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DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA 

CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

• Schimbările sociale foarte rapide, 

diversificarea pieței de servicii şi produse 

educaționale, concurența atât între 

sistemul de educație şi mass media sau 

agenți economici cât şi între diferite 

componente ale sistemului (instituții ale 

sectorului public şi privat, diferite filiere de 

formare), necesită o activitate managerială 

bazată pe o “gândire antreprenorială” 

flexibilă, adaptabilă şi creativă. 
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La nivelul Liceului Tehnologic ,,Ionita G. Andron” Negresti Oas s-au urmărit 
următoarele obiective strategice: 

• Creşterea  calităţii actului educaţional, monitorizarea progresului şcolar 
• Sistem de învăţământ compatibil cu normele UE 
• Asigurarea condiţiilor de lucru 
• Şanse egale la educaţie 
• Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor 
• Implicarea activă a cadrelor didactice în activităţi diverse, şcolare şi 

extraşcolare şi stimularea, valorificarea aptitudinilor şi creativităţii elevilor 
pentru obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade, concursuri, 
manifestări ştiinţifice, artistice, proiecte de parteneriat şcolar 

• Asigurarea profesionalizării înalt calitative 
• Proiectarea activităţii  pe baza evaluării  obiective a calităţii educaţiei,  prin 

monitorizarea modului în care se realizează echilibrul dintre latura formativă 
şi cea informativă a demersului didactic  

• Realizarea unui climat socio-profesional afectiv, optim 
• Implicarea şcolii în acțiuni de cooperare 
Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi 

eficienţă; îşi exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi 
îmbunătăţirea continuă a sistemului de management cu scopul de a obţine 
rezultate care sa răspundă şi să depăşească nevoile beneficiarilor noştri 
(profesori,elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi 
economici 
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II. REPERE STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE  
ORGANIGRAMA LICEULUI TEHNOLOGIC ,,IONITA G. ANDRON”  NEGRESTI OAS 
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INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FORMELE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT EXISTENTE ÎN UNITATE 

LT ,,IONITA G. ANDRON” 

nr. 

crt clasa Diriginte Forma Invatamant Profil Calificarea Nr. elevi 

1 IX A Hofer Vanda liceu Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 28 

2 IXB Calauz Raluca liceu RN și PM Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 22 

3 IXC Pop Angelica liceu Servicii Tehnician în activităţi economice 25 

4 IXD Feher Ioan liceu Servicii Tehnician în turism 28 

5 XA Bărbuş Nadia liceu Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 26 

6 XB Pop Raluca liceu RN și PM Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 17 

7 XC Bartiş Marinela liceu Servicii Tehnician în activităţi economice 27 

8 XD Fanea Irina liceu Servicii Tehnician în turism 24 

9 XIA Ardelean Eugen liceu Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 15 

10 XIB Bud Rodica  liceu RN și PM Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 17 

11 XIC Solomon Falvius liceu Servicii Tehnician în activităţi economice 27 

12 XID Obsitos Octavian liceu Servicii Tehnician în turism 25 

13 XIE Hotca Ovidiu  liceu Uman Științe sociale 22 

14 XIIA Pintea Angelica liceu Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 24 

15 XIIB Halasz Simona liceu RN și PM Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 13 

16 XIIC Miclăuş Adriana liceu Servicii Tehnician în activităţi economice 21 

17 XIID Jurje Roxana liceu Servicii Tehnician în turism 21 

18 IXE Frăţilă Viorel  profesională Tehnic Mecanic auto 28 

19 IXF Pintea Radu profesională Servicii Ospatar, chelner in unitati de alimentatie 20 

20 XE Jurchiş Ion Dan profesională Tehnic Mecanic auto 25 

21 XF Pal Nicolae profesională Agricultura Lucrator in agroturism 8 

21 XF Pal Nicolae profesională Tehnic Confectioner tamplarie Al. si mase plastice 14 

22 XIF Bilţ Irina profesională Tehnic Mecanic auto 28 

23 XIG Moiş Grigore profesională Tehnic Tamplar universal 13 

24 V Lohan Viorica gimnaziu Integrat sportiv   11 

25 VI Vraja Cornelia gimnaziu Integrat sportiv   13 

26 VII Pampa Maria gimnaziu Integrat sportiv   17 

27 VIII Craciun Otilia gimnaziu Integrat sportiv   18 

28 Anul 1 Handrău Ioan A 2 șansă     8 

29 Anul 2 Roșu Georgeta A 2 șansă     8 

30 Anul 3 Pusta Simona A 2 șansă     8 
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INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FORMELE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT EXISTENTE ÎN UNITATE 



 

 

INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL ÎN ANUL 

SCOLAR 2016-2017 
DIDACTIC: 

 

 
 
 
 
 
              DIDACTIC AUXILIAR: 
 

Număr total 

de cadre 

didactice 

Titulari Suplinitori  

43 38 5 

LT ,,IONITA G. ANDRON” 

PERSONAL NEDIDACTIC 

Ingrijitori: 4 

Paznici: 3 

Muncitori: 2 

 
ADMINISTRATOR DE PATRIMONI:  

1 

 ADMINISTRATOR FINANCIAR:  

1 

SECRETAR ȘEF: 

1 

SECRETAR:  

1 

BIBIOTECAR: 

1 

LABORANT:  

1 

INFORMATICIAN: 

0,5 



Distribuţia pe grade didactice a personalului 
didactic angajat an scolar 2016-2017 

 

 

Doctorat gradul I gradul II definitivat Debutant 

0 24 7 7 3 
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III. ASPECTE CALITATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR 

DESFĂŞURATE  AN SCOLAR 2016-2017 

 Situaţia privind mișcarea elevilor 
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înscrişi la 

începutul anului 

scolar 

veniţi prin 

transfer 

retraşi, 

(transferaţi) pe 

parcursul anului 

şcolar 

exmatriculaţi pe 

parcursul anului 

şcolar 

rămaşi la sfârşitul 

anului şcolar  

607 7 31 1 582 

5,10% 0,16% 94,78% 



MIŞCAREA ELEVILOR  

2009-2016 

ANUL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Înscriși  946 849 829 770 638 636 573 607 

Rămași  895 805 764 720 596 599 552 582 



REPARTIZAREA ELEVILOR PE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 



REPARTZAREA ELEVILOR PE PROFILURI 



Situatie privind rezultatele la învățătură 
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Ramași la sfâșitul 
anului scolar 

Repetenţi Promovaţi 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 10 

582 19 563 30 124 143 149 113 4 



Situatie privind rezultatele la învățătură 
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nr. 

crt clasa Diriginte 
Nr. 

elevi rămași Promovati Corigenți 5,00-6,99 7,00-8,99 9,00-10 PROMOVABILITATE 

1 IX A Hofer Vanda 28 25 18 7 4 12 2 72,00 

2 IXB Calauz Raluca 22 17 14 3   10 4 82,35 

3 IXC Pop Angelica 25 22 20 2 3 12 5 90,91 

4 IXD Feher Ioan 28 28 27 1 2 20 5 96,43 

5 XA Bărbuş Nadia 26 25 25 0   20 5 100,00 

6 XB Pop Raluca 17 16 11 5 3 5 3 68,75 

7 XC Bartiş Marinela 27 27 27 0 1 18 8 100,00 

8 XD Fanea Irina 24 24 19 5 4 13 2 79,17 

9 XIA Ardelean Eugen 15 15 15 0   9 6 100,00 

10 XIB Bud Rodica  17 14 13 1   11 2 92,86 

11 XIC Solomon Falvius 27 24 24 0   17 7 100,00 

12 XID Obsitos Octavian 25 21 20 1 1 11 8 95,24 

13 XIE Hotca Ovidiu  22 20 20 0   17 3 100,00 

14 XIIA Pintea Angelica 24 22 22 0   13 9 100,00 

15 XIIB Halasz Simona 13 13 13 0 2 4 7 100,00 

16 XIIC Miclăuş Adriana 21 20 20 0 4 10 6 100,00 

17 XIID Jurje Roxana 21 21 17 4   16 1 80,95 

18 IXE Frăţilă Viorel  28 28 19 9 12 6 1 67,86 

19 IXF Pintea Radu 20 20 19 1 8 9 2 95,00 

20 XE Jurchiş Ion Dan 25 25 25 0 16 8 1 100,00 

21 XF Pal Nicolae 22 19 19 0 16 3   100,00 

22 XIF Bilţ Irina 28 27 27 0 12 14 1 100,00 

23 XIG Moiş Grigore 13 12 12 0 1 11   100,00 

24 V Lohan Viorica 11 11 11 0   3 8 100,00 

25 VI Vraja Cornelia 13 13 13 0 1 7 5 100,00 

26 VII Pampa Maria 17 17 13 4 2 6 5 76,47 

27 VIII Craciun Otilia 19 19 18 1 2 11 5 94,74 

28 Anul 1 Handrău Ioan 13 9 9 0 9     100,00 

29 Anul 2 Roșu Georgeta 9 9 9 0 8 1   100,00 

30 Anul 3 Pusta Simona 8 8 8 0 8     100,00 



PROMOVABILITATE 
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MEDII LICEU - CICLUL INFERIOR 
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MEDII LICEU - CICLUL SUPERIOR 
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MEDII ȘCOALĂ PROFESIONALA 
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MEDII ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 
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MEDII ÎNVĂȚĂMÂNT A DOUA ȘANSĂ 
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ABSENȚE / ELEV PE ULTIMI 6 ANI 

  TOTAL ABSENTE/ELEV MOTIVATE/ELEV  NEMOTIVATE/ELEV  

ANUL 2011 39.52 27.12 12.40 

ANUL 2012 37.49 21.26 16.23 

ANUL 2013 33.50 21.03 12.47 

ANUL 2014 24.29 15.97 8.32 

ANUL 2015 23.05 15.43 7.80 

ANUL 2016 23.59 16.04 7.54 



SITUAȚIE PRIVIND NUMĂRUL DE ABSENȚE 
NR. CRT CLASA CALIFICAREA TOTAL/ ELEV MOTIV/ ELEV NEMOT./ ELEV 

1 IX A Tehnician operator tehnică de calcul 28.07 16.18 11.89 

2 IXB Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 41.18 27.86 13.32 

3 IXC Tehnician în activităţi economice 18.60 15.24 3.36 

4 IXD Tehnician în turism 24.71 17.54 7.18 

5 XA Tehnician operator tehnică de calcul 9.96 9.77 0.19 

6 XB Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 23.82 17.12 6.71 

7 XC Tehnician în activităţi economice 25.41 21.41 4.00 

8 XD Tehnician în turism 29.92 22.04 7.88 

9 XIA Tehnician operator tehnică de calcul 19.93 14.33 5.60 

10 XIB Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 20.88 14.65 6.24 

11 XIC Tehnician în activităţi economice 34.74 29.59 5.15 

12 XID Tehnician în turism 17.60 11.28 6.04 

13 XIE Științe sociale 10.50 3.50 7.00 

14 XIIA Tehnician operator tehnică de calcul 28.42 16.79 11.63 

15 XIIB Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 15.08 10.62 4.46 

16 XIIC Tehnician în activităţi economice 25.00 17.00 8.00 

17 XIID Tehnician în turism 25.38 12.81 12.57 

18 IXE Mecanic auto 53.75 30.11 23.64 

19 IXF Ospatar, chelner in unitati de alimentatie 48.95 41.80 7.15 

20 XE Mecanic auto 22.68 14.68 8.00 

21 XF Lucrator in agroturism/ Confectioner tamplarie Al. si mase plastice 34.45 22.32 12.14 

22 XIF Mecanic auto 14.21 6.61 7.61 

23 XIG Tamplar universal 25.08 7.54 17.54 

24 V Integrat sportiv 3.91 3.18 0.73 

25 VI Integrat sportiv 6.69 6.31 0.38 

26 VII Integrat sportiv 16.71 16.12 0.59 

27 VIII Integrat sportiv 11.33 6.61 4.72 



ABSENȚE / FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 



ABSENȚE / CALIFICĂRI 



ABSENȚE / GIMNAZIAL 



ABSENȚE / LICEU 



ABSENȚE / ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 



SITUAȚIE PRIVIND NUMĂRUL DE ABSENȚE 



       
SITUAȚIE EVALUARE NAȚIONALĂ - VIII 
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  < 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

LIMBA ROMĂNA 2 8 6 1 

MATEMATICA 8 8 0 1 

MEDIE 5 9 2 1 



SITUAȚII EXAMENE 

• EXAMENUL DE BACALAUREAT :  

 Înscrişi : 60 

 Admişi : 44 (83,11%) 

 Respinşi : 16 (16,89%) 

 

• EXAMENUL DE CERTIFICAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE  

 

 - NIVEL 4 

Absolvenți: 76 

Înscrişi : 72 

Prezenţi : 70 

Admişi : 70  

Respinşi : - 

 

 - NIVEL 3 

Înscrişi : 39 

Prezenţi : 39 

Admişi : 39  

Respinşi : - 



SITUAȚIE EXAMEN BACALAUREAT 

2010 – 2017 



• În acest an școlar respectiv 2016/2017, Comisia metodică Limbă și comunicare 

este compusă din următoarele cadre didactice:   

• Limba și literatura română: Crăciun Otilia Erika, Pampa Maria, Roșu 

Georgeta și Sâncean Emilia  

• Limba engleză: Solomon Flavius și Pusta Simona 

• Limba franceză: Chiver Ancuța (până în luna ianuarie 2017 apoi doamna 

Chiver, intrând în concediu prenatal, a fost suplinită de domnul Cardoș Petre și 

doamna Țânțaș Lucreția). 

• Perfecționări: 

• În 13 decembrie 2016 doamna profesoară Crăciun Otilia a obținut gradul 

didactic I în urma susținerii lucrării metodico-științifice Romanul proustian vs 

romanul balzacian în literatura română. 

• În 3 martie 2017 doamna profesoară Pampa Maria a obținut gradul didactic I în 

urma susținerii lucrării metodico-științifice Structuri arhetipale în literatura 

română. Studiu comparativ: literatura orală vs. literatura cultă. Aspecte didactice 

în receptarea ideii de arhetip. 

 

IV. ANALIZA ACTIVITĂŢII PE ARII CURRICULARE ŞI 

COMISII 

 Aria curriculară  „Limbă şi comunicare”  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
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EXAMENE NAȚIONALE 
 

Evaluarea Națională clasa a VIII-a  

 

La disciplina noastră am obținut o promovabilitate de 88,23% 

 Note cuprinse între 9 (nouă) – 10( zece)  – 1 Hotca Vlad 9,30 

                                            8( opt) - 9(nouă)       – 4  

                                            7(șapte)  - 8(opt)      – 2 

                                            6(șase) – 7(șapte)     – 4 

                                            5(cinci) – 6(șase)      - 4  

                                             4(patru) – 5(cinci)   – 1 

                                             3(trei) – 4(patru)     -  1   

 

Examenul de Bacalaureat. 

  

În sesiunea din vară la disciplina noastră am obținut o promovabilitate de 90,47%, 

iar note cuprinse între 9(nouă) și 10 (zece) au fost două obținute de elevele Țiplea 

Florica 9,60 (nouă 60%) și Berinde Denisa 9,15 (nouă 15%). 

În sesiunea din toamnă am obținut la discplina noastră o promovabilitate de 93% . 
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Activități în cadrul comisiei 
 

 În urma întocmirii unui grafic s-au desfășurat ore de pregătiri suplimentare 

pentru elevii claselor terminale atât pe nivel gimnazial, cât și liceal. 

În luna noiembrie 2016 s-a desfășurat la Școala Gimnazială Bătarci cercul metodic - 

pedagogic de limbă și literatura română la care au participat doamnele profesoare 

Crăciun Otilia, Pampa Maria, Roșu Georgeta și Sâncean Emilia. 

 În luna decembrie s-a organizat la nivel de școală o simulare a examenelor 

naționale (evaluarea națională la clasa a VIII-a, responsabil prof. Crăciun Otilia respectiv 

bacalaureat responsabili prof. Crăciun Otilia, prof. Roșu Georgeta) rezultatele acestora 

au fost notate ca teze în catalog. 

 În 17 februarie 2017 a avut loc un medalion cultural, Prezentare de carte: Ioan 

Nistor- Ioan Chioran prin participarea claselor a XII A, IX C, X E, XI E a VIII-a responsabil 

întreaga comisie metodică. 

 În 21 februarie 2017  s-a marcat Ziua  limbii materne cu elevii claselor a X A, X 

B, X E, X F, XI D,  IX B, responsabil Roșu Georgeta. 

 1 martie 2017 a avut loc comemorarea Lui Ion Creangă printr-o activitate 

coordonată de doamna Roșu Georgeta Mărțișorul, literatura și românii. 

 Ziua internațională a francofoniei a fost marcată în data de 20 martie 2017, 

responsabil Roșu Georgeta și Cardoș Petre, iar în 21 martie s-a marcat Ziua 

Internațională a Poezieii responsabil Roșu Georgeta. 
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  Pentru a promova tinerele talente și imaginea școlii în luna mai 2017 s-a 

participat la Festivalul Județean de teatru Teatrul și literatura – expresie a sensibilității 

ființei umane un concurs de creație literară, plastică și intepretare teatrală participând 

elevii din clasele a V-a, a VI-a, XI D, XI E reponsabili: Hîrța Anca, Jula Monica, Roșu 

Georgeta. Elevii au obținut locul I și locul II. 

 Ștafeta Poveștilor, concurs de creație literară, afișe și ilustrații mai – 

octombrie 2017 – Jula Monica, Roșu Georgeta. 

 S-a participat la două spectacole de teatru la Teatru de Nord Satu Mare 

clasele a IX B, X A; X B; XI D; X E, X F; XI A; XII D; IX E – responsabil Roșu Georgeta 

 În luna martie elevii claselor a VIII-a respectiv a XI-a și  XII-a au participat la 

simularea examenului de Evaluare Națională și Bacalaureat. 

 În urma simulărilor s-a făcut un plan de ameliorare a pregătirii elevilor în 

vederea susținerii examenelor naționale au fost coptați profesorii care au predat la 

clasele terminale respectiv d-na prof. Crăciun Otilia la clasa de gimnaziu, d-nele prof. 

Crăciun Otilia și Roșu Georgeta la clasele de liceu. 

  La sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie elevii clasei a VIII-a, 

coordonați de d-na prof. Crăciun, împreună cu alte clase ale școlii, au confecționat 

mărțișoare spre vânzare în cadrul Târgului de mărțișor, o activitate extracurriculară 

caritabilă cu scopul ajutării copiilor aflați într-o situație materială precară. 

 În luna mai s-a desfășurat în Școala Gimnazială Vama cercul pedagogic al 

profesorilor de limba română, în cadrul căruia au avut loc mai multe activități după cum 

urmează: o lecție deschisa  Fabula -  Recapitulare și o dezbatere. 

 Responsabilul Comisiei metodice 

Crăciun Otilia 



 
ARIA CURRICULARĂ „ MATEMATICĂ-ŞTIINŢE”  
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Componenţa catedrei în anul şcolar 2016-2017:

  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Grad 

didactic 

Specializarea 

1. Miclăuş 

Ioana Adriana 

Gradul I Matematică-fizică 

2. Jurchiş 

Ion Dan 

Gradul II Matematică 

3. Halasz 

Simona Iuliana 

Gradul I Matematică-fizică 

4. Pintea 

 Angela Violeta 

Gradul I Fizică 

TIC 

5. Bărbuş 

Nadia Elena 

Gradul I Chimie-fizică 

Managementul economic 

6. Miclăuş 

Mihai 

Gradul I Chimie-fizică 

TIC 

7. Bud 

Rodica Nicoleta 

Gradul I Biologie-chimie 

8. Vraja 

Cornelia 

Gradul I Biologie-chimie 

Protecţia mediului 

9. Ardelean 

 Adrian Eugen 

Gradul I Matematică-fizică 

Informatică 
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Activitatea Comisiei metodice 
  Semestrul I al anului şcolar 2016/2017 a debutat prin şedinţa de constituire a comisiei 

metodice la nivelul ariei curriculare. 

 A fost întocmit orarul şcolii, ţinându-se cont de toate cerinţele specifice şcolii noastre. Din 

echipa de întocmire a orarului au făcut parte Miclăuş Adriana, Vraja Cornelia şi Bărbuş Nadia. 

Activitatea Ariei curriculare în  semestrul I, an  şcolar 2016-2017 s-a desfăşurat potrivit Planului 

managerial şi în conformitate cu Tematica şedinţelor lunare de catedră. 

 Au fost organizate şedinţe cu membrii ariei curriculare în vederea optimizării testării iniţiale a 

elevilor. La nivelul fiecărei discipline: 

- au fost organizate întâlniri în cadrul cărora s-au elaborat pe discipline şi ani de studiu: matricea de 

specificaţii, testul de evaluare iniţială şi baremul de evaluare şi notare, în conformitate cu precizările 

metodologice; 

- au fost corectate, notate şi evaluate testele iniţiale la toate clasele; 

- au fost analizate rezultatele şi centralizate la nivel de arie curriculară; 

- ţinându-se cont de rezultatele slabe obţinute de unele clase s-au întocmit planuri remediale; 

- au fost comunicate rezultatele testelor iniţiale elevilor şi părinţilor cu respectare confidienţialităţii 

rezultatelor; 

 Toţi membri  ariei curriculare şi-au întocmit Planificările calendaristice, precum şi Proiectele 

unităţilor de învăţare în conformitate cu metodologia aplicării noului curriculum precum şi cu gradul de 

accesibilitate specific elevilor noştri reieşit în urma analizei testelor iniţiale. Planificările calendaristice au 

fost vizate de responsabilul ariei curriculare și director.  

 Pe parcursul semestrului II, s-au efectuat asistenţe la ore fiecărui membru al ariei curriculare, 

de către responsabilul Comisiei metodice. Strategiile didactice adoptate au avut o orientare moderna 

fiind centrate pe competenţele ce urmează a fi formate la elevi. S-a pus accent pe prezentarea 

conţinuturilor într-o formă cât mai atractivă şi mai accesibila în scopul stimulării motivaţiei pentru studiul 

acestor discipline, s-au folosit mijloacele TIC şi materilele didactice existente în dotarea cabinetelor de 

specialitate. 
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 O preocupare constantă, pe tot parcursul anului şcolar, a tuturor membrilor ariei 

curriculare a fost notarea ritmică. Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor acumulate de elevi s-a 

realizat pe baza chestionării orale, a lucrărilor scrise, precum şi a diverselor tipuri de teste şi fişe de 

lucru. 

  Încă de la mijlocul semestrului I a fost întocmit graficul de pregătire speciala a elevilor 

pentru examenul de bacalaureat (clasa a XII-a) şi evaluare naţională la clasa a VIII-a şi a VI-a. 

Orele de consultaţii s-au desfăşurat conform Graficului de pregătire suplimentară, la disciplinele din 

aria curriculară, după cum urmează:  

- matematică:  XII A Jurchiş Ion, XII B, XII D Halasz Simona, XII C  Miclăuş Adriana, VIII, VI 

Miclăuş Adriana; 

- biologie: XII A, XII B, VI  Vraja Cornelia; 

- fizică: VI Pintea Violeta. 

 În semestrul II membrii ariei curriculare au fost cuprinşi în diverse comisii: 

•Comisia de evaluare naţională la clasa a VI-a:  

Evaluatori: matematică Jurchiş Ion, fizică Pintea Violeta, biologie Vraja Cornelia. 

Membri: Ardelean Eugen, Miclăuş Adriana, Bărbuş Nadia. 

•Comisia de evaluare naţională la clasa a VI-a la Şcoala Gimnazială Racşa:  

Evaluator: biologie Vraja Cornelia. 

•Comisia de Simulare a evaluării naţionale la clasa a VIII-a:  

Preşedinte: Miclăuş Mihai. 

Evaluatori: matematică Miclăuş Adriana, Jurchiş Ion. 

Membri: Ardelean Eugen, Bărbuş Nadia. 

•Comisia de Simulare a examenului de bacalaureat clasele a XII-a şi a XI-a:  

Vicepreşedinte: Miclăuş Mihai 

Evaluatori: matematică Miclăuş Adriana, Jurchiş Ion, Halasz Simona, biologie Vraja Cornelia. 

Membri: Ardelean Eugen, Bărbuş Nadia. 
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Evaluator la Concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici, faza judeţeană: Jurchiş Ion; 

Evaluator la Olimpiada de matematică,  faza locală: Miclăuş Adriana.  

Membru în Comisia de evaluare la Olimpiada de biologie, faza judeţeană: Vraja C. 

Vicepreşedinte la Concursul de Biologie “George Emil Palade”: Vraja Cornelia. 

Evaluator  în Comisia judeţeană de Bacalaureat,  la biologie Vraja Cornelia. 

Evaluator  în Comisia judeţeană de Contestaţii la Evaluarea naţională la clasa a VIII-a, la 

matematică Halasz Simona. 

Comisia pentru elaborarea activităţilor afereate proiectului “ Şcoala pentru toţi. Educaţia-viitorul 

meu  în cadrul POCU” : membrii Miclăuş Mihai, Miclăuş Adriana,  

Comisia pentru elaborarea activităţilor afereate proiectului “ ROSE”  membrii Bud Rodica, Miclăuş 

Adriana şi Vraja Cornelia. 

Campania “ Reciclează – Baterel te premiază” : Profesor coordinator Vraja Cornelia. 

 

 ACTIVITATEA METODICĂ A MEMBRILOR COMISIE 

La cercurile pedagogice organizate de I.S.J. Satu Mare au participat toţi membri Comisiei 

metodice, în conformitate cu calendarul de desfăşurare al acestora. 

În data de  16.11.2016, Cercul pedagogic la fizică şi TIC pe zona Negreşti-Oaş s-a desfăşurat la 

liceul nostru, la buna desfăşurare a acestuia şi-au adus aportul Ardelean Eugen, Bărbuş Nadia, 

Pintea Violeta.  

 Doamna profesoară Vraja Cornelia a fost Coordonator cerc pedagogic pe Zona 

metodica  Negresti Oas în Semestrul I, An scolar: 2016-2017, la disciplina BIOLOGIE cu Tema: 

Utilizarea strategiilor didactice interactive centrate pe elev, adecvarea acestor strategii la 

particularitatile claselor de elevi si la specificul disciplinei.  

În semestrul II doamna profesoară Vraja Cornelia a fost Coordonator cerc pedagogic la şcoala 

Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş.  
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III.  Activitatea de perfecționare 
  

 Doamna profesoară Vraja Cornelia  a participat la Programul Postuniversitar de 

formare – specializarea Ştiinţe la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar 

Nord din Baia Mare, cu durata de 4 semestre, în perioada 2015-2017.  

   

VI.  Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare 
  

 Pe parcursul semestrului I au fost selectaţi elevii în vederea participării la olimpiade 

şi concursuri şcolare şi au fost organizate consultaţii cu aceştia.  

 Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare în anul şcolar 2016-2017: 

  

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Olimpiadă/ Concurs Faza Rezultate Prof. îndrumător 

1 Hotca Vlad VIII Olimpiada de matematică Locală Locul I Miclăuş Adriana 

2 Fabian Romina XI B 
Concursul de matematică aplicată Adolf 

Haimovici 
Județeană Locul III Jurchiş Ion 

3 Sarca Gabriela IX B Concursul de Chimie ,,Petru Poni” Județeană Locul I Bud Rodica 

4 Olah Camelia IX B Concursul de Chimie ,,Petru Poni” Județeană Locul II Bud Rodica 

5 Cseh Andrea IX B Concursul de Chimie ,,Petru Poni” Județeană Locul III Bud Rodica 

6 Marincaş Lidia VI Concursul de Biologie ,,George Emil Palade” Județeană Locul II Vraja Cornelia 

7 Iozsa Krisztian VI Concursul de Biologie ,,George Emil Palade” Județeană Locul III Vraja Cornelia 

8 Hotca Daria VI Concursul de Biologie ,,George Emil Palade” Județeană Menţiune Vraja Cornelia 
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IV. Rezultate obţinute la examene naţionale 
   

• Rezultatele obţinute la matematică la examenul de evaluare naţională la 

clasa a VIII-a:  

 
PROBA 

Total 

elevi  

NOTELE OBŢINUTE 
<5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Matematică 
  

17 

8 6 2 - - - 1 

47,05% 35,30% 11,76% 0% 0% 0% 5,89  % 

• Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat: 

PROBA Clasa Absolv 
Prezen

taţi 

Promo

vat 

BAC 

NOTELE OBŢINUTE 

<5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Matemata

tică 

XII A 22 21 13 4 3 2 9 2 1 - 

XII B 13 8 8 - 2 - 2 2 2 - 

XII C 20 17 14 3 2 2 4 5 1 - 

XII D 21 13 9 2 5 3 2 1 - - 

Total 76 59 44 9 12 7 17 10 4 - 

  

Biologie 

XII A 22 21 13 3 3 4 7 4 - 

XII B 13 8 8 - - - - 2 5 1 

Total 35 29 21 3 3 4 7 6 5 1 
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Responsabilul Comisiei metodice 

Miclăuş Adriana 



RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI OM SI 

SOCIETATE AN ŞCOLAR 2016-2017 
  

Membrii Catedrei: 

1. Hotca Ovidiu Mihai, prof.titular,gr.I 

2. Hotca Otilia, prof.titular, gr.II 

3. Iederan Mircea, prof.debutant 

4. Junjan Cristian, prof.colaborator, gr.II 

5. Malanca Mihaela, prof.debutant 

6. Negrea Mariana, prof.consilier scolar, gr.II 

7. Obsitos Octavian, prof.titular, gr.I 

8. Tulbure Calin, prof.titular, gr.I 

 

Realizari:  Olimpiade si concursuri scolare 

Locul I – faza judeteana a Olimpiadei Nationale de Istorie si participare la faza nationala 

(elev Hotca Vlad cls.aVIII-a, prof.coordonator Hotca Otilia) 

Locul I – concursul judetean de Istorie Orala- Scoala de altadata-  (eleva Hotca Daria cls.a 

VI-a, prof.coordonator Hotca Otilia) 

 

Examenul de Bacalaureat 

Geografie-promovabilitate 100%(elevii cls.XIIC, XIID, prof. Obsitos Octavian) 
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Activitati specifice realizate prin implicarea elevilor cu ocazia unor 

evenimente istorice precum: 

  

•Comemorarea Holocaustului - 9octombrie 

•Ziua Marii Uniri – 1 Decembrie 

•Ziua Drepturilor Omului – 10 decembrie 

•Unirea Principatelor Romane – 24 Ianuarie 

•Ziua Europei, a Independentei Romaniei – 9 Mai 

 In luna octombrie 2016, in cadrul catedrei « religie socio-umane », am desfășrat o 

acțiune filantropică „Dar din suflet de copil„ în parteneriat cu Spitalul Orășenesc Negrești 

Oaș, secția de pediatrie.Implicați au fost elevi ai claselor XI B și XC. Prin această activitate 

am urmărit dezvoltarea abilitățilorde interacțiune socială precum și formarea virtuților creștine 

și consolidarea comportamentului moral –religios. 

 In luna noiembrie în parteneriat cu Protopopiatul Oaș am desfășurat în sediul 

acestuia o serie de activități de dezbatere cu temele: „ Puterea schimbării si „  Sfinții 

modele de viețuire creștină„ . Implicați în aceste activități au fost elevi ai claselor IXB și 

XB,precum și preotul Malanca Marcel. Prin intermediul acestor activități am urmărit 

dezvoltarea abilităților de interacțiune socială precum și aceea de a fi implicați într-o 

dezbatere dar mai cu seamă conștientizarea și experierea învățăturilor de credință. 

Cu ocazia prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva,în data de 14 oct.2016 am desfășurat o 

activitate extracuriculară la biserica cu același hram din localitate.La această activitate cu 

denumirea: „ Pe urmele sfinților„ ,au participat elevii claselor a IXa. Obiectivul principal al 

activității a fost înțelegerea prin experiere a importanței cunoașterii vieții sfinților.  
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 În luna iulie 2017,am participat ca voluntar în cadrul Taberei Creștine „Hristos în 

mijlocul nostru!, organizată de Protopopiatul Oaș și A.T.O.P.O. 

(prof.Malanca Mihaela) 

 18.11 2016 - Campania  „Iubeste Inteligent”, de prevenire a violentei sexuale, in 

parteneriat cu IPJ Satu-Mare si Spitalul Judetean de Urgenta- Cabinetul de Planificare 

Familiala. 

  23.03.2017 - Lectoratul cu Parintii „PROFESORI, ELEVI, PARINTI – IMPREUNA 

PENTRU O SCOALA MAI SIGURA”, din cadrul Campaniei de prevenire si Combatere a 

Violentei Scolare,  in parteneriat cu Politia de proximitate si Serviciul Criminalistic – POLITIA 

ORASULUI NEGRESTI-OAS. 

 25.03.2016 - Participare la Concursul de afișe organizat de ZIUA POLITIEI 

ROMANE, la care echipa Liceului Tehnologic a a primit Diploma Speciala.  

 10.04.2017 - Campania privind siguranta in mediul on-line” – in parteneriat cu  

POLITIA, DGASPC, ISJ SATU-MARE, CJRAE SATU MARE – campanie derulata cu scopul 

de a promova utilizarea responsabila si in siguranta a internetului de catre copii si tineri. 

(prof. Negrea Mariana) 

 Participarea tuturor membrilor catedrei la cercurile metodice de specialitate la nivel 

judetean si zonal. 

 Parteneriate cu Muzeul Negresti-Oas si Casa de Cultura Oraseneasca Negresti-

Oas, parteneriat cu Muzeul Judetean Satu Mare. 
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Responsabilul Comisiei metodice 

Tulbure Călin 



RAPORT DE ANALIZĂ AL ACTIVITĂŢII CATEDREI DE 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-

2017 
   

 I.Catedra de Educaţie Fizică şi Sport de la Liceul Tehnologic ,,Ioniţă G. Andron’’  Negreşti-

Oaş este constituită din următorii membrii: 

  Profesor Pintea Radu  şi profesor Handrău Ioan 

 

 II.În anul şcolar 2016-2017 Catedra de  Educaţie Fizică şi Sport de la Liceul Tehnologic 

,,Ioniţă G. Andron’’  Negreşti-Oaş a avut următoarele realizări: 

1. Locul I la faza judeţeană şi Locul II la faza zonală la handbal fete gimnaziu – Prof. Handrău 

Ioan. 

2. Locul I la faza judeţeană, Locul II la faza zonală şi Locul VII la faza naţională  la handbal fete 

liceu –Prof. Handrău Ioan. 

3. Locul I la faza judeţeană la Tetratlon fete-gimnaziu – Prof Handrău Ioan.  

4. Locul II la faza judeţeană la Pentatlon băieţi liceu - Prof Handrău Ioan. 

5.Locul I la faza judeţeană şi participare la faza naţională la cros băieţi - gimnaziu Cseh Ruben 

clasa a VII-a. 

6.Locul II la faza judeţeană la cros fete-gimnaziu Medve Monica clasa a VI-a 

7.Locul II la faza judeţeană la cros fete – liceu Serghianca Simina clasa a XI-a 
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8.Domnul profesor Handrău Ioan a participat la  Campionatul Naţional de atletism 

desfăşurat la Carei în 25.10.2016 unde a obţinut următoarele rezultate: 

 - Andriucă  Iulia  clasa a VIII-a  Loc.I la cros gimnaziu 

 - Andriucă  Iulia  clasa a VIII-a Loc.I la viteză 60m gimnaziu 

 - Anton  Anda  clasa a VIII-a     Loc. II  la cros gimnaziu 

 - Matias Andreea  clasa a X-a B  Loc. I la cros  liceu fete 

 - Cânţa  Valentina clasa a IX-a D Loc.III la cros liceu  fete 

 - Ţânţaş  Adrian  clasa  a XI-a B Loc. I la cros liceu băieţi 

 - Tath  Alexandru clasa a X-a A Loc. II la cros liceu băieţi 

 

 III. Formaţiunile sportive ale şcolii au fost pregătite pentru O.N.S.Ş de 

către prof. Pintea Radu – fotbal – băieţi  gimnaziu şi liceu şi prof. Handrău Ioan – 

handbal – fete gimnaziu şi liceu 

 

 IV.Domnul prof. Handrău Ioan a realizat parteneriate cu C.S. Bistriţa şi 

C.S. Marta Baia-Mare. 

 S-au obţinut sponsorzări in valoare de 4 000 lei de la S.C. Canda 

Negreşti-Oaş şi Alfa Vet Negreşti-Oaş din care s-a achiziţionat echipament pentru 

echipa de handbal. 

 

 V. În anul şcolar 2017-2018 s-a înbunătăţit baza materială a şcolii cu  o 

plasă de protecţie la sala de sport şi s-a achiziţionat echipament sportiv. 
Responsabilul Comisiei metodice 

Pintea Radu 



RAPORT DE ACTIVITATE A CATEDREI DE MECANICA SI 

PRELUCRAREA LEMNULUI   
I.Componenta catedrei 

  

 Prin decizia nr 248 din data de 25.09.2017 de constituire a catedrei de cultura tehnica 

“Mecanica si prelucrarea lemnului”; aceasta are in structura urmatori membri: 

    Fratila Gheorghe Viorel  Responsabil comisie metodica tehnologii, cu vechime de 35 

ani,18 ani la Liceul Tehnologic ”Ionita G.Andron”, grad didactic I, ultima perfectionare 2011-

2012. In cadrul programului “Pasaport pentru catedra”am participat la: Proiectarea si 

implementarea curriculum-ului centrat pe competente (CCC); Metode interactive de predare-

invatare (MIPI); Managementul clasei (MC);si ECDL. 
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Nr.Crt. Numele si prenumele 

  

Grad 

did. 

Vechime in 

invatamint 

Vechime (Lic.teh.”Ionita 

G.Andron) 

Ultima perfectionare la care a 

participat  2011-2012 

1 Lohan Viorica-ing. 

  

I 31 18 Formator;ECDL 

2 Bilt Irina –ing. I 23 16 CCC.MC.ECDL;si 

MIPI. 

3 Hofer Vanda –ing. I. 31 13 CCC;MC,ECDL. 

       MIPI 

4 Pop Stefan –ing. II. 10 10 CCC ;MC ;ECDL ; 

        MIPI 

5 Mois Grigore –ing. 

  

II 17 17 Gr.did.II-2010- 

6 Pal Nicolae mai.ins. I 36 22 CCC;MIPI;MC. 

7 Contra Samuel –mai.ins. I 17 17 2012-gr.did.I 

8 Barlea Petre - Mai.ins.   1 1   



II.Activitatea didactica a membrilor catedrei 

 

 Din prima saptamina de scoala, cadrele didactice din catedra au studiat curricula 

de invatamint specifica disciplinelor si modulelor din norma didactica pentru fiecare in parte.In 

acest contest s-au stabilit principalele prioritati educative si de instruire ca; 

  -formarea si dezvoltarea competentelor cheie;comunicarea, asigurarea calitatii, igiena si 

securitatea muncii, lucru in echipa etc. 

  -competente tehnice specifice modulelor de studiat astfel incit elevii la final sa se poata 

integra intro activitate productiva. 

  -selectarea informatiilor si formarea deprinderilor de munca utile viitoarei meserii in 

concordanta cu cerintele angajatorilor de pe piata muncii locale, regionale si europene. 

     Activitatea de predare-invatare din cadrul orelor teoretice si de laborator s-au 

desfasurat in conditii bune, in sali de clasa si laboratoare dotate corespuzator. La lectie au 

predominat metodele centrate pe elev,in special la activitatile desfasurate pe grupe de 

elevi,care asigura munca in echipa,colaborare intre elevi si dascal,elimina stresul si face 

placuta si atractiva ora de curs. 

     Activitatea de instruire practica s-a desfasurat in cadrul atelierelor de mecanica, 

mecanica auto si prelucrarea lemnului, pe grupe de elevi in doua schimburi in zilele de 

practica saptaminala, iar  clasa a XI-a F  la unitati service auto din oras, sub indrumarea d-lui 

Fratila Viorel,si Bilt Irina, la clasa a X a E in cadru societatilor cu profil de mecanic auto, sub 

indrumarea d-lui Fratila Viorel și Barlea Petre,la clasa a XI G  sub indrumarea d-lui Mois 

Grigore efectueaza orele de pregatire practica  la agentii  economici cu profil prelucrarea 

lemnului, iar la clasa a X F sub indumarea d-lui Pal Nicolae efectueaza orele de pregatire  

pactica la agantii economici cu profil timplarie PVC si Aluminiu.  
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 Mentionez faptul ca am intocmit Contracte de Pregatire Practica cu 8 agenti 

economici respectiv ateliere Service la clasele de Mecanic Auto,cu 3 agenti economici la clasa 

cu profil PVC si Aluminiu,respectiv cu 3 agenti economici la clasa cu profil Prelucrarea 

Lemnului 

 Din verificarile facute la unitatile service auto si celelalte unitati economice, am tras 

urmatoarele concluzii: elevii participa regulat la activitatile de instruire practica, putini absenti si 

acestia motivati, elevii in majoritate sunt interesati sa invete lucruri noi specifice meseriei, se 

implica in rezolvarea unor activitati practice. La practica  in atelier, coordonata de  Pal Nicolae 

si Barlea Petre elevii, sunt antrenati in lucrari practice. 

         Din observatiile la lectii si activitati practice am ajuns la concluzia ca o mica parte din 

elevi nu sunt interesati de viitoarea profesie, manifesta lipsa de interes in   dobindirea 

competentelor profesionale,se manifesta ca si persoane la ” care le  cade totul de sus sau li se 

da totul de-a gata” ,fara ca ei sa depuna efort. Foarte multi   elevi sunt atrasi de meseria de 

mecanic auto numai pentru a obtine permisul de conducere auto. 

    Activitatea din atelierele de mecanica cordonată de Pal Nicolae si Barlea Petre, o pot 

aprecia ca buna si foarte buna, prin respectarea programului de lucru.antrenarea elevilor in 

rezolvarea unor activitati, folosirea metodelor centrate pe elev,a metodelor moderne de 

evaluare si motivarea notelor. 

     Activitatea la orele de conducere pentru categoriile B,C,CE coordonată de Contra 

Samuel se desfasoara conform planificari elevilor pe zile.Elevii au fost introdusi pe platforma 

ARR. Orele de Legislatie Rutiera se desfasoara in cabinetul de legislatie sub indrumarea d-nei 

Bilt Irina. 

 Planificarile calendaristice anuale si semestriale s-au intocmit la timp, nu pot 

confirma cu certitudine ca toti membri au complecte  proiectele unitatilor de invatare. Important 

este ca toti membrii din catedra au inteles importanta parcurgerii programei in ordinea in care 

și-au planificat-o. 
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 Încă din luna decembrie profesorii coordonatori de proiecte la clasa. a XII-a, au 

intocmit liste cu teme de specialitate, astfel incit fiecare elev sa-si poata alege tema 

dorita, astfel ca in semestrul doi sa poata sa incepa la realizarea ei. 

     Eficacitatea invatarii si formarii de deprinderi si abilitati la elevi va avea un 

randament mai mare numai daca se vor utiliza la clasa, laborator si atelier SDV-uri, 

echipamente tehnice, planse, machete, panoplii, echipamente IT si alte materiale 

didactice coroborate cu folosirea metodelor de invatare active si metode centrate pe elev 

si forme cit mai diversificate de evaluare a cunostintelor. Impartasirea experientelor, 

colaborarea intre colegi,intrajutorarea,respectul si seriozitatea sunt citeva argumente ce 

ar trebui sa stea la baza invatarii si instruirii elevilor. 

     Activitatea didactica  la nivelul catedrei de mecanica si prelucrarea lemnului se 

concretizeaza prin urmatoarele activitati : 

• Elevii din  clasa  a XII A, au sustinut examenul pentru certificarea competentelor 

profesionale nivel IV; profesor propunator :Ardelean Eugen  profil Automatizari si 

tehnica de calcul, toti elevii au promovat examenul. 

• La sfirsitul lunii Iulie am organizat si sustinut examenul pentru certificarea 

competentelor profesoinale nivel III dupa cum urmeaza 

• Elevii din clasa XI E profil mecanic auto au sustinut proba practica din cadrul 

examenului pentru certificarea competentelor profesionale nivel III, la un numar de 3 

agenti economici, toti elevii au promovat examenul. 

• Elevii din clasa XI G profil prelucrarea lemnului au sustinut proba practica din cadrul 

examenului pentru certificarea competentelor profesionale nivel III, la un numar de 3 

agenti economici,toti elevii au promovat examenul. 
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  Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare 

  În cadrul Concursului de inovare si creativitate tehnică EUROTEHNICUS  - 

ediţia 2016 - Echipajul IGAnovation, format din elevii Pușcaș Alin XI-A, Coșan Cosmin 

XI-A, Nistor Marius X-A,Tat Alex X-A, au obținut LOCUL I. 

 

 In final recomand sfaturi utile la proiectarea si predarea lectiei la clasa pentru realizarea 

obiectivelor propuse si insusirea competentelor profesionale: 

          - fixati-va un scop pe care sa-l prezentati si elevilor, 

          - gradati cu atentie problemele abordate 

          - nu supraestimati cunostintele anterioare ale elevilor 

          - tineti cont de nivelul clasei 

          - redactati continuturile la persoana a treia 

          - asigurativa ca sinteti auzit-vorbiti cu fata la elevi 

          - nu utilizati cuvinte sau expresii ce nu le inteleg 

          - verificati daca elevii inteleg-prin intrebari (nu prin “ati inteles”) 

          - rezumati frecvent informatiile oferite 

          - incurajati elevii sa foloseasca limbajul pe care il prefera pt.a-si clarifica ideile 

          - folositi succesiunea logica,clara si usor de urmarit 

          - folositi imagini 

          - prezentati obiectivele la inceputul lectiei 

          - creati ocazii prin care elevii sa vorbeasca si sa foloseasca cuvintele cheie. 
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Responsabilul Comisiei metodice 

Frățilă Viorel 



  CATEDRA DE TEHNOLOGII  

a Liceului Tehnologic “Ionita G Andron “ Negresti Oas, cuprinde membrii comisiei care predau 

disciplinele de specialitate la profilul Servicii, Resurse naturale si Protectia Mediului. 

 In semestrul II al anului scolar 2016-2017: 

 Profesorii: Pop Angelica, Hotca Dorina, Fanea Irina, Jurje Roxana au pregatit elevii participanti 

din clasele a XI-a si a XII-a la olimpiadele interdisciplinare  faza judeteana si nationala. 

Profesorii au facut parte din comisiile de elaborare a variantelor de subiecte, au insotit elevii  si 

au evaluat lucrarile concurentilor in functie de profil si calificare.  

 Rezultate  

-la profilul Servicii: profesori pregatitori: Pop Angelica, Bartiș Marinela, Hotca Dorina 

 cls a XI-a C: - Locul II Ardelean Aida, Locul III Pașcan Diana 

  La cls a XII-a C: Locul III Țiplea Florica, Mentiune I Betea Maria si Mentiune II Balaş 

Cristian 

 - la profilul Turism si Alimentatie: - profesori pregatitori: Fanea Irina şi Jurje Roxana 

cls a XI-a D: - Locul I Lobont Daniela, Locul II Mureșan Georgiana si Mentiune Fanea Adriana.  

 cls a XII-a D: Locul I Dudaș Mădălina, Locul II Pop Nelu, Locul III Malanca Calina 

 Elevele Lobonț Daniela (XI D) si Dudaș Mădălina(XII D), au participat la faza 

nationala, desfasurata la Galati in aprilie 2017- Lobont Daniela a obtinut mentiune.      

                                               

 In 12. 05. 2017 s-a desfasurat in cadrul liceului nostru Cercul pedagogic al Catedrei 

de Tehnologii la care au participat toti membrii catedrei,iar din partea ISJ Satu-Mare doamna 

inspector  Dinga Adriana. 
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 Profesorii din catedra TEHNOLOGII, au realizat  pliante în care au fost 

prezenatate obiectivele și scopul specializarii Protecția Mediului si Servicii. Aceste pliante 

au fost distribuite in cadrul Târgului Educației organizat in data 12.05.2017 de Primăria 

Negrești Oaș.  

 Elevii claselor a XII-a C, au participat in aprilie 2017, impreuna cu prof. Pop 

Angelica, la Simpozionul “Vreau sa fiu antreprenor”, organizat la Colegiul 

Economic”Gheorghe Dragos” Satu-Mare. 

 In cadrul campaniei “Reciclează, Baterel te premiază”, prof. Pop Angelica s-a 

implicat alături de elevii din clasa a X-a C. 

 S-au incheiat contracte de parteneriat cu agenti economici: SC Canda SRL, 

PROFI, PENNY, Complex Valea Mariei ,Pintea ,Regal, Pensiunile “La Luna”, “Boda 

Osanu”, “Diana” pentru clasele a X-a, in vederea efectuarii stagiilor de pregatire 

practica.(Prof. Bartis Marinela, Hotca Dorina, Feher Ioan )  

 S-au efectuat plantari de puieti in zona Luna Ses, de catre elevii claselor a IX –a 

si a X-a, insotiti de catre prof. Calauz Raluca, Feher Ioan, Hofer Vanda, Miclaus Mihai, in 

data de 02.04.2017, in parteneriat cu Ocolul Silvic Negresti-Oas. 

 In perioada 24-28 aprilie 2017, prof. Calauz Raluca a participat in calitate de 

membru evaluator la Olimpiada de Protectie a Mediului - faza nationala, desfasurata la 

Baia Mare. 

 Profesorul Fanea Irina a sustinut lucrarea de acordare a gradului  didactic I prof. 

Calauz Raluca si Jurje Roxana, au sustinut examenul pentru  obtinerea gradului didactic II 
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 Cu ocazia ”Zilei Portilor Deschise”,  împreună cu elevii claselor a XI-a B, 

respectiv a  XII-a B, s-au desfăsurat experimente demonstrative (determinarea 

pH-ului apei, prepararea unei soluții de sol, măsurarea volumelor  și a maselor 

unor substante, etc.) în Laboratorul de Microbiologie, experimente în cadrul cărora 

au fost implicati și elevii școlilor  care au venit să ne viziteze școala. Prof. Calauz 

Raluca.  

 In iunie-iulie 2017, clasele a IX-a C si a X-a C, in cadrul SPP-ului, au 

efectuat vizite la magazinul VIVO, Baia Mare, si la Suior, insotiti de catre 

profesoarele Hotca Dorina si Ilea Georgeta. 

 Pentru elaborarea proiectelor de sustinere a examenelor pentru 

certificarea competentelor profesionale nivel III si IV, profesorii indrumatori de 

proiecte ( Bartis Marinela,Pop Angelica, Călăuz Raluca, Feher Ioan, Fanea Irina, 

Vraja Cornelia ) au realizat intruniri cu elevii conform graficelor de consultatii, iar  

acesti porfesorii   au facut parte din comisiile de evaluare la clasele a XII-a  si a XI 

–a profesionala. 

 Pe  parcursul semestrului al II-lea s-a urmarit stadiul parcurgerii materiei 

si evaluarea ritmica  a conform rapoartelor prezentate. 
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Responsabilul Comisiei metodice 

Bartiș Marinela 



 COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în 

semestrul II în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului 

şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior.  

Principalele activităţi derulate: 

1.Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din 

procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a 

punctelor slabe. 

2.Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop 

eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, 

consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte  

3.Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere 

elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

4.Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe 

şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: 

5.Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, 

educaţie si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic  prin:  
 

RAPORTUL  ACTIVITĂŢILOR COMISIEI METODICE A 

DIRIGINŢILOR PE ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 
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- vizitarea obiectivelor culturale din localitate şi oraşul de reşedinţă  

- excursii tematice şi de petrecere a timpului liber  

- organizarea de spectacole şi scenete cu diferite tematici  

- derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor şi 

parteneriatelor   

-au desfăşurat activităţi educative, culturale, sportive foarte atractive la care au fost 

implicaţi un număr mare de elevii , diferiţi parteneri , părinţi şi invitaţi 

- participarea cu succes la concursuri sportive, de muzică, teatru în cadrul 

competiţiilor judeţene şi  naţionale . 

 Implicarea diriginţilor în pregătirea ,coordonarea elevilor şi desfăşurarea 

activităţilor ocazionate de următoarele evenimente : 

Unirea Principatelor,  

Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu 

Târgul Mărţişorului Tradiţional  

Balul Majoratului  

1 Iunie 

Participarea la festival de muzică şi teatru 



I .       Activităţi cultural-artistice  
  

 Elevii Liceului Tehnologic "Ionita G. 

Andron"  au sărbătorit  Unirea Principatelor 

Romane împreună cu diriginţi ,cadrele didactice  

printr-un  program artistic susţinut de grupul 

vocal al liceului coordonat de prof. Anca  Hîrţa  

în centrul oraşului la Obeliscul închinat eroilor 

neamului . 
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 15 ianuarie 2017 – 

Sărbătoarea Marelui Poet Naţional Mihai 

Eminescu  , a avut loc la statuia din 

centrul oraşului unde  elevii liceului 

nostru au prezentat un scurt moment 

muzical apreciat de cei prezenţi . Au 

participat elevi din clasa a XI E , XI D, şi 

XI F , VI  

 Târgul Mărţişorului Tradiţional –ediţia a IV 

organizat în zilele de 28-29 februarie de  Casa de Cultură şi 

Primăria Negreşti Oaş –elevi şi diriginţi au confecţionat un 

număr impresionant de mărţişoare şi au amenajat standul 

liceului care a fost apreciat  de un număr mare de vizitatori . 

La acest eveniment au participat clasele: V, VI, VII, VIII, IX B, 

IXC, IXD,  XB, X A, XC, XI B împreună cu diriginţii lor ; Vraja 

Cornelia , Lohan Viorica , Pampa Maria , Crăciun Otilia , 

Călăuz Raluca , Feher Ioan , Bărbuş Nadia , Pop Angelica , 

Bud Rodica , Bartiş Marinela , grupul de voluntari SNAC 

coordonaţi de prof. Negrea Mariana . 

 



În cadrul acţiunilor sub egida „Fără violenţă în 

şcoli” în luna martie a fost organizată o amplă 

activitate de conştientizare şi reducere a acestui 

fenomen în şcoală cu participarea unui număr 

mare de factori implicaţi în acest proces: părinţi, 

profesori, diriginţi, reprezentantul Poliţiei 

Negreşti Oaş. Eveniment organizat şi susţinut de 

prof. consilier Mariana Negrea . 
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 Ziua Europei –

sărbătorită în data de 9.05.2017 

prin activităţi organizate de prof. 

Roşu Georgeta cu elevii 

claselor a X A, XF, XE. 

 Balul Majoratului organizat de clasele a 

XI pentru clasele a XII A. XII B, XII C, XII D , cu 

această ocazie au pregătit surprize “dulci” şi  

muzicale , diplome şi după un set de probe au 

ales Rege şi Regina Balului -2017 . Au organizat 

şi contribuit la reuşita acestui eveniment diriginţii: 

Bud Rodica , Obşitoş Octavian , Ardelean Eugen 

, Pop Ştefan. 



 1 Iunie a fost sărbătorită prin activităţi variate şi atractive la care au participat elevii 

din clasele a V.VI,VII şi VII coordonaţi de diriginţiilor: d-na profesor Lohan Viorica ,Vraja 

Cornelia , Pampas Maria şi Crăciun Otilia care au fost alături de elevi la diversele manifestări 

organizate în cinstea lor . Au mai contribuit la buna organizare: prof. Hotca Otilia, Bărbuş 

Nadia şi grupul vocal al şcolii coordontaţi de prof. Hîrta Anca 
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 26 Iunie, ZIUA DRAPELULUI, a fost sărbătorită printr-un moment inedit. Elevii au 

împărţit trecătorilor câte un drapel în miniatură împreună cu un plic, care conţinea o poezie 

dedicată tricolorului. Simbol naţional, drapelul i-a însufleţit pe români în toate momentele 

grele, cât şi în cele de bucurie.  Elevii  liceul nostru au fost princialii organizatori ai acestui 

eveniment , împreună cu prof.coordonatori: Fanea Irina, Roxana Jurje şi Feher Ioan, Pintea 

Angela, Lohan Viorica . 



II Participări la concursuri judeţene şi 

naţionale  

 Cu ocazia Zilei Intrenaţionale a 

Francofoniei - 20 martie clasele a X A, XB, XE, XF, 

IXB, XID au desfăşurat activităţi ocazionate de 

acest eveniment sub îndrumarea prof. Cordoş 

Petre şi Roşu Georgeta . Cu acest prilej în cadrul 

festivalului de muzică  franceză CHANTS, SONS 

SUR SCÈNE–secţiunea interpretare - desfăşurat 

la Satu Mare  reprezentanta liceului nostru , eleva 

Fanea Adriana din clasa a XI D a obţinut Premiul 

Special fiind pregătită şi îndrumată de prof. Anca 

Hîrţa şi Roşu Georgeta. 
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 Festivalul Judeţean de Teatru Livada  elevii 

participanţi au obţinut locuri fruntașe: locul I, secțiunea 

muzică, la Concursul Tinere talente și locul al II-lea la 

Festivalul de Teatru . Echipajul reprezentativ al şcolii a 

fost pregătit şi coordonat de ; prof. Roşu Georgeta , 

Hîrţa Anca si d-na Jula Monica. 

 În cadrul Festivalului de Arte pentru Liceeni 

„Florian Pitiș” formaţia de muzică a şcolii au participat 

la Bucureşti – mai 2017 unde au obţinut diplomă de 

participare . Elevii talentaţi sunt: Cristian Bolchiș, 

Ionuț Nap și Adriana Maria Fanea pregătiţi şi 

coordonaţi de prof.Anca Hîrţa . Cu acest prilej 

reprezentanţii şcolii noastre au fost însoţiţi de: dir.adj 

Solomon Flavius şi de prof.Miclăuş Mihai. 



III. Excursii didactice  
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 Excursie didactica organizată la Planetariu/ 

Observatorul Astronomic - Baia Mare la care au participat 

elevii claselor a V-a si a VI-a. Prof. coordonatori: Lohan 

Viorica, Vraja Cornelia. 

IV. Activită desfăşurate în cadrul parteneriatelor  
 În parteneriatul încheiat cu Muzeul Ţării Oaşului şi Casa de 

Cultură Negreşti –Oaş   au fost desfăşurate o serie de 

activităţi cu elevi voluntari din clasele de turism (15 elevi din 

clasele X D, XI D ,IX F) – coordonaţi de prof.  Fanea Irina . 

1. Organizarea evenimentului cultural , 23 aprilie 2017, Ritualul 

nunții oșenești  în Muzeul Țării Oașului unde elevii voluntari 

au fost ghizi ai numărului mare de invitaţi la acest eveniment . 

2. Noaptea Muzeelor, Negrești Oaș 2017 desfăşurată în data  

20 mai , unde elevii voluntari au ghidat vizitatorii , au oferit 

informaţii suplimentare. 

3. 21 iunie Ziua Universală a IEI la Muzeul în aer liber al Ţării 

Oaşului şi Sânzienele  , fetele  au învăţat să împletească 

cununi de sânziene şi o prezentare de costume tradiţionale 

oşeneşti  , care de altfel a fost un bun prilej pentru a  

promova patrimoniul cultural oșenesc și valorile tradiționale. 

Au  mai participat elevii din clasele a X C coordonaţi de 

prof.Ilea Georgeta , Contra Dorina . 
Coordonator programe educative: 

Fanea Irina 
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RAPORT DE ANALIZĂ AL ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE 

A CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017  
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 La nivelul Liceului Tehnologic 

„Ioniță G. Andron” Negrești Oaș, Comisia 

de Perfecţionare şi Formare continuă a 

desfăşurat următoarele activităţi:   

A fost întocmit planul managerial al 

comisiei; 

Au fost prezentate, pe tot parcursul 

anului, informaţii referitoare la activităţile 

de formare continuă iniţiate de M.E.N., 

calendarul activităţilor de perfecţionare şi 

documentele transmise de I.S.J. şi C.C.D. 

cu privire la acest lucru;   

Stabilirea unei colaborări continue cu 

inspectorul responsabil cu dezvoltarea 

profesională din I.S.J.; 

Înscrierea cadrelor didactice la grade 

didactice; 

 Monitorizarea activităţilor desfăşurate 

de cadrele didactice în domeniul 

perfecţionării şi formării continue.  

ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE/ 

FORMARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

DENUMIREA 

ACTIVITATII 

PERIOADA CADRE  

DIDACTICE 

I. FORMARE CONTINUA/PERFECTIONARE 

1. Curs Formator Feb. 2017 Pop Stefan 

2. Curs Formator Feb. 2017 Pop Angelica 

3. Program postuniversitar 

științe 
2015-2017 Vraja Cornelia 

4. Master în teologie 2015-2017 Malanca Mihaela 

5. Master – Calitatea mediului 

și surse energetice 
2016-2017 Calăuz Raluca 

6. Master – resurse umane 2015-2017 Bartiș Marinela 

II. PERFECTIONARE PRIN GRADE DIDACTICE 

1. Pampa Maria Grad I 

2. Craciun Otilia Grad I 

3. Fanea Irina Grad I 

4. Calauz Raluca Grad II 

5. Jurje Roxana Grad II 



RAPORTUL COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA 

VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINARE  ÎN MEDIUL 

ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII  
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 Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă 

importantă pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-

educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte. 

  Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având 

caracteristici particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a 

fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă 

de manifestare a unor comportamente violente precum”: 

• Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, 

imitare, ameninţare, hărţuire; 

• bruscare, împingere, lovire, rănire; 

• comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de 

droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt); 

• ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită 

ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); 

• comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul 

orei, fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului 

şcolar, în vigoare. 
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 La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a 

tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv- educative 

şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).  

OBIECTIVE : 

Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în 

cadrul şcolii; 

Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la 

nivelul şcolii; 

Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în 

mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

 ASPECTE VIZATE: 

Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei 

şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul 

sensibilizării acestora; 

Realizarea comunicării interinstituţionale; 

Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 
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 MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

 Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de 

interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din 

şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali 

în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

 Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

 Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea 

purtării de către elevi şi profesori a unor semen distincte; 

 Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune; 

 Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

 Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a 

acesteia, în programarea orelor de dirigenţie; 

 Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe 

etnobotanice; 

 Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai 

Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 

 Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală 

şi Poliţia locală; 

 Cooperarea interinstituţională (şcoală-CJRAE) în vederea desfăşurării, în bune 

condiţii, a activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale; 

 Consilierea individuală şi de grup a elevilor, în vederea prevenirii comportamentelor 

agresive; 

 Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de 

violenţă; 
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 Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu 

caracter sportiv; 

 Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

 Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu 

probleme de gestionare a comportamentului violent, cât şi în general (activităţi de consiliere 

în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate, convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

 Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a 

nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

 Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul 

elevilor, observându-se remedierea comportamentului; 

 Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala 

Altfel”. 

  ACTIVITĂŢI DERULATE: 

• “Campionatul bunelor maniere şi al toleranţei” din cadrul proiectului “Săptămâna 

antiviolenţă”; 

• Diferite activităţi cu caracter extracurricular în vederea promovării interculturalităţii legat de 

concepte, cum ar fi  fericire, poezie, inimă, dans etc., alături de cele literar-artistice, din cadrul   

comisiei “Limbă şi comunicare“ 

• “Violenţa arma celor slabi”- dezbatere; 

• “Violenţa lasă urme….şi în suflet”- concurs între clase pe tema creării unor materiale 

informative, planşe, colaje; 

• “Să ne consumăm energia prin sport” – campionat de handbal; 

• “Discriminare şi şanse egale la educaţie”; “Fără violenţă în şcoli”;  

• “Comunicarea-cheia prevenirii violenţei în şcoală”. 
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 ANALIZA SOWT  
PUNCTE TARI: 

•Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizare a intrării persoanelor străine în 

incinta unităţii; 

•Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

•Implicarea consilierului educativ. 

PUNCTE SLABE: 

•Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

•Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

•”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 

•Situaţia economico-socială precară; 

•Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

•Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 

•Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia 

de proximitate, Asistenţa socială. 

  

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 
 

Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 
Realizat: prof. Roşu Georgeta 



COMISIA „ BURSE ȘI PROGRAME SOCIALE”  
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 Activități realizate : 

 

Documentarea și adunarea materialelor informative a legislației folosite pentru 
acordarea burselor / programe sociale în anul școlar 2016 – 2017. 

Instruirea comisiei de acordare a burselor cu profesorii diriginți pentru informarea 
acestora cu privire la criteriile de acordare, calendar depunere dosare, număr burse. 

Instruirea comisiei în vederea analizării dosarelor și transmiterea solicitanților eligibili. 

 

 Categorii de burse / programe sociale acordate la nivelul liceului: 

 

 Burse merit  am avut un număr de 22 elevi beneficiari  

 Bursa profesională: 134 elevi beneficiari 

 Program social Bani de liceu: 30 de elevi beneficiari 
 Burse sociale – litera a) – 7 de elevi beneficiari 
 Burse sociale – litera c) – 4 de elevi beneficiari 

 

 

 



RAPORT ACTIVITATE COMPARTIMENTE: CONTABILITATE 

Raport de analiză a cheltuielilor în anul şcolar 2016-2017 
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În anul şcolar 2016-2017 unitatea a achiziţionat bunuri după cum urmează: 

- Bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 28.052 lei din veniturile proprii 

ale unităţii şi din bugetul local, astfel:  

•plasă protecţie pentru sala de sport; 

•jaluzele verticale; 

•laptop, bibliotecă – cabinet psihologic; 

•stingătoare cu pulbere şi bioxid de carbon; 

•dulapuri pal cu 12, 16 şi 24 de compartimente pentru săli de clasă; 

•burghie pentru atelierul de lăcătuşerie; 

•motocoasă; 

•harta judeţului Satu Mare; 

•masă birou, bibliotecă – birou administrator; 

•şepci paznici; 

•fântâni pentru băut; 

•uscătoare de mâini. 

- Bunuri de natura activelor fixe în valoare de 30.700 lei astfel: 

În luna decembrie 2016 s-a achiziţionat mobilier şcolar (bănci şi scaune 51 buc.) şi 

laptop-uri Asus 6 buc, din bugetul local în valoare de 25.052 lei. 

În luna aprilie 2017 s-a achiziţionat un xerox multifuncţional la bibliotecă în valoare de 

5.648 lei din venituri proprii. 

La finele anului şcolar 2016-2017 unitatea a premiat şefii de promoţie de la nivelul 

gimnazial şi liceal din veniturile proprii cu suma de 600 lei. 
          

       Administrator financiar 

 Feher Benedicta 

 



BIBLIOTECĂ 2016-2017 
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Raport statistic : 

La  sfârşitul anului şcolar s-au înregistrat următoarele date statistice: 

 

Indicele de dotare a bibliotecii cu documente specifice : 14,85 cărţi/elev  

Indicele de circulaţie a documentelor bibliotecii : 1,12 documente/elev 

Indicele de lectură: 16,65 documente/elev  

Indice de frecvenţă a bibliotecii:13,2 vizite / elev  

  

Număr total de elevi: 651 

Număr utilizatori înscrişi: 515 

Număr utilizatori activi: 435 

Număr vizite la bibliotecă: 8262 

Volume achiziţionate: 8 

Număr titluri achiziţionate: 4 

Număr documente consultate: 10828 

Procent elevi înscrişi la bibliotecă: 79% 

Valoare volume achiziţionate: 152,00 lei. 

 



VI. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ – Analiza SWOT 

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 

• Cadre didactice bine pregatite metodic cât și in 
utilizarea echipamentelor si utilajelor din dotarea 
școlii. 

• Elaborarea curriculum-ului la decizia școlii și de 
dezvoltare locală corelate cu nevoile agentilor 
economici si a elevilor 

• Utilizarea strategiilor de învățare diverse. 
• Organizare de ore de pregătire pentru examenul de 

evaluare națională si de bacalaureat. 
• Rezultate bune la olimpiade si concursuri școlare. 
• eficientizarea spaţiului  şcolar care  permite 

desfăşurarea cursurilor numai dimineaţa; 
• Singurul liceu din județ în care se derulează 

Programul „A doua șansă” pentru învățământul 
secundar inferior în limba română. 

• Spatiile si echipamentele sunt conform standardelor 
europene. 

• Baza materială a școlii este in general bună, 
dispunand de săli de clasa și cabinete școlare 
suficient de bine dotate, o sala de sport și 2 terenuri 
sportive gazon artificial. 

• Exista o biblioteca moderna. 
• Promovarea imaginii școlii în mediul online. 
• Realizarea planului de scolarizare s-a facut in procent 

de 100% anual. 

• Neadaptarea metodelor, mijloacelor la stilurile 
de învățare diferite ale elevilor; 

• Metode de evaluare care vizează 
preponderent cunoștiințe și în măsură mai 
mică aptitudinile și deprinderile formate. 

• Reticența unor cadre didactice pentru 
învățarea diferențiată; 

• Insuficienta dezvoltare a sistemului de 
evidență a progresului elevilor pe perioada 
școlarizării. 

• Soluționare parțială a problemelor elevilor cu 
nevoi speciale. 

• Slaba motivație și implicare a elevilor în 
procesul instructiv-educativ;  

• Performanțe scăzute a elevilor din clasele 
terminale la disciplinele romănă și 
matematică. 

• Număr insuficient de programe remediale 
destinate elevilor care întâmpină dificultăţi de 
învăţare; 

• Nivel scăzut al interesului manifestat de 
părințifață de problemele școlii; 

• Nu toți elevii pot beneficia de mijloace 
multimedia moderne cu acces la internet. 
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O(oportunităţi) T(ameninţări) 

• Politica de finanțare pe bază de 
programe a Uniunii Europene; 

• Noile SPP-uri și programe 
școlare 

• târgurile pentru   promovarea 
ofertei educaţionale 

• Dezvoltarea turismului în zonă 
prin proiectele la nivel local; 

• Nevoia de specialisti pentru 
practicarea agriculturii ecologice  

• Varietatea cursurilor de formare 
şi perfecţionare a cadrelor 
didactice organizate de CCD şi 
universităţi (Oferta de la  CCD 
şi  de la universităţi).  

• Pogramele de finantare : ROSE, 
POCU 

• Rata mare a elevilor care provin din familiile sărace sau cu părinții 
plecați în străinătate 

• Amplasarea școlii în zona periferică a orașului și lipsa transportului 
în comun la nivelul orașului 

• Atragerea absolvenților de clasa a VIII  către liceele teoretice 
• Scăderea numărului de absolvenţi ai clasei a VIII-a la şcolile 

generale din zona de recrutare pentru şcoala noastră în următorii 
ani (2015-2020) 

• Nivelul tot mai scăzut de pregătire al elevilor care vin de la școlile 
generale, media de admitere a scăzut de la 7,21 în 2013 la 5,78 în 
2016 

• Starea economică și socială modestă a majorității familiilor 
determină elevii care termină   învățământul obligatoriu să 
abandoneze școala pentru a pleca la muncă în străinătate; 

• Inexistenţa strategiilor de dezvoltare pe termen lung a 
angajatorilor; 

• Nu de fiecare dată teoria se regăseşte în practica efectuată de elevi 
sau în condiţiile impuse de angajatori după absolvire; 

• Oportunităţile de angajare scad adesea sub incidenţa ofertei 
salariale; 

• Scăderea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii în zona “Tara 
Oaşului” (Camera de comerţ); 

• Migraţia absolvenţilor pregătiţi în domenii de calificare pe nivelul III 
şi nivelul IV spre ţări mai dezvoltate din spaţiul UE (Italia, Franţa, 
Spania, Austria, Belgia, Germania, Anglia). 

• Interesul scăzut al absolventilor de învățământ superior de a urma 
o cariera didactică în învățământul preuniversitar; 

• Insuficienta finanțare destinata cadrelor didactice care fac 
performantă. 
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ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 
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 creşterea nivelului de pregătire al elevilor. 
 existenţa unei concordanţe între evaluarea internă şi evaluarea externă. 
 realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţelor dobândite cu acest 

prilej 
 crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei 
 crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi 
 găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar  
 organizarea de acţiuni cu scop de ridicare a nivelului cultural al elevilor 
 diversificarea ofertei curriculare la nivelul claselor de liceu în scopul atragerii de elevi spre 
domenii care oferă posibilităţi sporite după finalizarea cursurilor 
 realizarea de programe de pregătire specială cu elevii  pentru examenul de Bacalaureat 
 organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al elevilor 
 atragerea de fonduri pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi creşterea calităţii procesului 
de învăţământ 
 realizarea unei gestionări eficiente, nepreferenţiale şi pe baza criteriilor de prioritate a fondurilor 
provenite de la bugetul local ca şi celor extrabugetare  
 participarea la proiecte organizate de Primărie şi alţi reprezentanţi 
 colaborarea cu organele de ordine reprezentate de Poliţie, Jandarmerie în scopul prevenirii 
actelor de delicvenţă 



Dezvoltarea culturii organizationale la nivelul 

unitatii 

• Prezentarea periodica in cadrul sedintelor sau prin 

intermediul Revistei scolare  a bunelor practici 

• Organizarea de vizite, excursii tematice 

• Valorificarea posibilitatilor de promovare a activitatilor si 

bunelor practici prin intermediul site-ului, portalului și paginii 

de facebook 

• Diversificarea activitatilor din cadrul zilelor școlii 

• Incheierea de parteneriate functionale cu agentii economici, 

institutii, ONG-uri si asociatii. 
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