru calificarea profesională: Tehnician prelucrari pe masini cu 

comanda numerica, Tehnician mecatronist, Tehnician în instalaţii electrice 

• Elaborarea propunerilor pentru temele examenului de certificare a competențelor 

profesionale nivel 3 pentru calificările Mecanic auto și Electrician constructor 

• Notarea ritmică a elevilor 

• Organizarea examenelor de diferente 

Catedra de Educaţie Fizică și Sport 

• Activităţile realizate au fost diseminate, evaluate şi valorizate în cadrul şedinţelor 

organizate la nivelul catedrei si al consiliului profesoral al colegiului. 

• Aplicarea testelor de evaluare iniţială la debutul anului şcolar 2020-2021, evaluare finală; 

• Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii şi stabilirea unui plan de măsuri. 

• Discutarea acestora cu părinţii elevilor la şedinţele şi lectoratele cu părinţii; 

• Folosirea strategiilor de susţinere diferenţiată a elevilor; 

• Motivarea elevilor  prin încurajări, recompense dar şi sancţiuni când a fost cazul. 

• Rezultatele elevilor la examenul de certificare competențe profesionale au fost 

foarte bune-100% promovabilitate 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Motivarea elevilor pentru a participa la proiectele şi activităţile din CDI 

• Participarea la concursul național  Mesajul meu antidrog, unde elevul Satmari Andrei, 
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cls. a 9-a, a obținut premiul I , la secțiunea desen 

• Evaluarea rezultatelor la 

activităţile extracurriculare  

(extra-clasă şi extra-şcolare) 

          Catedra de Limba şi literatura română 

• Stabilirea și monitorizarea programului activităţilor extracurriculare cu elevii şi 

părinţii – toți membrii catedrei.  

• Coordonarea elevilor şi participarea la Concursul Local  de recitare şi creaţie 

literară „ Eminescu – poet naţional şi universal”, ediţia a V-a, 2021 – prof. Puiu 

Mariana 

• Participarea la Campania Globală pentru Educaţie – toti membrii catedrei 

• Coordonarea activităţilor din secţiunea 3 şi participarea la toate manifestările 

dedicate Zilei României, în cadrul proiectului Educaţional „Ziua României   – 

Steagul simbol al identităţii şi al unităţii naţionale” -  prof.  Puiu Mariana  

• Coordonarea proiectului „Hai să dăm mână cu mână” , an V, prin realizarea de 

ateliere de creaţie şi prezentări PP (decembrie 2020) – prof. Puiu Mariana    

• Participare la Săptămâna spaţiului cosmic, 2020 – toti membrii catedrei 

• Participarea şi coordonarea elevilor şi a unora dintre activităţi în cadrul 

proiectului „Toamna – Dialogul artelor” – toti membrii catedrei 

• Coordonarea activităţilor în cadrul proiectului „De ce să citim o carte?” – prof. 

Puiu Mariana la clasa a 10 a C profesionala 

• Voluntariat  Crucea Roşie 2020 – toti membrii catedrei   

•  Proiectul educațional național   ,, Nașterea Domnului-Renașterea bucuriei” 

• Concursul Internațional “SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII – LUMINA 

SUFLETELOR NOASTRE”-ediția a VIII – Rad,  
          Catedra de Limbi moderne 

• Realizarea concursului de măști de Halloween (toată catedra). 

• Realizarea unei sesiuni online de creare de poezii haiku pe tema iubirii (14-24 februarie 

2021).- toata catedra 

• Realizarea de activități de colaborare cu asociația e-Liberare, cu IJP și cu diverse 

universități 

• Realizarea de parteneriate eTwinning și Erasmus+ (Anca Bărcuteanu) 

• Parteneriat educațional cu  Total Solar Eclipse Event, Dec. 16, 2020, coordonator prof. 

Ciurte Camelia Elena, clasa a XII-a A (Hapca Alexandra) 

• Observarea eclipsei on line, eveniment organizat de Iranian Teachers Astronomy Union, 

I.T.A.U., și Student's International Network for Astronomy, S.I.N.A., alături de membrii 

ai Cercului de astronomie ,,Ste@ua Nordului” coordonator prof. Ciurte Camelia în 

colaborare cu Colegiul Național ,,Vasile Lucaciu” - 16.12.2020 ( Hapca Alexandra) 
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Catedra Socio-Umane 
• Stabilirea  și monitorizarea programului activităţilor extracurriculare cu elevii şi părinţii; 

• Participarea la actiuni de constientizare a efectelor consumului de droguri si alcool 

• Participarea online la intalniri cu reprezentanti ai UMF Cluj Napoca 

• Actiuni de consiliere si orientare profesionala. 

• Premiul II la Concursul Național ,,SCIENCE4YOU“, București, mai 2021, Secțiunea 

reviste școlare.(Ciurte) 

           Catedra de Matematică 

• Stabilirea și monitorizarea programului activităţilor extracurriculare cu elevii şi părinţii – 

toți membrii catedrei.  

• Planificarea, realizarea şi evaluarea activităţilor extraşcolare şi a celor online din 

săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”- membrii catedrei 

Catedra de Ştiinţe  

• Participare la ”The Worlds largest Lesson and supporting the Global Goals for 

Sustainable Development”,  organizată de ”UNICEF în Romania” în colaborare cu 

Ministerul Educației și Cercetării – prof. Mezei Simona 

• Colaborare cu Asociația eLiberare în cadrul programului național “Școala Altfel 2020-

2021” și realizarea activităților de prevenire a traficului de persoane – prof. Mezei 

Simona 

• Participare la Sesiunea Națională de Parenting Apreciativ „Cum abordezi pozitiv 

comportamentele copilului?”,eveniment organizat de Asociația HoltIS în cadrul 

proiectului „Împreună pentru viitor”, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în 

România – prof. Mezei Simona 

• Participare la activitatea de informare cu privire la riscurile și efectele negative ale 

consumului de droguri, în cadul Campaniei naționale ”FII liber!”, organizată în 

colaborare cu Agenția Națională Antidrog C.P.E.C.A. Maramureș – prof. Mezei Simona 

• Participare la activitatea ”GÂNDESC, VORBESC ȘI ACȚIONEZ PRO-

INTEGRITATE”, organizată în colaborare cu ANITP Asociatia eLiberare – prof. Mezei 

Simona 

•  În cadrul Campaniei Antifumat, participare la activitatea organizată de OMS Cluj 

Napoca prin cercul voluntarilor ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE – prof.Mezei 

Simona 

• Implicare în derularea activităţilor în cadrul programului Ora de Net, folosind platforma 

VoluntApp”, coordonate de Organizaţia Salvaţi Copiii – prof. Mezei Simona 
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Activități: 

▪ Internetul - resursă educatională 

▪ Cyberbulying (hărțuirea online) 

▪ Datele personale pe Internet 

• Coordonare Club Eco-School din cadrul colegiului – prof. Vaida Aniko 

• Coordonator al revistei Catedrei de Ştiinţe ,,Citeşte, gândeşte, rezolvă” – prof. Vaida 

Aniko 

• Participare la Concursului Naţional de Proiecte Interdisciplinare,, Probleme actuale ale 

Omenirii” ediţia a VI-a 2019, Premiul al II-lea – prof. Vaida Aniko 

•  Mezei Simona a pregătit elevi  pentru Concursul  Interjudeţean de Biologie, Chimie si 

Protecţia Mediului, Ediţia 2021, organizat de CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN 

BAIA MARE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Rezultate obţinute: 

Nr.crt Numele si prenumele elevului Nota  

    1. MORAR ANDREI                     9,30 

    2. BUD DAVID                             9,30 

3. GIEGER DĂNUȚ               9,25 

Catedra de Construcţii 

• Participare la activitățile desfășurate în săptămâna Școala Altfel 

• Participare la proiectul ,,Meseria mea, viitorul meu,, organizat în școala sub egida 

Săptămânii Europene a competențelor profesionale(Deceanu D, Glodean L, Mîndruțescu 

C) 

• Colaborare in proiectul de educatie remedială ,, Impreuna pentru un viitor mai bun,, 

(Deceanu D) 

• participare la  proiectul Ziua europeana a parcurilor(Deceanu D) 

participare la  activitatea de informare cu privire la riscurile si efectele negative ale 

consumului de droguri , in cadrul Campaniei nationale ,,Fii liber,, (Deceanu D) 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Stabilirea şi monitorizarea programelor activităţilor extracurriculare cu elevii şi părinţii – 

membrii catedrei 

• Participarea la activitatea de voluntariat SĂ DĂRUIM DIN SUFLET- Bandi Andrea, 

Dragos Simona, Kiss Maria Magdalena, Maxim Ioana, Tar Cosmina 

• Participarea la proiectul FOMO-,,Frica de a ramane pe dinafară” – Pop Paul Petrică, 

Bandi Andrea, Dragos Simona, Kiss Maria Magdalena, Maxim Ioana 

• Participarea la proiectul ,,Combaterea traficului de persoane” Asociația eLiberare - an 
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scolar 2020-2021 – Pop Paul Petrică, Bandi Andrea, Dragos Simona, Kiss Maria 

Magdalena, Maxim Ioana, Tar Cosmina 

• Participare la proiectul ,,Caravana meseriASilor dedicata Zilei Nationale a 

Meseriasilor” unde s-s obtinut: 

LOCUL I: Ferician David , clasa 11 C 

Pop Razvan , clasa 11 C 

Domnita Paul , clasa 11 C; Dragos Simona 

Gieger Dănuț, Martha Francisc, clasa XII C;  Kiss Maria Magdalena 

LOCUL II: P.Andrea , cls XC,  

Holczli Cornel , cls. XI D;  Bandi Andrea Monica 

• Participare  la Concursul de Electro SoftIng: 

Locul II - C.I. cls XI D ,       

Mentiune - H.V.- cls XI D ,  

Diplome de participare – U. A. cls XI D   si  C.V - cls X;  C Bandi Andreea 

• Participare la Concursul International ,,Traditii de Anul Nou in lume” 

Mentiune - C.Iulia cls. XI D; Bandi Andreea 

• Participarea la Concursul - O meserie de viitor - mecanic auto! cu premiile: 

LOCUL I: Jurje Vasile, clasa 10 C; Dragos Simona 

Cardos Catalin, clasa 10 C; Maxim Ioana 

LOCUL II: Ferician David, clasa 11 C; Dragos Simona 

Dănuț Daniel, clasa 10 C; Kiss Maria Magdalena 

Domnita Paul, clasa 11 C; Maxim Ioana                     

LOCUL III: Grosan Ionut, clasa 10 C; Dragos Simona 

Csoma Robert, clasa 10 C;  Kiss Maria Magdalena 

MENȚIUNE: Cot Ionut, clasa 10 C;  Dragos Simona 

                                   Talpoș Antoniu, clasa 10 C; Kiss Maria Magdalena 

• Participarea la Concursul -Cunoasterea mediului inconjurator si a materialelor - 

Centrul universitar Baia Mare-Fac de Inginerie 

LOCUL III: Crisan Iulia, clasa  XI D; Dragos Simona 

                                  Nyanciuk Vasile, clasa XI C; Dragos Simona 

MENȚIUNE: Boga Ioan, clasa XI C; Dragos Simona 

                                   Ferician David, clasa 11 C; Dragos Simona 

• Integrarea copiilor cu CES în colectivul clasei prin organizarea de acţiuni de educaţie 

remedială (consilierea elevilor, program suplimentar de pregătire pentru a putea atinge 

standardele la nivel minimal ) - membrii catedreiE4r 

            Catedra de Educaţie Fizică și Sport 

• Organizarea sesiunii de comunicări online la nivelul claselor vocaționale ”cei mai buni 
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sportivi români” cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie 2020, prof. Sabou 

Hruban Antonela și prof. Cristian Dariana 

• Organizarea activității online ”Să nu uităm să fim copii” – 1 iunie 2020, prof. Sabou 

Hruban Antonela și prof. Cristian Dariana 

•  Organizarea activității online ”Pericolul vieții online”, prof. Sabou Hruban Antonela și 

prof. Cristian Dariana 

• Proiect interjudețean desfășurat online ”Sănătate prin sport”, prof. Sabou Hruban 

Antonela și prof. Cristian Dariana 

•   Organizarea activității online ”Să nu uităm să fim copii” – 1 iunie 2020, prof. Sabou 

Hruban Antonela și prof. Cristian Dariana 

• Proiect internațional ”Trafic de persoane”, prof. Sabou Hruban Antonela și prof. Cristian 

Dariana și prof. Chindea Anca 

           Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca 
• Stabilirea programului activităţilor extracurriculare, în mediul online, cu elevii şi cadrele 

didactice . 

• „Să dăruim din suflet ’’–Proiect de parteneriat cu Casa de tip familial nr 2 Baia 

Mare noiembrie 2020 

• Activitate de Orientare școlară și profesională în parteneriat cu Școala 

gimnazială „I. l. Caragiale Baia Mare,  Școala gimnazială „O. Goga’’ Baia 

Mare, mai-iunie 2021 

• „Eu și viitoarea mea carieră’’– Proiect de parteneriat educațional cu Școala 

gimnazială „Octavian Goga ’’Baia Mare, februarie 2021 

• „Mărțișorul – Simbolul Primăverii’’ - Proiect de parteneriat educațional cu 

Școala gimnazială „Specială ’’Baia Mare, februarie 2021 

• „Caravana Meseriilor’’ - Proiect  educațional  martie 2021 

• „Tur virtual al muzeului de Etnografie și Artă Populară’’– Proiect de 

parteneriat educațional cu  „Muzeul de Etnografie și Artă Populară ’’Baia Mare, 

februarie 2021 

• „Siguranța pe internet’’ activitate desfășurată on line pe Meet , februarie 2021 

• „Un stil de viață sănătos ’’ Proiect de parteneriat educațional cu Organizația 

Studenților Mediciniști Cluj- Napoca activitate desfășurată on line pe Meet , 

Martie 2021 

• Activitate OȘP , susținută de Universitatea de Zootehnie și Biotehnologii Cluj, 

pe goole meet, coordonată de prof. univ. Mihai Bentea, mai 2021 

• Activitate„ Antidrog’’ C.P.E.C.A Baia Mare,  iunie 2021   
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c. activitatea de 

cercetare ştiinţifică 

şi-sau metodică 

• Activitatea ştiinţifică 

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice din şcoala noastră constă în elaborarea de lucrări 

ştiinţifice şi/sau metodice pe care le susţin public pentru obţinerea gradului didactic I, le publică 

în reviste, le susţin la diverse evenimente, etc. 

Rezultatele activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice din şcoala noastră materializate în cărţi, 

articole, studii, etc. se regăsesc în CDI pentru a putea fi consultate de toţi colegii şi elevii şcolii. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Pregătirea elevilor din clasele a XII-a  în vederea susținerii probei de limba și literatura 

română la simularea examenului de bacalaureat – Rad C , Roman Nadia ,Bledea Raluca  

• Organizator principal al activităţilor de voluntariat în colaborare cu Asociaţia “Vasile 

Pogor” din Iaşi – prof. Puiu Mariana   

     Catedra de limbă străine 

• Finalizarea studiilor masterale și redactarea/susținerea lucrării de disertație (Hapca 

Alexandra) 

• Participarea la cursul de formare Profesor in online (Anca Barcuteanu) 

• Participare la cursul de formare Rolul leadershipului in managementul organizatiei (Anca 

Barcuteanu si Muresan Anamaria) 

• Participare la cursul de formare Utilizarea aplicației Google Classroom în colaborarea 

online (Ciurdaș Camelia și Pop Raluca) 

• Publicarea de trei articole in revista internațională EDICT și a unui articol in Revista 

profesorului ( publicatii cu ISSN)- Anca Bărcuteanu 

• Participare webinar Cum să lucrezi cu elevii   cu   CES,   08.09.2020   (adeverință),   

participare   Conferința   Pan-Europeana Digital education, ediția 13, online (Hapca 

Alexandra) 

• Realizarea numărului 15 al revistei bilingve EUROPE (online) – toata catedra 

Catedra Socio-Umane 

• Curs de formare Management pentru prezentul si viitorul scolii – organizat de CCD MM 

(T.T) 

• Curs Rolul lidersipului in managementul organizatiei – organizat de SLIMM (T.T) 

• Curs de expert evaluator in educatie – organizat de Centrul national al expertilor in evaluare 

si educatie ( T.T 

• Curs privind integrarea elevilor cu CES – organizat de CCD Maramures. ( T.T) 

  Catedra de Matematică 

• Pregătirea elevilor din clasele a XII-a  în vederea susținerii probei de matematică la 

simularea examenului de bacalaureat – Birta Adriana, Stark Andrea , Indre Alexandra 

• Participarea la activitățile programului ROSE – toți membrii catedrei 

• Participare la programul de formare „Utilizarea aplicatiei Google Classroom in colaborarea 
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online” , CCD- prof. Deac Daniel 

• Participare în perioada 10.09.2020-12.10.2020  la cursul “ Profesor în online”- prof. Birta 

Adriana 

• Participare în data de 10.12. 2020 la cursul “Excelenta in cariera de dascal”- prof. Birta 

Adriana 

• Participare în  perioada 14-18 iunie 2021  la seria de webinarii organízate de 

WebDidactica.- Birta Adriana 

Catedra de Ştiinţe  

Participare la cursuri si webinarii: 

• ”Profesor real într-o școală virtuală”, februarie 2021, Organizația Salvați Copii, 40 ore – 

prof. Mezei Simona 

• ,,INTEGRAREA ACTIVĂ A COPIILOR CU NEVOI SPECIALE ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

DE MASĂ", 29.01.2021 - 14.02.2021, Casa Corpului Didactic Maramureş, 24 ore – prof. 

Mezei Simona, prof. Grigor Alina, prof. Miclean Mariana 

• „Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN)”, acreditat prin OMEC Nr.6081/2020., 26 

februarie – 29 martie 2021,MEC , 60 ore – prof. Mezei Simona, prof. Trif Maria 

• Utilizarea aplicației Google Classroom în colaborarea online”, 10.06.2021-19.06.2021, Casa 

Corpului Didactic Maramureş, 24 ore – prof. Mezei Simona 

• Participare la  webinarii MERITO Maramureş, un proiect al Fundaţiei Romanian Business 

Leaders, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Maramureş – prof. Mezei Simona   

Catedra de Construcţii 

• Colaborare la Ghidul Metodologic in cadrul CONFERINTEI  

INTERNATIONALE,,INNOVATIVE APPROACHES IN TEACHING ACTIVITY“  cu 

articolul Metode interactive de educație formala (Chiș Crina) 

• Publicare  articol in Ghid metodologic :Dezvoltarea competentelor sociale prin intermediul 

voluntariatului (Chiș Crina) 

• Publicare în mediul virtual un studiu de specialitate/proiect educativ/proiect didactic pe 

platforma educaţională de invățare ,,Cadredidactice.ro”(Chiș Crina) 

• Postare articol  pe platforma EDULAND   cu titlul ,,Metode de predare si evaluare in 

invatamantul online,, (Chiș Crina) 

• Elaborare materiale publicate pe platforma RED (Glodean Ligia) 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 
Kiss Maria Magdalena 

• Colaborare la realizarea revistei școlare de tehnică ”Tinerii tehnicieni”nr. 11 prin elaborarea 

articolului ”Misterele bijuteriilor” 
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• Elaborare material ”Test de evaluare sumativ” publicat pe site-ul ISJ Maramureş, Domeniul 

RED. 

• Elaborare articol ”Giganți roșii și pitici albi” din cadrul revistei”Tânărul astronom”; 

• Crearea de 5 resurse educaționale și teste online pentru îmbogățirea platformei educaționale 

www.didactic.ro  

Dragos Simona 

• Publicare in revista „Curcubeul Stiintelor „ si „Tinerii tehnicieni” 

• Articole cu activitati didactice scolare si specialitate in domeniul tehnic 

• Publicare articol in cadrul Mesei Rotunde Internaţionale cu tema „Sănătate şi securitate la 

locul de muncă” 
Bandi Andreea 

•  Conceperea si publicarea unui suport de curs Sisteme de automatizare-cls XI 

• Realizarea unui suport de  curs Masurari electrice in curent alternativ cls X 

• Publicare articol Editura Arabela in revista cu ISSN din cadrul Proiectului Educaţional 

,,Metode şi tehnici de evaluare in invăţământul online 

• Publicare articol Editura Esential Media în revista scolară ,, Esenţial in educatie-

Promovarea imaginii şcolii’’-Editia VI 
Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Realizarea auxiliarului curricular Strategii de stimulare a lecturii 

• Activitatea metodică a cadrelor 

didactice 

Activitatea metodică a cadrelor didactice din şcoala noastră constă în elaborarea de 

lucrări metodice pe care le susţin public pentru obţinerea gradului didactic I, le publică în 

reviste, le susţin la diverse evenimente, etc. Rezultatele activităţii metodice a cadrelor didactice 

din şcoala noastră materializate în  articole, studii, etc. se regăsesc in CDI pentru a putea fi 

consultate de toţi colegii şi elevii şcolii. 

Profesorii metodişti selectaţi de ISJ MM dintre cadrele didactice ale şcolii noastre au 

desfăşurat cu responsabilitate şi profesionalism toate activităţile metodice, conform 

planificărilor ISJ MM. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Participarea la Cercurile pedagogice organizate de ISJ MM, - toți membrii catedrei 

• Participarea la toate consiliile profesorale – toți membrii catedrei 

• Participarea la toate ședințele de catedră planificate și cuantificate prin procese verbale 

de Puiu M. 

• Toate cadrele didactice ale catedrei au gradul didactic I 

• Prof. Roman Nadia are doctoratul în literatură 

• Prof. Bledea Raluca s-a înscris la studii doctorale din septembrie 2019 

Catedra de limbi moderne 

 



Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, cod 430291 
Tel.+40262223685, Fax: +4 0262 225803 
e-mail: colegiulasbm@gmail.com 

pagina web: www.asalignybm.tpsvision.ro         47 

       
 

• Efectuarea de  asistenţe la ore tuturor membrilor catedrei, în vederea monitorizării 

interne (și online) 

Catedra Socio-Umane 

• Participarea la toate şedinţele şi activităţile comisiei metodice; 

• Participarea  la Consfătuirile organizate de ISJ Maramures inclusiv ONLINE; 

• Participare la Cercurile pedagogice al profesorilor de specialitate; 

• Efectuarea de asistenţe şi interasisitenţe în cadrul comisiei metodice. 

Catedra de Matematică 

• Participare la Consfătuirile şi Cercurile pedagogice ale profesorilor de matematică 

• Participarea la toate consiliile profesorale, inclusiv la cele online – toți membrii catedrei 

Catedra de Ştiinţe  

• Participarea la toate şedinţele si activităţile comisiei metodice, la nivel de şcoală şi 

municipiu. 

• Prezentarea de referate si alte materiale de specialitate. 

• Participarea la consfătuiri şi la cercuri pedagogice. 

• Întocmirea subiectelor și baremelor pentru Concursul Judeţean al Suplinitorilor 

Calificaţi , prof. Simona Mezei. 

• Participare la Olimpiada de chimie - faza națională (04.04.2021 ) în calitate de membru - 

prof. Simona Mezei 

• Participat la evaluarea dosarelor depuse pentru obținerea gradației de merit, în calitate de 

membru al Consiliului Consultativ pentru disciplina Chimie – prof. Mezei Simona 

Catedra de Construcţii 

• Participarea la  consfătuirile cadrelor didactice şi la cercul pedagogic sem I (toţi membrii 

catedrei) 

• Metodist ISJ (Glodean Ligia) 

• Participare la webinarii in cadrul Institute of Global Profesionals in asociatie cu 

International Organization of Standardization finalizate cu certificate de 

participare:Teaching pre  calculs,Teaching Model with Multi Aproach,Teacher s Roll in 

21 st Century Learning, School s Best Practice Toward Quality Education (Chiș Crina) 

• Participare la Seminar didactic International de comunicari stiintifice  al cadrelor 

didactice  Centrul de resurse educationale  si parteneri din Ungaria, Republica Moldova 

Bulgaria si Grecia (Chiș Crina) 

•  Participare la Proiectul educational  Educatie fara frontiere cu Ungaria si Moldova 

(Chiș Crina) 

• Participarea la seminarii de formare profesională: ,,Oranizarea mediului educational al 

profesorului în GSuite,,  , ,, Cum începen lucrul în GSuite  pentru educație,, și  ,,Foi de 
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lucru interactive în Wizer.me,,(Glodean L) 

• Participarea la webinarii :,,Platforme WEB pentru predare,, , ,,Platforma Pearldeak 

pentru transformarea unei prezentări în conversații online,, , Instrumentul Blabberize 

pentru a crea fotografii vorbitoare,,  și ,,Platforma Powtoon pentru crearea de animații și 

filmulețe digitale,, (Glodean L) 

• Merito, Global Forum for Teacher Educators, Fundatia Dan Voiculescu,Proiectele de 

Educatie Media in participare cu UNICEF. Fischer Internationa, SELLIFICATION . 

(Chiș Crina) 

• Participare la Conferinta Transnationala EDUCATIE ONLINE FARA HOTARe din 

Rep. Moldova (Chiș Crina) 

• Participare la conferinta REVOLUȚIA eLEARNING și DIGITALIZAREA 

EDUCAȚIEI ,conferinta  de pe WAND EDUCATION in colaborare cu Ministerul 

Educatiei, SIMAVI si STIINTA&TEHNICA (Chiș Crina) 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Participarea la Cercurile pedagogice organizate de ISJ MM.- membrii catedrei 

• Participarea la activitatea Catedrei Tehnice- Mecanică-Electric-TIC( şedinţe tematice, 

analize a procesului de predare – învăţare, asistenţe la ore) 

• Îndrumarea studenților în cadrul practicii pedagogice – Ionuț Teodor 

Catedra de Educaţie Fizică şi Sport 

• Participarea la toate sedintele si activitatile comisiei metodice- handbal, la nivel de 

scoala si municipiu, județ prof.Prof. SABOU HRUBAN ANTONELA MEDA, Prof. 

CRISTIAN DARIANA  in vederea organizarii ONSS 

• Participarea  la Consfatuirile organizate de ISJ Maramures 

• Participare la Cercul pedagogic al profesorilor de educație fizică și sport din municipiu. 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Participarea la Cercurile pedagogice organizate de ISJ MM. 

• Participarea în calitate de membru în consiliul consultativ la evaluarea dosarelor de 

gradație la disciplina profesori documentariști 

     C. 

MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII 
 

a. strategii şi proceduri 

pentru asigurarea 

calităţii 

• Existenţa şi aplicarea 

procedurilor de autoevaluare 

instituţională  

• Existenţa şi aplicarea 

procedurilor interne de  

asigurare a calităţii  

• Dezvoltarea profesională a 

personalului 

La nivelul unităţii noastre au fost elaborate şi sunt aplicate procedurile de autoevaluare 

instituţională. Începând cu semestrul II al anului şcolar 2012-2013 s-a trecut pe format unic de 

raportare a activităţii fiecărui cadru didactic spre şeful comisiei metodice şi de asemnea, format 

unic (bazat pe Legea 75 - a asigurării calităţii educaţiei) pentru raportarea activităţii comisiilor 

metodice spre echipa de management. 

Procedurile interne de asigurare a calităţii educaţiei au fost elaborate şi sunt implementate.  

Gestionarea procedurilor la nivelul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” a fost asigurată de 

responsabilul CEAC, domnul Blănaru Marian. 
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Dezvoltarea profesională a personalului şcolii este relizată prin participarea la examenele 

pentru obţinerea gradelor didactice, prin participarea la cursuri de perfecţionare derulate în 

cadrul unor proiecte  sau pe care şi le plăteşte cadrul didactic. Activitatea de dezvoltarea 

profesională a personalului este monitorizată de responsabilul acestei comisii, doamna prof. 

Mihaela POP. 

Catedra de limbi moderne 

• Aplicarea şi respectarea procedurilor existente; 

• Realizarea/modificarea/actualizarea de proceduri în cadrul CEAC  și actualizarea 

parteneriatelor din ultimii patru ani(Anca Bărcuteanu). 

Catedra Socio-Umane 

• Aplicarea  şi respectarea procedurilor existente; 

• Realizarea rapoartelor semestriale şi anuale; 

• Participarea la cursuri de perfecţionare Tudor Tămâian, Bărcuteanu Marius 

• Participarea la activitatea de formare și perfecționare ,,Cum devenim mentori pentru elevii 

noștrii”, 11,09.2020,  organizat On line de SELLIFICATION.ORG, (2 ore); (Ciurte) 

• Participarea la cursul de formare continuă ,,Organizarea mediului educațional al 

profesorului în G Suite”, 02.10.2020, organizat On line de Institutul de formare continuă, 

Chișinău, Republica Moldova (2 ore);(Ciurte) 

• Participarea la cursul de formare continuă ,, Practica utilizării G Suite în activitatea 

didactică”, 06.11.2020, organizat On line de Institutul de formare continuă, Chișinău, 

Republica Moldova (2 ore);(Ciurte) 

• Participarea la activitate de formare și perfecționare ,,Obiceiurile Educatorilor de Succes”, 

06.11.2020, organizat On line de SELLIFICATION.ORG  (3 ore);(Ciurte) 

• Participarea la activitate de formare și perfecționare ,,Excelența în cariera de dascăl”, 

04.12.2020, organizat On line de SELLIFICATION.ORG (3ore);(Ciurte) 

• Participarea la cursul de formare continuă ,,Evaluarea formativă online”, 01.02.2021, 

organizat On line de Intuitex, didactic.ro (8 ore);(Ciurte) 

• Participarea la cursul de formare continuă ,,Profesor real într-o școală virtuală”, Februarie 

2021, organizat On line de Organizația Salvați copiii (40 ore);(Ciurte) 

• Participarea la programul de formare continuă ,,Integrarea activă a copiilor cu nevoi 

speciale în învățămîntul de masă”, 21.01-14.02.202, organizat On line ,de CCD Maramureș 

(24 ore);(Ciurte) 

• Participarea la activitatea de formare și perfecționare ,,Tehnici de motivare a elevilor prin 

NPL”, 17.03.2021, organizat On line de SELLIFICATION.ORG (3 ore); (Ciurte) 

•  „Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN)”, 26 februarie – 29 martie 2021, organizat 
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On line de Ministerul Educației, 60 ore, 15  credite;(Ciurte, Blănaru, Bărcuteanu) 

• Participarea la activitate de formare și perfecționare ,,Elevul tău este un geniu”, 09.04.2021, 

organizat On line de SELLIFICATION.ORG (3 ore);(Ciurte) 

Catedra de Ştiinţe  

• Participarea membrilor catedrei la cursului “Profesor în Online’’, în cadrul căruia, conform 

metodologiei de dezvoltare a competențelor digitale a Comisiei Europene, absolventul a 

deprins următoarele: 

• abilități de comunicare și colaborare online, folosind Gmail și Google Meet 

• cunoștințe de creare de conținut digital, folosind Google Classroom 

• abilități de lucru cu programe software, precum cele din suita Google Apps 

• competențe de lucru cu aplicații de digitalizare a informațiilor 

• abilități de susținere a lecțiilor în direct (live) în regim online. 

Catedra de Construcţii 

• Rapoarte trimestriale de monitorizare a calităţii procesului educativ  

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Participarea  anuală la revizuirea documentelor CEAC  și la elaborarea Planului operațional 

al acestei comisii, în calitate de membru al Comisiei prof. Kiss Maria Magdalena 

• Completarea  platformei online ARACIP cu datele CTAS și generarea RAEI pentru anul 

școlar 2019-2020- prof. Ioana Maxim 

Kiss Maria Magdalena 

• Programul de formare pentru constituirea CPEECN, organizat de Centrul Național de 

Politici și Evaluare în Educație, organizat de perioada 26.02 – 29.03.2021; 

• Cursul de formare ” Rolul leadershipului în managementul organizației”, organizat de 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, perioada 13.02 – 15.05.2021; 

• Cursul ”Profesor real într-o școală virtuală”, organizat de Organizația Salvați Copiiii, 

perioada februarie 2021; webinarul ”Cum poți face evaluarea cu instrumentele digitale 

în 2021?”; ”4 avantaje de studiere a limbii engleze la IFC” – Institutul de formare 

continuă, Chișinău, Republica Moldova, 18.09.2020; ”Secretele încrederii în sine a 

cadrului didactic” – Institutul de formare continuă, Chișinău, Republica Moldova, 

25.09.2021; ”Organizarea mediului educațional al profesorului în G Suite” – Institutul 

de formare continuă, Chișinău, Republica Moldova, 02.10.2020; ”Foi de lucru interactive 

în Wizer.me” – Institutul de formare continuă, Chișinău, Republica Moldova, 23.10.2020; 

”Practica utilizării G Suite în activitatea didactică” – Institutul de formare continuă, 

Chișinău, Republica Moldova, 06.11.2020; ”Cum începem lucrul în G Suite pentru 

educație” – Institutul de formare continuă, Chișinău, Republica Moldova, 11.09.2020; 

”Cum devenim mentori pentru elevii noștri” – www.sellification.org, 11.09.2020; 

http://www.sellification.org/


Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, cod 430291 
Tel.+40262223685, Fax: +4 0262 225803 
e-mail: colegiulasbm@gmail.com 

pagina web: www.asalignybm.tpsvision.ro         51 

       
 

”Obiceiurile educatorilor de succes” – www.sellification.org, 06.11.2020; ”Excelență în 

cariere de dascăl” – www.sellification.org, 04.12.2020; ”Reziliență: Cum să rămânem 

puternici și echilibrați în aceste vremuri” – www.sellification.org, 14.01.2021 

Bandi Andreea 

• Cursul ,,Elaborarea Documentelor de Management Educational in Unitatea de 

Invatamant Preuniversitar ” 

• Cursul ,,Integrarea copiilor cu nevoi speciale in ivatamantul de masa”; 

• Cursul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” CRED 

Bursa de studii BBC - Business Comunication Europe la Academia Britanica de Afaceri si 

Comunicare . Cursurile : - Leaderschip si comunicare manageriala 

- Comunicare in afaceri 

- Relatii publice si comunicare 

-Dezvoltare personala 

• Webinar: ,,Organizarea mediului educational al profesorului in G Suite”; „Continuarea 

școlii online în timpul pandemiei”; ,,Foi de lucru interactive in Wizer.me”;  „Google 

Classroom”; ,,Excelenta in cariera de dascal’’; ”Rezilienta : Cum sa ramanem Puternici si 

Echilibrati Emotional in aceste Vremuri”; ”Elaborarea procedurilor,documentelor in 

unitatile de invatamant preuniversitar”; ,,Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP” 

Dragoș Simona 

•  Cursul –profesor in online – organizat de Digital Nation București 

• Cursul  ,, Integrarea activă a copiilor cu nevoi speciale în invățământul de masa” 

organizat de CCD MM; Utilizarea platformelor educaționale și alte aplicații /resurse - SLI 

MM; Profesor real intr-o scoala virtuala organizat de Ora de Net (Salvati copiii) 

•  Webinar: „Starea de bine a educatorului „organizat de SC SELLification SRL şi webinarii 

cu instrumente interactive pentru a susţine lecţii la distanţă organizat de AISE MOLDOVA,, 

cu sprijinul Ministerului Eductaţiei si Cercetării; ”Crearea de jocuri educationale cu ajutorul 

platformei Wordwall”;  ”Utilizarea tablei interactice Idoor”; ”Cum putem crea fise 

interactive cu platforma Quizlet” 

Catedra de Educație Fizică și Sport 

• Am promovat autoevaluarea şi interevaluarea prin susţinerea de lecţii deschise în cadrul 

catedrei şi discutarea pe marginea metodelor şi strategiilor utilizate în cadrul acestor 

procese.  

• Aplicarea şi respectarea procedurilor existente; 

• Realizarea rapoartelor semestriale şi anuale; 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Existența procedurilor operaționale ale  CDI-ului/ Bibliotecii 

http://www.sellification.org/
http://www.sellification.org/
http://www.sellification.org/
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b) proceduri privind 

iniţierea, 

monitorizarea şi 

revizuirea periodică a 

programelor şi 

activităţilor 

desfăşurate 

• Revizuirea ofertei educaţionale 

şi a proiectului de dezvoltare 

Revizuirea ofertei educaţionale se face anual şi se aprobă în CA, iar revizurea proiectului de 

dezvoltare a fost realizată cu sprijinul Comisiei Consultative pentru strategia CTAS privind 

învăţământul tehnic şi profesional, comisie constituită prin decizie a directorului pentru a  

participa la elaborarea propunerii Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022. 

Catedra de limbi moderne 

• Discuţii în cadrul comisiei metodice legate de strategii de îmbunătăţire a activităţii de 

pregătire a elevilor pentru bacalaureat  

Catedra de Socio-Umane 

• Blănaru Marian este responsabilul comisiei CEAC, Pop Mihaela Bărcuteanu Marius sunt 

membri a Consiliului de Administratie 

Catedra de Ştiinţe  

• Conform programei şcolare,s-au  elaborat documentele de proiectare a activităţii 

didactice, planificările anuale şi semestriale, testele de evaluare iniţiale, de progres şi 

finale, baremele de corectare, etc. Acestea au fost adaptate la particularităţile fiecărei 

clase. 

 

c) proceduri obiective şi 

transparente de 

evaluare a 

rezultatelor învăţării 

• Existenţa şi aplicarea 

procedurilor de optimizare a 

evaluării învăţării 

Procedurile de optimizare a evaluării învăţării au fost aplicate în sensul: coordonării 

elaborării de portofolii personale pentru educaţia permanentă care să fie notate ritmic, 

planificarea evaluărilor a fost comunicată din timp tuturor elevilor şi părinţilor, graficele de 

examene sunt prelucrate la clase de profesorii consilieri şi de conducerea şcolii şi sunt afişate la 

avizierul unităţii, sunt făcute publice condiţiile de participare la evaluările de final de ciclu şi 

graficele acstora, elevii sunt consiliaţi permanent referitor la evaluările iniţiale, de progres şi 

finale. 

Catedra de limbi moderne 

• În cadrul orelor de specialitate, elevii au fost coordonaţi să elaboreze portofolii personale 

utile pentru educaţia permanentă, au fost notaţi conform normelor in vigoare; 

Catedra de Socio-Umane 

• În cadrul orelor de specialitate, elevii au fost coordonaţi să elaboreze portofolii personale 

utile pentru educaţia permanentă, au fost notaţi conform normelor in vigoare; 

• Aplicarea testelor iniţiale, de progres şi finale, analiza acestora şi stabilirea măsurilor de 

ameliorare şi a planului de îmbunătăţire. 

• Autoevaluare online pentru orele desfasurate pe google classroom. 

• S-au aplicat chestioare de feedback referitoare la modalitațile de predare si evaluare 

Catedra de Ştiinţe  

• Utilizarea metodelor moderne de evaluare (portofolii, proiecte prin realizarea unor produse, 

proiecte utilizând TIC ) şi a mijloacelor didactice în scopul optimizării rezultatelor învăţării  

• S-au întocmit curriculum-uri adaptate, pentru elevi cu CES în vederea parcurgerii cât mai 

uşor a programei şcolare. Acestea au adus în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar 
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şi moderne, activ-participative de predare - învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor 

necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai 

adecvate acestor cazuri. 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Participarea  la începutul anului școlar la testarea elevilor privind stilurile de învațare 

• Aplicarea testelor inițiale 

• Elaborarea şi aplicarea  in procesul de evaluare a invatarii de fise de lucru cu grade diferite 

de dificultate  pentru elevii cu CES – membrii catedrei 

• Intocmirea fiselor de lucru adaptate la stilurile de invatare si nivelul claselor 

Catedra de Educație Fizică și Sport 

• În cadrul orelor de specialitate, elevii au fost coordonaţi să elaboreze portofolii personale 

utile pentru educaţia permanentă, au fost notați conform normelor in vigoare 

• Aplicarea testelor iniţiale, de progres şi finale, analiza acestora şi stabilirea măsurilor de 

ameliorare şi a planului de îmbunătăţire. 

d) proceduri de 

evaluare periodică a 

calităţii corpului 

profesoral 

• Evaluarea calităţii activităţii 

corpului profesoral 

Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral se realizează conform metodologiei în 

vigoare, iar rezultatele evaluării sunt aduse la cunoştinţa celor în cauză după ce fişele de 

evaluare au fost validate de Consiliul de Administraţie. 

Evaluarea curentă a activităţii se realizează de asemenea prin inspecţii la clasă, prin analiza 

activităţii diverselor comisii metodice în şedinţele Consiliului de Administraţie. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Realizarea de observări ale lecțiilor la toti mebrii catedrei  de către prof. Puiu Mariana  

• Colectarea / analiza / centralizarea rezultatelor membrilor catedrei obținute la diferite 

manifestări școlare și extrașcolare de către prof.  Puiu Mariana și retransmiterea acestora 

prof. Both Aurelia 

• Colectarea și centralizarea pe catedră a rezultatelor elevilor obținute la testele inițiale și 

finale – Puiu M. 

• Colectarea și centralizarea pe catedră a rezultatelor elevilor obținute la tezele de final de 

semestru – Puiu M. 

• Colectarea și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 

materialului centralizat de către prof. Alina NEAMȚ. – realizat Puiu M. 

• realizarea planului  semestrial de la nivelul catedrei  corelat cu documentele proiective ale 

școlii și cu planul managerial al catedrei întocmit la începutul acestui an școlar – Puiu M. 

• colectarea și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 

materialului centralizat – Puiu M. 

• realizarea Raportului de autoevaluare a activității catedrei- Puiu M. 

• actualizarea portofoliilor personale – toți membrii catedrei 
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• actualizarea portofoliului catedrei – Puiu M. 

Catedra de limbi moderne 

• Realizarea de observãri ale lecțiilor la toți membrii catedrei (și online) 

• Colectarea și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizãrii 

raportului pe catedrã (Anca Bãrcuteanu); 

Catedra de Socio-Umane 

• Pop Mihaela , Bărcuteanu Marius sunt membri a Consiliului de Administratie 

 Catedra de Matematică 

• Realizarea de observări ale lecțiilor la trei dintre mebrii catedrei  de către prof. Birta 

Adriana  dar si cate trei observari ale tuturor membrilor catedrei  

• Colectarea / analiza / centralizarea rezultatelor membrilor catedrei obținute la diferite 

manifestări școlare și extrașcolare de către prof. Birta Adriana și retransmiterea acestora 

către prof. Both Aurelia 

• Colectarea și centralizarea pe catedră a rezultatelor elevilor obținute la testele inițiale și 

de progres – Birta Adriana. 

• Colectarea și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 

materialului centralizat de către directorul unității, prof. Alina Neamț. –  Birta Adriana. 

• Realizarea planului  semestrial de la nivelul catedrei  corelat cu documentele proiective 

ale școlii și cu planul managerial al catedrei întocmit la începutul acestui an școlar – 

Birta Adriana. 

• Colectarea și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 

materialului centralizat – Birta Adriana. 

•  Realizarea Raportului de autoevaluare a activității catedrei- Birta Adriana.. 

• Actualizarea portofoliilor personale – toți membrii catedrei 

   Catedra de Ştiinţe  

• Au fost efectuate 6 asistențe la lecții 

• Colectarea și analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 

materialului centralizat. 

• Consultări şi discuţii în cadrul şedinţelor de catedră. 

  Catedra de Construcţii 

• Toți membri catedrei au fost evaluați în cadrul comisiei metodice în baza fișei de 

autoevaluare si a raportului de autoevaluare 

  Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Observări  la activitatea la clasă  la membrii catedrei de mecanică întocmind Fişele de 

observare  

• Colectarea şi analiza rapoartelor individuale de autoevaluare în vederea realizării 
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Raportului de autoevaluare  pe catedra – Kiss Maria Magdalena 

e) accesibilitatea 

resurselor adecvate 

învăţării 

• Optimizarea accesului la 

resursele educaţionale 

Optimizarea accesului la resursele educaţionale este o preocupare permanentă a echipei 

manageriale a şcolii dar şi a responsabililor comisiilor metodice din şcoală, având în vedere 

faptul că dispunem de foarte multe resurse educaţionale.  

Depinde de fiecare cadru didactic în ce măsură doreşte să acceseze resursele educaţionale, 

deoarece ele se găsesc la îndemâna fiecăruia. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Creșterea gradului de accesare a resurselor CDI. 

• Folosirea resurselor educaționale on-line 

Catedra de limbi moderne 

• Valorificarea la maximum a resurselor educaţionale existente în cabinetele școlare în 

perioadele cu prezență fizică la școală 

• Îndrumarea elevilor înspre resursele de la CDI şi de la bibliotecă pentru documentare în 

perioadele cu prezență fizică la școală 

Catedra de Socio-Umane 

• Utilizarea resurselor CDI prin activităţile desfăşurate în acest spaţiu; 

• Valorificarea la maximum a resurselor educaţionale existente în cabinetele şcolare. 

• S-au publicat  materiale RED (Tudor Tămâian); 

• Pe platforma Google Classroom am realizat lecții (predare, sistematizare, evaluare) în 

conformitate cu programa școala 

Catedra de Matematicã 

• Creșterea gradului de accesare a resurselor CDI. 

• Folosirea laboratorului AEL 

• Utilizarea în timpul orelor de curs și în afara acestora a dotărilor din cabinetele B4 și B15 

– pentru realizarea de materiale în vederea participării la diferite concursuri  județene, 

naționale și internaționale 

• Utilizarea instrumentelor online în activitatea didactică, îndeosebi G Suite for education 

inclusive pentru programul ROSE 

• Comunicarea online cu elevii folosind Google Classroom și Google Meet 

Catedra de Ştiinţe  

• Accesul  profesorilor, cât şi al elevilor,  la resurse educaţionale deschise: materiale pentru 

predare – învăţare, proiecte, cursuri, reviste, internet, platforme educaționale etc. 

Catedra de Construcții  
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• Toți membri au avut acces la resursele educaționale adecvate atât predării online cât și a 

predării  cu prezenta fizică a elevilor 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Creşterea gradului de accesare a resurselor CDI prin proiecte individuale şi de grup – 

membrii catedrei 
Catedra de Educație fizică și sport 

• Accesul membrilor catedrei ai al elevilor  la resurse educaţionale deschise: materiale pentru 

predare - învăţare: proiecte, cursuri, reviste si alte materiale educaţionale, utilizarea, 

reutilizarea, căutarea, organizarea şi accesul la resurse; includ si medii virtuale de învăţare 

• Utilizarea resurselor CDI prin activităţile desfăşurate în acest spaţiu; 

Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

•       Realizarea  unui număr de 20 de activități on line, pe clasele   împreună cu profesorii școlii,    

      pe platform classroom 

f) baza de date 

actualizată sistematic, 

referitoare la 

asigurarea internă a 

calităţii 

• Constituirea bazei de date a 

unităţii de învăţământ 

   Baza de date a unităţii de învăţământ este gestionată de secretarul şef, doamna FONAI 

Anuţa în colaborare şi cu sprijinul administratorului de reţea, doamna POPESCU Nicoleta. 

La nivel de şcoală gestionăm SIIR pentru care doamna Popescu Nicoleta este formator 

judeţean. 

Catedra de Limba şi literatura română: 

• Colectarea și centralizarea formularelor de monitorizare internă la nivelul catedrelor și 

transmiterea formatului final către  prof. Blănaru Marian - prof. Puiu M.. 

• Realizarea Raportului de autoevaluare a catedrei, prof. Puiu M. 

• Întocmirea analizei SWOT a catedrei pe semestrul I   - Puiu M. 

• Întocmirea situaţiei centralizate pe catedră cu privire la participarea la cursuri de formare şi 

transmiterea acestora prof. Hapca Alexandra – Puiu M.    

• completarea paginii web a catedrei – prof. Puiu M.  

Catedra  de limbi moderne  

• Întocmirea statisticilor solicitate prin compartimentul secretariat. 

Catedra de Socio-Umane 

• Întocmirea statisticilor solicitate prin compartimentul secretariat; 

• Blănaru Marian este membru al comisiilor CEAC și P.A.S 

Catedra de Matematicã 

• Realizarea Raportului de autoevaluare a catedrei, prof. Birta Adriana. 

• Scanarea tuturor documentelor cerute de către direcțiune și consilierul educativ al școlii, a 

diplomelor, proiectelor de parteneriat și adeverințelor personale și retransmiterea acestora 

prin e-mail prof. Both Aurelia – realizat Birta Adriana.  

• Întocmirea situaţiei centralizate pe catedră cu privire la participarea la cursuri de formare şi 
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transmiterea acestora prof. Pop Mihaela – Birta Adriana.    

Catedra de Ştiinţe  

• Transmiterea periodică a formularelor de monitorizare internă la nivelul catedrei. 

• Transmiterea în fiecare lună a numărului de absențe înregistrate de elevi. 

• Elaborarea statisticilor referitoare la situația la învățătură. 

• Întocmirea rapoartelor de autoevaluare.. 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Intocmirea documentelor de monitorizare internă pentru CEAC- membrii catedrei;  

• Completarea corectă şi actualizarea permanentă a  datelor în catalogul/ clasă – Membrii 

catedrei 

Catedra de Educație Fizicã și Sport 

• Întocmirea statisticilor solicitate prin compartimentul secretariat     
Centrul de Documentare şi Informare/ Biblioteca  

• Finalizarea activității de introducere a fondului documentar în programul Ebibliophil, în 

total fiind introduse un nr. de 21.174  volume 

h) funcţionalitatea 

structurilor de 

asigurare a calităţii 

educaţiei, conform 

legii 

• Constituirea si funcţionarea 

structurilor responsabile cu 

evaluarea internă a calităţii 

Structura responsabilă cu evaluarea internă a calităţii este CEAC, o structură care 

funcţionează în baza Legii 75 din 2006 privind asigurarea calităţii. 

    Responsabilul CEAC a fost domnul Marian Blănaru, iar componenţa comisiei este aleasă 

anual in CP. 

Pe durata anului şcolar precedent, a întocmit corect şi la timp: Plan de lucru al comisiei, 

rapoartele periodice care se transmit la ISJ MM, RAEI care se transmite la ARACIP prin ISJ, RA 

şi Plan de îmbunătăţire. 

Catedra de limbi moderne 

• Membru în CEAC, responsabil de aria ”Comunicarea cu celelalte instituții și organizații 

locale” (prof. Anca Bărcuteanu)). 

Catedra de Socio Umane 

• Blanaru Marian este responsabilul CEAC  

Catedra de Matematică 

• Membru în comisia CEAC- Birta Adriana 

Catedra de științe 

• Membru în CEAC – prof. Mezei Simona 

Catedra de MET (Mecanic-Electric-TIC) 

• Membru în comisia CEAC  

Catedra de Educație Fizică și Sport 

• Existenta unui climat favorabil dezvoltarii profesionale. 

 

D.    




