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I. DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

• La nivelul Liceului Tehnologic ,,Ionita G. Andron” Negresti-Oas, s-au urmărit 
în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 următoarele obiective strategice:

• Creşterea  calităţii actului educaţional, monitorizarea progresului şcolar
• Asigurarea condiţiilor de lucru
• Asigurarea şanselor egale la educaţie
• Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor
• Implicarea activă a cadrelor didactice în activităţi diverse, şcolare şi 

extraşcolare respectiv stimularea, valorificarea aptitudinilor şi creativităţii 
elevilor pentru obţinerea  performanţelor şcolare 

• 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
• Scopul sistemului de management a fost de a obţine rezultate care sa 

răspundă nevoilor beneficiarilor noştri (elevi, părinţi, comunitatea locală, 
autoritatea locală, agenţi economici
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II. REPERE STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE
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FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT EXISTENTE ÎN UNITATE
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Filiera tehnologică- învățământ de zi

Nr. crt Clasa Profil Domeniul de pregătire 
de bază

Domeniul de pregătire 
generală Calificarea

1 IX A Tehnic Electronică 
automatizări

2 IX B Resurse naturale şi 
protecţia mediului Protecţia mediului

3 IX C Servicii Economic

4 IX D Servicii Turism şi alimentaţie

5 X A Tehnic Electronică şi 
automatizări Electronică automatizări

6 X B Resurse naturale şi 
protecţia mediului Protecţia mediului Protecția mediului

7 X C Servicii Economic Economic

8 X D Servicii Turism şi alimentaţie Turism
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Filiera tehnologică - învățământ de zi

Nr. crt Clasa Profil Domeniul de pregătire 
de bază

Domeniul de pregătire 
generală Calificarea

9 XI A Tehnic Tehnician operator tehnică 
de calcul

10 XI B Resurse naturale şi 
protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului

11 XI C Servicii Tehnician în activităţi 
economice

12 XI D Servicii Tehnician în turism

13 XII A Tehnic Tehnician operator tehnică 
de calcul

14 XII B Resurse naturale şi 
protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului

15 XII C Servicii Tehnician în activităţi 
economice

16 XII D Servicii Tehnician în turism

Filiera teoretică - învățământ de zi

Nr. crt Clasa Profil Specializare

17 XI E Uman Științe sociale



LT ,,IONITA G. ANDRON”LT ,,IONITA G. ANDRON”

Învățământ profesional 

Nr. crt Clasa
Domeniul de pregătire de 

bază Domeniul de pregătire generală Calificarea

1 IX E Mecanică Mecanica de motoare Mecanic auto

2 IX F Turism Turism Ospătar/chelner în unităţi 
alimentare

3 X E Mecanică Mecanica de motoare Mecanic auto

4 X F Agricultură/Mecanică
Lucrător in agroturism/

Lăcătuşerie mecanică structuri
Lucrător in agroturism
Confectioner tamplarie 

aluminiu si PVC

5 XI F Mecanică Mecanica de motoare Mecanic auto

6 XI G
Fabricarea produselor din 

lemn Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal
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Filiera vocațională- învățământ gimnazial

Nr. crt Clasa Profil Ramura sportivă

1 V Invatamant integrat sportiv fotbal/atletism

2 VI Invatamant integrat sportiv fotbal/atletism

3 VII Invatamant integrat sportiv fotbal/atletism

4 VIIII Invatamant integrat sportiv fotbal/atletism

5 A DOUA SANSĂ ANUL 1

6 A DOUA SANSĂ ANUL 2

7 A DOUA SANSĂ ANUL 3



INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL

Didactic Nr.total de cadre didactice 41

Didactic auxiliar Administrator de patrimoniu 1

Administrator financiar 1

Secretar şef 1

Secretar 1

Bibliotecar 1

Laborant 1

Informatician 0,5

Nedidactic Ingrijitor curăţenie 4

Paznici 3

Muncitori 2
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INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL
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Total personal didactic : 41
a ). Profesori : 37
- calificati : 37
- titulari : 33
- def : - 4
- gr.II: - 11
- gr.I : - 19
- deb. : - 3
b). Maistru instructor : 4
- calificati : 4
- titulari : 4
- deb. - -
- def : -
- gr.II: - 1
- gr.I : - 3
IV.  PERFECTIONARE

formare continua : -
dosare depuse pentru obţinerea gradelor didactice : : 77

def. : def. : 22
gr.II : 2 gr.II : 2 
gr.I : gr.I : 33



III. ASPECTE CALITATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE
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1. Elevi inscrişi la inceputul anului şolar: - 607
elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I –– 590 – 97,20%
elevi retraşi pe parcursul semestrului I –– 12 - 1,97%
elevi retrași prin abandon la sfârşitul semestrului I - 7 – 1,15%
elevi veniţi pe parcursul semestrului I – 3
elevi exmatriculaţi la sfârşitul semestrului I – 1-0,16%
promovaţi la sfârşitul semestrului I– 448- 75,93%
corigenţi la sfârşitul semestrului I ––101 - 17,11%
cu situaţia şcolara neincheiată la sf. sem.I –– 11- 1,86%

2. Elevi promovaţi pe medii : (448)
5-6.99 : - 125 - 27,90%
7-8.99 : - 250 - 55,80% 
9-10 : - 74 – 16,52%
3. Elevi corigenţi : (48)
1 obiect – 68 – 67,36 %
2 obiecte –13– 19,12 %
3 obiecte – 13 – 19,12 %
4 obiecte – 7– 6,93 %
4.Abandon şcolar : (19)

Liceu : IX-X – 6 – 31,57,%
Liceu : XI-XIII –12 – 63,15% 
Învăţământ profesional : - 1 – 5,26%
Gimnaziu : -



SITUAŢIA PRIVIND REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ
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Invăţământ liceal de zi 

Elevi la inceput de an şcolar : 382
elevi la sfârşit de semestrul I – 364 – 95,28%
elevi retraşi in semestrul I – 12 - 3,30%
elevi abandon semestrul I - 6 -1,65%
elevi veniți pe parcursul semestrului I – 1 
elevi exmatriculaţi la sfârşitul semestrului I – 1-0,26%
elevi cu situația neîncheită semestrul I - 6 - 1,65%
elevi promovaţi – 303 - 83,24 %
elevi corigenţi – 55 - 15,11%

Elevi promovaţi pe medii  (303)   
5-6,99 –63–20,79%
7-8,99 – 190 –62,71%
9-10 – 50– 16,50%

Elevi corigenţi (55)
1 obiect – 41 – 74,55%
2 obiecte –9 – 16,36%
3 obiecte – 4 – 7,27%
4 obiecte – 1 – 1,82% 



Situaţia privind rezultatele la învățătură
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Învăţâmânt gimnazial

Elevi la inceput de an scolar : 59
elevi la sfârşit de semestrul I – 60 – 101,70% 
elevi retraşi in semestrul I –0- % 
elevi exmatriculaţi in semestrul I – -
elevi veniți pe parcursul semestrului I – 1
elevi promovaţi – 50 –83,33%
elevi corigenţi – 10 – 16,66%  
cu situaţia  neîncheiată – -

Elevi promovati pe medii  (50)   
5-6,99 – 3 – 6 %
7-8,99 – 26 – 52%
9-10 – 21 – 42%

Elevi corigenti (10)
1 obiect – 9 – 90%
2 obiecte –
3 obiecte – 1- 10%
4 obiecte –



Situaţia privind rezultatele la învățătură
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Învăţâmânt profesional

Elevi la inceput de an scolar : 136
elevi la sfârşit de semestrul I – 136 – 100% 
elevi retraşi in semestrul I –
elevi abandon in semestrul I – 1- 0,73%
elevi exmatriculaţi in semestrul I – -
elevi veniți pe parcursul semestrului I – 1
elevi promovaţi – 95 – 69,85%
elevi corigenţi –36 –26,47%  
cu situaţia  neîncheiată – 5- 3,68%

Elevi promovati pe medii  (95)   
5-6,99 –58 – 61,05%
7-8,99 – 34 - 35,79%
9-10 – 3 – 3,16%

Elevi corigenti (36)
1 obiect – 18 – 50,00%
2 obiecte – 4 –11,11%
3 obiecte – 8 – 22,22%
4 obiecte – 6 – 16,66%



Situaţia privind rezultatele la învățătură
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SANSA A DOUA

Elevi la inceput de an scolar : 30
- elevi la sfârşit de semestrul I – 30 
- elevi veniti pe parcursul semestrului I -

elevi retraşi in semestrul I –- -
elevi exmatriculaţi in semestrul I – -
elevi promovaţi – 30- 100%
elevi corigenţi – -
cu situaţia  neîncheiată – -

Elevi promovati pe medii  (30 )
5-6,99 – 30– 100%
7-8,99 –
9-10 –

Elevi corigenti (0)
1 obiect –
2 obiecte –
3 obiecte –
4 obiecte –



Situația privind numărul de absențe pe clase / elev
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IX A IX B IX C IX D X A X B X C X D XI A XI B XI C XI D XI E XII A XII B XII C XII D
TOTAL/ELEV 9,54 19,33 12,68 9,32 3,76 7,29 9,26 13,30 15,13 13,47 20,56 11,57 4,25 15,09 8,69 19,25 14,62
MOTIVATE/ELEV 7,21 13,95 10,86 7,00 3,76 5,29 7,59 9,91 8,88 10,40 17,60 9,05 1,45 9,14 6,23 14,20 7,81
NEMOTIVATE/ELEV 2,32 5,38 1,82 2,32 0,00 2,00 1,67 3,39 6,25 3,07 2,96 2,52 2,80 5,95 2,46 5,05 6,81
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Situația privind numărul de absențe pe clase / elev

IX E IX F X E X F XI F XI G 
TOTAL/ELEV 28,64 19,90 10,32 13,27 7,22 13,38
MOTIVATE/ELEV 16,32 19,14 6,72 9,00 3,37 3,23
NEMOTIVATE/ ELEV 12,32 0,76 3,60 4,27 3,85 10,15
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Situația privind numărul de absențe pe clase / elev

V VI VII VIII
TOTAL ABSENTE/ELEV 2,45 4,08 7,53 4,26
MOTIVATE/ELEV 2,45 4,00 7,47 3,21
NEMOTIVATE/ ELEV 0,00 0,08 0,06 1,05
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IV. ANALIZA ACTIVITĂŢII PE ARII CURRICULARE

COMISIA METODICĂ „LIMBA ŞI COMUNICARE” 
• În acest an școlar respectiv 2016/2017, Comisia metodică Limbă și comunicare este compusă din 

următoarele cadre didactice, la limba și literatura română: Crăciun Otilia Erika (gr.did. II), Pampa Maria 
(gr. did. II), Roșu Georgeta (gr. did. I) și Sâncean Emilia (gr. did.definitiv), limba engleză: Solomon 
Flavius (gr. did. def.) și Pusta Simona (gr. did. def.), limba franceză: Chiver Ancuța (gr. II).

• La întocmirea catedrelor am încercat să asigurăm o distribuție cât mai echilibrată a orelor și să 
păstrăm principiul continuității. Au fost discutate manualele alternative, au fost alese manualele și 
auxiliarele pe care le-am socotit potrivite pentru profilul unității noastre de învățământ.

• Toți membrii comisiei și-au întocmit planificările și au fost prezentate spre avizare la termenul 
stabilit (15 octombrie 2016).

• În primele trei săptămâni de școală s-au aplicat testele inițiale elevilor de clasa a V-a și a IX-a. 
Mediile pe clasă au fost următoarele:

• Limba și literatura română mediile pe clase sunt următoarele clasa a V-a 5,30,  clasa a IX-a A  5,20, IX B 
4,32, IX C 6,30 IX D 5,18, IX E 4,45, IX F 3,25;

• Limba engleză mediile pe clase IX A 5,20; IX B 4,52; IX C 5,33; IX D 5,60; IX E 5,15; 
• Limba franceză clasa a V-a fiind în primul an de studiu nu s-a aplicat testul inițial. Mediile pe clasele de a 

IX-a sunt: IX A 4,80; IX B 3,25; IX C 5,70; IX D 5,20; IX E 5,85 IX G 3,25; 
• S-a încheiat un parteneriat educațional Cărțile sunt ca niște fluturi coordonatori  Prof. Roșu Gerogeta și 

bibliotecar Jula Monica. În urma acestui parteneriat s-a realizat un concurs în data de 11 noiembrie 2016 
Bătălia cărților la care au participat 25 de elevi din clasele: 

• IX B, X A, X B, XI D, V, VI, XI E ( prof. Roșu Georgeta, prof. Crăciun Otilia, prof. Sâncean Emilia)
• Cu ocazia Zilei Educației d-na profesoară Roșu Georgeta a realizat o activitate în care a implicat elevii 

mai multor clase prin chestionare și dezbateri referitoare la rolul și importanța educației.
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• În 4 noiembrie 2016 s-a desfășurat la Școala gimnazială Batarci cercul metodic - pedagogic de limbă și 
literatura română la care au participat doamnele profesoare Crăciun Otilia, Pampa Maria, Roșu 
Georgeta și Sâncean Emilia, iar la Liceul Teoretic Negrești Oaș  s-a organizat și desfășurat cercul 
pedagogic la limbi moderne la care au participat profesorii: Solomon Flavius, Pusta Simona și Chiver 
Ancuța.

• Pentru marca Ziua Sadoveanu doamna profesoară Roșu Georgeta a pregătit cu elevii claselor a 
X-a A, a X-a B și a XI-a D referate și afișe pentru a marca acest eveniment important în cultura română.

• 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. 
Sâncean Emilia, prof. Roșu Georgeta, prof. Crăciun Otilia) rezultatele acestora au fost notate ca teze în 
catalog.

• În 13 decembrie 2016 s-a desfășurat inspecția finală pentru susținerea gradului didactic I al 
doamnei profesoare Crăciun Otilia cu lucrarea metodico-științifică Romanul balzacian vs romanul 
proustian în literatura română. 

• În cadrul Concertului de colinde care are loc în fiecare an în unitatea noastră școlară d-na prof. 
Pusta Simona a pregătit un grup de elevi din clasele a X-a D, a XI-a D și a XI- a F cu două colinde în 
limba engleză. 

• Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită în cadrul unității noastre școlare printr-un frumos 
program literar muzical, Gândri despre Eminescu Un grup de elevi ai liceului nostru  au recitat un grupaj 
de poezii eminesciene. Printre acestea s-a numărat și Luceafărul, care a fost recitat pe roluri cu 
acompaniament muzical, de pregătirea lor s-au ocupat doamnele profesoare Roșu Georgeta și Sâncean 
Emilia.

• Deasemenea în 30 ianuarie 2017 a fost marcată Ziua Caragiale prin referate și dezbateri 
tematice cuu elevii claselor a X-a A și a XII-a B coord. Prof. Roșu Georgeta.

• În 3 februarie 2017 s-a organizat Olimpiada de limbi moderne, etapa pe școală responsabili prof. 
Solomon Flavius și Pusta Simona.



ARIA CURRICULARĂARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURIIMATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

• Activitatea didactică a membrilor comisiei
• 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 de la nivelul ariei 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 respectarea 

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 şi director. 



• O preocupare constantă 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 (clasa a VIII-a). Orele de consultaţii 
s-au desfăşurat conform Graficului de pregătire suplimentară, la toate disciplinele din aria curriculară, 
după cum urmează: 

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

• - biologie: XII A, XII B  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 şi locul 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. 
• 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

• Întocmit,
• Responsabilul Comisiei metodice
• Miclăuş Adriana 
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ARIA CURRICULARĂARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATEOM ŞI SOCIETATE

• Comisia Metodicǎ ,,Om şi Societate” a avut în componențǎ următorii profesori având specializǎrile: Hotcă 
Ovidiu (istorie), Obșitoș Octavian (geografie), Iederan Mircea (geografie), Hotcă Otilia (istorie), Malanca Mihaela 
(religie), Tulbure Călin (discipline socio-umane). Comisia şi-a desfǎşurat activitatea pe baza unui program la 
care au contribuit toți membrii şi a avut urmǎtoarele obiective:

• întocmirea planificǎrilor calendaristice,anuale şi semestriale
• predarea şi însuşirea cunoştințelor prin utilizarea metodelor activ-participative  parcurgerea ritmicǎ şi de calitate 

a conținuturilor şcolare
• aplicarea testelor predictive şi interpretarea acestora
• practicarea constantǎ a evaluǎrii formative
• evocarea evenimentelor  importante din istoria naționalǎ
• respect şi considerație pentru credința strǎbunǎ
• pregǎtirea elevilor pentru concursurile şcolare
• diversificarea modalitǎților de evaluare(portofolii, proiecte)
• Studiul disciplinelor din aria curricularǎ ,,Om şi Societate” în semestrul I, an şcolar 2016-2017 a fost 

orientat spre urmǎtoarele ținte:
• valorizarea propriilor experiențe, cunoştințe din domeniul  istoriei,  geografiei, disciplinelor socio-umane în 

vederea formǎrii personalitǎții elevilor
• dezvoltarea  componentelor  funcționale esențiale precum gândirea şi      comunicarea
• formarea capacitǎții de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, argumentarea propriilor opțiuni în 

exprimarea sensibilitǎți estetice
• dezvoltarea capacitǎții de integrare în grupuri socio-culturale diferite
• Activitatea comisiei metodice în anul şcolar 2014-2015 a urmǎrit creşterea calitǎții pregǎtirii elevilor  cât 

şi perfecționarea profesorilor.
• Membrii comisiei metodice ,,Om şi Societate” au  participat la consfǎtuirile şi cercurile pedagogice 

conform graficului I.S.J., au participat la întâlnirile din cadrul comisiei metodice. 
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• Dintre activitățile desfășurate la nivelul comisiei metodice amintim următoarele:
• octombrie 2016 - Comemorarea Holocaustului – realizarea unui colaj tematic și vizionarea unui film 

documentar (cls. a XI-a E, prof. resp. Ovidiu Hotcă)
• decembrie 2016 – participare la Ziua Națională a României la Obeliscul Eroilor Negrești Oaș cu clasa a X-a 

E
• 15 ianuarie 2016 – participare la Ziua Eminescu organizată de catedra de limba și literatura română
• 24 ianuarie 2016 – dezbatere și colaj tematic cu ocazia celebrării Unirii Principatelor Române, cls. XI E, 

prof. Hotca Ovidiu
• Titlul activității “SF.CUV.PARASCHEVA, MODEL DE VIATĂ CREȘTINĂ”, Locul desfășurării – BISERICA 

PAROHIALĂ 3, STR . LUNA, Participanți- elevii claselor a IX a ai Liceului Technologic,  Scopul activității 
experierea vieții liturgice, Data 14 oct. 2016

• În cadrul programului „ȘCOALA ALTFEL”:
• 24.10.2016 “ Dar din suflet de copil” – activitate filantropică, Participanți- elevii claselor XI B și XI C, Locul 

desfășurării- Spitalul Orășenesc N. Oaș, secția pediatrie
• 25.10.2016 “Puterea schimbării“ – prezentare cu tematică religioasă, Participanți- elevii claselor IX B și X 

B, Locul desfășurării – Protopopiatul ORTODOX OAȘ și BISERICA PAROHIALĂ, str. Livezilor
• 26.10.2016 “Pe urmele sfinților” – activitate cultural-religioasă, de experiere a vieții liturgice,    Participanți –

elevii claselor IX B și X B, Locul desfășurării – Catedrala Ortodoxă Oaș
• 14.12.2016 ”Nașterea Domnului, bucurie și lumină” – activitate de experiere a vieții liturgice, Elevii 

claselor X C și X D au participat la Sf. Liturghie activ prin Taina Spovedaniei și a Împărtășaniei., Locul 
desfășurării – Catedrala Ortodoxă Oaș

• De asemenea, profesorii Iederan Mircea și Obșitoș Octavian au organizat consultații consultații la 
geografie în vederea desfășurării examenul de bacalaureat. Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 
2016-2017 membrii comisiei  şi-au adus contribuția la activitǎțile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul 
şcolii.

Responsabil comisie metodică,
Tulbure Călin                                                     
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CATEDRCATEDRAA DE EDUCDE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

• În semestrul I al anului şcolar 2016-2017 Catedra de educaţie fizică şi sport de la Grupul Şcolar 
,,Ioniţă G. Andron”  a desfăşurat următoarele activităţii:

• 1.A întocmit planificările anuale cât şi cele semestriale pentru toate clasele de liceu  şi a 
elaborat unităţi de învăţare în concordanţă cu programele şcolare, cu baza materială a şcolii cât şi 
cu nevoile elevilor.

• 2.Materia a fost parcursă în totalitate şi notarea s-a făcut ritmic, după fiecare perioadă de 
pregătire elevii au fost notaţi în urma susţinerii probelor de evaluare.

• 3.A monitorizat progresul elevilor faţă de anul precedent dar şi pe parcursul semestrului I
• 4.A selecţionat elevii şi a întocmit programe de antrenament pentru grupele de formatiuni 

sportive:
• -Handbal băieţi-Handrău Ioan
• -Fotbal băieti- Pintea Radu
• 5.Domnul profesor Handrău Ioan a participat la următoarele competiţii:
• -Campionatul Naţional de atletism desfăşurat la Carei în 25.10.2016
• -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
•
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• Echipa de handbal fete gimnaziu ocupă locul I după desfăşurarea turului Campinatul judeţean de 
handbal.

- Echipa de handbal fete gimnaziu a ocupat Locul I la faza pe zonă a O.N.S.Ş şi 
Locul I la faza pe judeţ.

-La ,,Cupa Sărbătorilor de Iarnă’’ 28.12.2016 echipa de handbal fete liceu a 
ocupat locul IV

-La turneul de handbal organizat la Seini 02.01.2016 echipa de handbal fete 
gimnaziu a ocupat locul II.

-La turneul internaţional organizat la Turulung 03.02.2016 Echipa de handbal 
fete gimnaziu a ocupat locul II.

6.Domnul  profesor Pintea Radu a participat la următoarele competiţii
-O.N.S.Ş fotbal băieţi gimnaziu locul II pe zonă
- O.N.S.Ş fotbal băieţi liceu 

Întocmit,
Prof.  Pintea RaduProf.  Pintea Radu
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ARIARIA A CURRICULARCURRICULARĂĂ TEHNOLOGIITEHNOLOGII:: SERVICIISERVICII, RESURSE NATURALE SI PROTECTIA, RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI MEDIULUI 
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• 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 I al anului scolar 2016-2017:
• S-au intocmit planificarile calendaristice, proiectele unitatii de invatare, care au fost verificate 

si vizate de seful de catedra si de d-ul director Mihai Miclaus.
• S-au elaborat CDL-uri la clasele a IX-a ( Bartis M, Contra D, Fanea I, Jurje R) si a X-a (  Bartis 

M, Feher I)
• S-au dat teste initiale de evaluare a cunostintelor elevilor, la disciplinele de specialitate, care 

au ilustrat nivelul initial al cunostintelor elevilor din clasele a IX-a  - a XII-a  .
• In cadrul catedrei,responsabilitatile au fost impartite membrilor acesteia si duse la bun 

sfarsit.
• In data de 21.09.2016, s-a desfasurat consfatuirea sefilor de catedra, unde a participat Bartis 

Marinela  la Satu-Mare, consfatuire sustinuta de insp. Dinga Adriana .
• S-au amenajat atelierele de instruire practica si cabinete cu resurse materiale de invatare 

specifice,au fost selectate si comandate manuale scolare noi , la profilul Servicii.
• Cadrele didactice: Feher Ioan, Bartis Marinela, Jurje Roxana au facut parte din Comisia de 

acordare a programului national “Bani de liceu”.
• Pe parcursul semestrului I s-a urmarit stadiul parcurgerii materiei si a evaluarii ritmice a 

elevilor conform rapoartelor  prezentate.
• In data de 16.11.2016, a avut loc Cercul pedogicic la disciplinele Tehnologii, in cadrul Liceului 

“Ionita G. Andron”, care a reunit profesorii si maistri din zona si a fost sustinut de insp. Dinga 
Adriana.



• Pregatirea elevilor la olimpiadele interdisciplinare a fost sprijinita de profesorii de 
specialitate din cadrul catedrei(Pop A, Hotca D, Fanea I si Jurje R).

• Au fost propuse de cadrele didactice(Bartis Marinela, Pop Angelica, Fanea Irina, Calauz Raluca) 
si alese de elevi temele pentru proiectele de specialitate pentru sustinerea examenelor de 
certificarea a competentelor profesionale nivel  IV.

• In data de 16.11.2016 membrii catedrei TEHNOLOGII,  au participat la cercul pedagogic 
organizat la  Liceul Tehnologic “Ionita G. Andron”, impreuna cu cadrele didactice, inginerii si 
maistrii instructori din zona (“Teme pentru proba practica 2017 pentru Invatamantul Profesional i 
Tehnic), monitorizata de inspector invatamant profesional si tehnic  Adriana Dinga.

• In perioada 16-20.11.2015, s-a desfasurat “Saptamana Educatiei Globale”, ocazie cu care elevii 
claselor a X-a B, XI-a B, XII-a B, au sustinut prezentari PowerPoint pe tema “Dezvoltarea Durabila 
si Surse Alternative de Energie”, activitati desfasurate in atelierele de lucru, coordonati de Pop R 
si Calauz R.

• In data de 18 decembrie 2016, elevii din Ansamblul “Junii Oasului”, au sustinut un recital de 
colinde la Biserica Ortodoxa “Luna Ses”, coordonati de catre prof. Bartis Marinela si insotiti de 
catre prof Flavius Solomon.

• La inceputul lunii decembrie,  profesorii Hotca Dorina, Feher Ioan si Fanea Irina, au semnat 
contractele de pregatire practica pentru invatamantul profesional si tehnic(comerciant vanzator, 
chelner-ospatar), de catre agentii economici (Profi, Penny, La Doi Pasi, Canda, Complex  Valea 
Mariei).

Responsabil arie curriculara Tehnologii,
prof. Bartis Marinelaprof. Bartis Marinela
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ARIARIAA CURRICULARCURRICULARĂĂ TEHNOLOGIITEHNOLOGII:: MECANICMECANICĂĂ ŞŞII PPRELUCRAREA LEMNULUIRELUCRAREA LEMNULUI

ACTIVITATEA DIDACTICA A MEMBRILOR CATEDREIACTIVITATEA 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 E  la unitati service auto din oras, sub indrumarea d-lui Fratila Viorel, la clasa a X a F in cadru
societatilor cu profil de mecanic auto, sub indrumarea d-lui Pal Nicolae și Bilț Irina. Din verificarile
facute la unitatile service auto 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.
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• 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, 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,acelasi lucru se poate 
spune despre activitatea domnului Mois Grigore,care coordoneaza activitatea practica in atelier scoala , 
cit si activitatea teoretica la clasa a X a G.

• 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 s-au planificat-o.

• Inca din luna decembrie profesorii coordonatori de proiecte la clasele a XI a. si a XIIa  ,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.
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• Activitatea didactica din semestrul unu la nivelul catedrei de mecanica si prelucrarea lemnului se 
concretizeaza prin urmatoarele activitati :

• Activitati de indrumare si coordonare a elevilor din clasele a XI E, pentru intocmirea proiectelor
de certificare a competentelor profesionale nivel III de calificare, Fratila Viorel profil Mecanic auto. 
Aceasi activitate la clasa a XII A, pentru certificarea competentelor profesionale nivel IV; profesori
propunatori :Ardelean Eugen si Pop Stefan,  profil Automatizari si tehnica de calcul.

• 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.

Întogmit,
Sef catedra:Fratila VSef catedra:Fratila Vioiorelrel
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Raportul  activtăților educative 
școlare și extrașcolare desfășurate în semestrul I anul școlar 2016-2017

• Constatări şi aprecieri
• Activitatea Comisiei Metodice a Diriginţilor, s-a desfăşurat conform Planului Managerial întocmit la 

începutul anului şcolar, după consultarea indicaţiilor ISJ Satu Mare,  a Consiliului Elevilor şi a 
membrilor comisiei.

• Pe parcursul semestrului I- au fost desfășurate un număr însemnat de activități extracurriculare 
desfășurate de către cadrele didactice şi diriginţi antrenând  colectivele de elevi la nivel de clase , 
școală și activități cuprinse în cadrul parteneriatelor și în planul  managerial anual conform  
semestrului  I.

• În cadrul săptămânii Şcoala Altfel desfăşurată în perioada 24-28 octombrie  fiecare diriginte şi 
profesor au organizat şi desfăşurat activităţi educative  , culturale , sportive foarte atractive la care 
au fost implicaţi elevii , diferiţi parteneri , părinţi şi invitaţi.

• II . Activităţii cuprinse în parteneriate , proiecte locale , judeţene şi naţionale 
• În cadrul Săptămânii Educaţiei Globale din 14-20.11.2016 prof.Rosu Georgeta a desfăşurat 

activităţi de marcare a unor evenimente importante ; Ziua Internaţională a Toleranţei , Ziua 
Internaţională a Drepturilor Copilului , Ziua Naţională fără tutun activităţi desfăşurate cu elevii 
claselor a X A., X G, XI D

• În cadrul proiectului de educaţie financiară „ Să vorbim despre bani şi bănci “ iniţiat de BNR  
Filiala Baia Mare in data de 27.10.2016 prof. Pop Ştefan a organizat o activitate cu elevii claselor ; 
XA, XB ,XI D, XII B  şi prof: Jurje Roana , Pusta Simona, Roşu Georgeta , Halasz Simona , Hotca 
Dorina .

• În cadrul proiectului iniţiat de şcoală “Bătălia cărţilor “ în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească 
Negreşti Oaş a fost organizată activitatea eveniment în data de 11 noiembrie 2016 de prof. 
coordonatori Roşu Georgeta şi Jula Monica , elevi participanţi din clasele a IX B, X A, XB ,XI D, XI 
E ,V ,VI .



Activităţi cultural-istorice  ocazionate de sărbătorirea unor evenimente 
Au fost sărbătorite şi comemorate  următoarele  evenimete : 
•Ziua Internaţională a Educaţiei 5 octombrie  organizată de  prof .Roşu Georgeta cu implicarea elevilor din clasele  
XA , XB  IXB , XI D
•Ziua Holocaustului   -a fost comemorată prin acţiunea coordonată de prof. Hotca Ovidiu şi Roşu Georgeta cu 
participarea elevilor din clasele ;  XI E, X E, X A, XB , XF 
•Ziua de 1 Decembrie a fost sărbătorită de şcoala noastră prin organizarea unei activităţii ample cu participarea 
unui număr de  100 elevi din clasele a V, VI ,VII , VIII ,IX D, IX C, X B, X D, X A , XI B  coordonati de prof. Pop 
Ştefan ,Bărbuş Nadia , Hotca Ovidiu , Bud Rodica  care au prezentat un moment artistic deosebit  foarte apreciat 
de asistenţa de faţă .La această activitate o contribuţie importantă a avut momentul artistic prezentat de formaţia 
de muzică a şcolii coordonaţi de prof.Hârţa Anca  alături de  profesorii ; Hotca Ovidiu , Lohan Viorica ,Bud 
Rodica , Jula Monica .



15 Ianuarie  -"Numai poetul, Ca păsări ce zboară ,Deasupra valurilor,Trece peste 
nemărginirea timpurilui" Eminescu 
Activitate de omagiere a marelui poet prin cîntece şi poezie organizată de prof .Săncean 
Emilia , Roşu Georgeta , dir. Hotca Ovidiu  , elevi din clasele X B , XC, XI D,  XI E, XII D  



Ziua de 24 ianuarie a fost sărbătorită de elevii din şcoală şi profesori, printr-un 
program artistic  prezentat in cinstea acestei zile, Prof coordonatori; Hârţa 
Anca, Roşu Georgeta, Bărbuş Nadia  şi dir. Hotca Ovidiu.



În data de 18 decembrie 2016 la biserica ortodoxă de la Luna Şes. Colindătorii şcolii noastre ,  Junii 
Oaşului  coordonaţi de d-na prof. Marinela Bartiş, care au interpretat în cel mai autentic grai popular 
colinde specifice zonei Oaşului .



Concertul de colinde aflat la ediţia a-XV-a , la care a  participat unui număr  mare de invitaţi , elevii din 
şcoală au susţinut un concert de excepţie prin organizarea impecabilă  şi suita de colinde ,  prin 
numărul mare de colindători din clasele ; V,VI,VII,VIII, IX C,IXD , XB ,XC,XD,XA ,XI A,XI B,XII A ,XII D 
, coordonaţi de profesori şi diriginţi ; Feher Ioan, Bud Rodica, Bartiş Marinela, Pop Angela, Lohan 
Viorica, Crăciun Otilia, Fanea Irina, Hârţa Ancuţa, Barbuş Nadia, Handrău Ioan. Concertul a fost 
încheiat de grupul  de colindători format din cadrele didactice a şcolii dirijat de prof. Feher Ioan
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RAPORT
de analiză a plăţilor efectuate în anul 2016
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În cursul anului 2016 s-au primit şi utilizat credite de la bugetul de stat şi bugetul local. Pe lângă acestea unitatea a mai 
efectuat plăţi şi din venituri proprii, astfel:

De la bugetul de stat s-au primit şi utilizat credite în sumă de 418.827 lei, care au fost repartizaţi pe titluri de 
cheltuieli după cum urmează:

La  titlul I „Cheltuieli de personal” s-au utilizat credite în sumă de 19.963 lei pentru cheltuieli cu salariile 
inclusiv viramente, pentru examenele naţionale de bacalaureat şi competenţe nivel 3 şi nivel 4;

La titlul II „Bunuri şi servicii” s-au făcut plăţi în sumă de 1.400 lei pentru deplasări interne la examenele 
naţionale;

La titlul VIII „Asistenţă socială” s-au primit şi utilizat credite în sumă de 140.931 lei pentru cheltuieli cu naveta 
elevilor. Din anul şcolar 2016-2017 s-au decontat abonamente pentru perioada septembrie-noiembrie 2016;

La titlul IX „Alte cheltuieli” s-au primit şi utilizat credite în valoare de 256.289 lei pentru programul 
guvernamental „Bani de liceu” şi pentru „Burse profesionale” conform H:G:1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de 
către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. Din anul şcolar 2016-2017 s-au decontat bani 
de liceu şi burse profesionale pentru perioada septembrie-decembrie 2016.

Din bugetul local s-au primit şi utilizat credite în sumă de 2.919.077 lei din care sume TVA în valoare de 
2.664.428 lei şi din contribuţia bugetului local suma de 254.649 lei, care au fost repartizaţi pe titluri de cheltuieli după cum 
urmează:

La  titlul I „Cheltuieli de personal” s-au utilizat credite în sumă de 2.474.428 lei din sume TVA pentru cheltuieli 
cu salariile inclusiv  viramente, din care pentru Hotărâri judecătoreşti conf. L85/2016 s-a folosit suma de 178 lei;

La titlul II „Bunuri şi servicii” s-au făcut plăţi în sumă de 364.753 lei din care suma de 190.000 lei a fost din 
sume TVA iar diferenţa de 174.753 lei a fost din contribuţia bugetului local şi au fost utilizaţi astfel:

- 7.176 lei furnituri de birou; 
- 14.178 lei materiale pentru curăţenie;
- 89.929 lei încălzit, iluminat şi forţă motrică;

- 10.120 lei apă, canal şi salubritate;
- 681 lei piese de schimb;
- 20.774 lei transport (navetă cadre didactice conf.L.1/2011 art.105 alin.(2) lit.(f) şi a instrucţiunii nr. 2/17.02.2011);

11.208 lei poştă, telecomunicaţii, radio, Tv, internet;
- 9.883 lei materiale cu caracter funcţional;



- 72.683 lei alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (întreţinerea spaţiilor şcolare; a aparaturii de birou; a
echipamentelor şi utilajelor din laboratoare, cabinete, ateliere; deratizare şi dezinsecţie; servicii centrale termice; instalaţii 
electrice, prestări servicii: încărcat şi înlocuit stingătoare; curăţat coşuri fum; efectuări de analize privind evacuarea apelor 
reziduale; prestări servicii echipamente şi aparaturi; colectare deşeuri menajere, serviciu extern de identificare a pericolelor şi 
evaluare a riscurilor la locul de muncă, serviciul de operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a 
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR; asistenţă program Indeco; diplome şi plachete premiere pensionari; prestări 
servicii asistent medical; examen clinic general de medicina muncii);
-105.219 lei reparaţii curente ( lucrări de reparaţii şi amenajări infrastructură curte). 
- 2. 845 lei obiecte de inventar (ştampilă, drapele, jaluzele verticale, roabă, stingătoare cu pulbere şi cu bioxid de carbon);
- 6.192 lei deplasări interne;
- 2.608 lei cărţi, materiale documentare, abonamente publicaţii;
- 1.098 lei pregătire profesională;
- 10.159 lei alte cheltuieli pentru bunuri şi servicii (cursuri de perfecţionare personal didactic auxiliar; transport elevi şi însoţitori 
la concursuri şi olimpiade; documentaţie aviz securitate incendiu şi panou firmă Atelier de Tâmplărie; inspecţii tehnice 
periodice  şi asigurări obligatorii şi facultative).

La titlul IX „Asistenţă socială” s-au primit şi utilizat credite din bugetul local în sumă de 4.000 lei pentru elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale. În anul şcolar 2016/2017 s-au decontat aceste drepturi pentru doi elevi din care unul din ciclul gimnazial 
şi unul de la nivelul liceal.

La titlul XI „Alte cheltuieli” s-au primit şi utilizat credite din bugetul local în sumă de 7.040 lei pentru bursele 
şcolare. Pentru anul şcolar 2016/2017 s-au decontat burse sociale inclusiv luna decembrie 2016.

La titlul VIII „Cheltuieli de capital” s-au primit şi utilizat credite din bugetul local în sumă de 68.856 lei din care: 
48.857 lei reprezintă sume restituite unităţii din chirii aferente anului 2015 şi un semestru din anul 2016, aceştia fiind cheltuiţi 
pentru achiziţionarea de mobilier şcolar şi calculatoare; iar suma de 19.999 lei fiind folosită pentru lucrarea de „Ignifugare a 
elementelor din lemn ale şarpantei Atelierului de Tâmplărie cu substanţe ignifuge şi antiseptice” în valoare de 7.487 lei şi 
lucrarea privind „Servicii de proiectare şi execuţie a unui sistem de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu” tot la 
obiectivul Atelier de Tâmplărie în valoare de 12.512 lei.
La finele anului 2016 unitatea nu a rămas cu furnizori neachitaţi din bugetul local.

Realizările în contul de „Venituri proprii” au fost de 81.695 lei împreună cu soldul rămas din anul precedent în sumă de 
16.745 lei faţă de care s-au efectuat plăţi în sumă de 32.824 lei. La finele anului 2016 unitatea a rămas cu un sold de 19.180 
lei. Din suma încasată pentru chirii în perioada ianuarie-decembrie 2016, suma de 29.691,00 lei a fost virată în veniturile 
proprii ale primăriei Negreşti Oaş conf.L 213/1998. Aceasta este formată din: venituri chirii chioşc în valoare de 18.411 lei,



venituri chirii sala de sport 10.920 lei, venituri închirieri spaţii cursuri de calificare în valoare de 360 lei.

La titlul II „Bunuri şi servicii” s-au făcut plăţi în sumă de 32.824 lei care au fost utilizaţi astfel:
- 282 lei furnituri birou;
- 1.764 lei materiale pentru curăţenie;
- 3.074 lei materiale cu caracter funcţional (material didactic, toner, antivirus, îmbunătăţiri calculatoare cabinete);

- 3.381 lei cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire (cabinete, laboratoare, ateliere, lot didactic,);
- 18.699 lei obiecte de inventar (cărţi pentru bibliotecă; laptop pentru cabinet pshihologic; hărţi, dulapuri 
compartimentate, jaluzele verticale, mese birou în săli de clasă; imprimantă contabilitate; stampilă secretariat; plasă 
protecţie la sala de sport; stingătoare, camere Web, drapele, motofoarfecă, maşină de măturat);

- 5.624 lei alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (din care: 600 lei pentru premierea şefilor de promoţie 2016 
nivelul gimnazial şi liceal; 5.024 lei pentru: kit semnătură electronică, deplasări şi prestări servicii de elaborare şi scriere
proiect depus în cadrul Programului operaţional capital uman, 2014-2020, programul „Şcoala pentru toţi”).

De la Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare s-au primit şi înregistrat în contabilitate:
- 2 pachete cu rechizite şcolare pentru clasa a V-a şi a VII-a în valoare totală de 60,00 lei; 
- 21 buc. Broşuri şcolare în valoare de 65,05 lei;
- manuale şcolare în valoare totală de 25.706,89 lei.

În anul 2016 Liceul Tehnologic Ioniţă G. Andron a beneficiat de sponsorizări astfel:
- din partea SC Alfa Derativet SRL Agropet Farm Negreşti Oaş cu 10 litri erbicid Glyphostockle în valoare de 340 lei 
fiind înregistrate ca materiale şi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi ale unităţii;
- din partea SC Olimp ABC SRL Certeze cu diferite seminţe de flori, răsaduri, bulbi folosite la amenajarea rondourilor 
din curtea instituţiei. 

Administrator financiar,
Feher Benedicta
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RAPORT
privind activitatea la biblioteca Liceului Tehnologic „Ioniţă G. Andron”

pe  sem I al anului şcolar 2016-2017 

Bibliotecar,
Jula MonicaJula Monica

•Am întocmit fişa cititorului pentru fiecare nou utilizator înscris;
•Am aranjat cărţile pe raft pe domenii, teme, autori, conform normelor biblioteconomice în vederea
gestionării lor corecte;
•Permanent am recondiţionat documentele pentru reintroducerea acestora în circuitul lecturii, iar pentru
cele uzate fizic, datorită folosirii intensive, am întocmit borderouri în vederea casării;
•Am supravegheat şi îndrumat elevii la rafturi;
•Am întreprins măsuri pentru recuperarea publicaţiilor nerestituite la termen;
•Am repartizat manualele la clase
•Am pus la dispoziţia cadrelor didactice programele şcolare;
•Am redactat toate situaţiile statistice, rapoartele de activitate, orice situaţie privind activitatea cu cartea;
•Am ridicat de la Oficiul Poştal şi am repartizat corespondenţa;
•Am efectuat multiplicări xerox;
•Am participat, alături de cadrele didactice, la o serie de activităţi extracurriculare, atât pe baza planului
managerial, cât şi conform necesităţilor care s-au impus la un moment dat în viaţa elevilor

Raport statistic :
•Număr utilizatori înscrişi: 540
•Număr utilizatori activi: 492
•Număr vizite la bibliotecă: 6530
•Volume achiziţionate: 0
•Număr titluri achiziţionate: 0
•Valoare volume achiziţionate: 0 lei.
•Număr documente consultate: 9328
•Procent elevi înscrişi la bibliotecă: 81%

În semestrul I al anului şcolar 2016-2017 nu s-a achiziţionat niciun volum în biblioteca şcolii.
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V. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ – Analiza SWOT

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe )

¨Adaptabilitatea instituţiei la noile cerinţe de funcţionare prin 
căutarea unor surse de finanţare (proiecte europene) 
pentru obţinerea de fonduri structurale şi diversificarea 
formelor de învăţământ.
¨ Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de 
întregul material curricular (planuri de învăţământ
şi programe şcolare).
¨ La nivelul fiecărei catedre există auxiliare curriculare –
manuale, caiete de lucru, culegeri de probleme, 
îndrumătoare etc.
¨ Baza materială în cea mai mare parte este bună.
¨ Bază sportivă în stare bună.
¨ Materiale didactice în stare bună.
¨ Cadre didactice titulare calificate, majoritatea cu gradul 
didactic I şi II, având o înaltă ţinută profesională.
¨ Existenţa în şcoală a cabinetelor, laboratoarelor și 
atelierelor.
¨ Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern.
¨ Existenţa unui grup de elevi dornici de performanţă.
¨ Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi 
extracurriculare.
¨ Rezultate bune obţinute la olimpiadele şi concursurile 
şcolare.
¨ Rezultate bune obţinute la bacalaureat.
¨ Interesul conducerii şcolii pentru dezvoltarea bazei 
materiale.

¨ Dependenţa elevilor şi a unor cadre 
didactice de orarul mijloacelor de 
transport în comun
¨ Slaba calitate a elevilor înscrişi în 
clasa a IX-a
¨ Numărul mic de elevi care s-au 
înscris în clasa a V-a.
¨ Lipsa de interes din partea unor 
elevi şi părinţi pentru procesul 
instructiv-educativ.
¨ Resurse financiare extrabugetare 
limitate.
¨ Posibilităţile restrânse de motivarea 
financiară a cadrelor didactice.

LT ,,IONITA G. ANDRON”LT ,,IONITA G. ANDRON”



O(oportunităţi) T(ameninţări)

¨ Posibilitatea de informare şi 
comunicare rapidă cu ISJ şi MECT, prin 
portal şi forum.
¨ Interesul Consiliului Local pentru 
susţinerea actului educaţional.
¨ Sprijinirea elevilor provenind din medii 
sociale defavorizate prin programe 
guvernamentale.
¨ Posibilitatea îmbunătăţirii bazei 
materiale prin realizarea unor proiecte de 
finanţare.
¨ Sprijin din partea Consiliului 
reprezentativ al părinţilor.
¨ Asigurarea unor cursuri de 
perfecţionare gratuite prin CCD.

¨ Situaţia socio-economică precară 
a familiilor din care provin elevii.
¨ Insuficienta conştientizare a unor 
factori de decizie privind priorităţile 
şi direcţiile de evoluţie necesare în 
învăţământ.
¨ Insuficienta conştientizare a 
părinţilor elevilor relativ la rolul lor 
de principal partener educaţional al 
şcolii.
¨ Populaţia şcolară în scădere 
pentru următorii ani şcolari.
¨ Plecarea unui număr mare de 
familii ale elevilor în străinătate.
¨ Lipsa de supraveghere a elevilor 
în cazul familiilor dezmembrate sau 
ale celor plecate în străinătate.
¨ Slaba motivare financiară a 
personalului .
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VII. MANAGEMENT, RELAŢII DE COLABORARE, RELAŢII CU 
PUBLICUL, IMAGINE, COMUNICARE

• Monitorizarea absenţelor
• Respectarea legislaţiei şcolare şi a celei privind politica de personal
• Coordonarea activităţii de identificare obiectivă a criteriilor pentru a stabilirea 

calificativelor anuale 
• Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii cu ISJ respectiv cu părinţii
• Soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi medierea conflictelor care au apărut
• Consolidarea relaţiilor de colaborare dintre instituţie şi agenţi economici, societate în

general şi încheierea unor contracte de parteneriat 
• Promovarea imaginii instituţiei in mass-media, participarea la acţiunile organizate la 

nivel local
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