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I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL 

UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
 

În anul şcolar 2020 - 2021, activitatea managerială de la Colegiul Național de Informatică 

„Carmen Sylva” Petroșani s-a desfăşurat sub semnul continuării aplicării principiilor reformei 

în învăţământul preuniversitar de stat. Documentele de proiectare managerială și operațională 

anuală au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului 

preuniversitar privind aplicarea curricumului național și cel elaborat de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Hunedoara. Astfel, s-a realizat corelarea obictivului general și a obiectivelor 

specifice ale colegiului în acord cu aceste documente strategice, elaborate la nivel național, 

regional și local, urmărite pe domenii de management:  

• managementul de curriculum școlar și curriculum școlar pentru activitățile educative;  

• managementul resurselor materiale și financiare;  

• managementul resurselor umane;  

• dezvoltarea generală a școlii, relațiile comunitare și sistemice. 

Documentele de proiectare managerială anuală au fost întocmite pe baza următoarelor:  

1) Documente de evaluare şi diagnoză:  

a. Rapoartele de activitate ale comisiilor metodice pe discipline şi ale comisiilor şi 

grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne;  

b. Documente de raportare financiar-contabilă;  

c. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.  

2) Documente de proiectare:  

a. Proiectul de dezvoltare instituţională;  

b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli. 

Toate documentele de proiectare/planificare s-au realizat cu respectarea prevederilor 

Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare şi a ROFUIP. La 

nivelul tuturor compartimentelor funcționale ale şcolii există programe manageriale anuale 

puse în acord cu celelalte tipuri de documente de planificare. Au fost întocmite materiale de 

monitorizare, analiză şi de raportare anuale. 

În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2020- 

2021 au fost emise decizii interne.  

Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:  

1) Pentru activitatea didactică:  

a. au fost efectuate asistențe la ore, conform fișei postului;  

b. evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de 

respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;  

c. analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor 

necesare în activitatea acestora;  

d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;  

e. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare;  

f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind 

disciplina elevilor;  

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:  

a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi 

financiar-contabil;  

b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-

contabil;  

c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;  
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d. Coordonarea, monitorizarea și evaluarea activității personalului nedidactic;  

e. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei;  

f. Casarea mijloacelor fixe. 

A fost asigurat managementul strategic şi operaţional al unității de învățământ, ce a vizat 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea școlară:  

• Au fost revizuite procedurile de monitorizare şi autoevaluare a activităţii şcolii la 

nivelul consiliului profesoral, consiliului de administraţie, CEAC, comisiilor 

metodice, compartimentelor funcţionale ale şcolii; 

• Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2020-2021 s-a realizat integral. 

Colectivele de elevi au fost organizate corespunzător, respectând normativele în 

vigoare; 

• Documentele şcolare au fost completate corect şi la timp, fapt consemnat şi în 

rapoartele inspecţiilor tematice ce au avut ca punct de verificare şi acest aspect; 

• Hotărârile privind calitatea procesului de învăţământ au fost luate prin consultarea 

tuturor factorilor educaţionali: consiliul profesoral, consiliul de administraţie, părinţii, 

elevii, autorităţile locale; 

• Există documentele de evaluare și analiză a calității activității unității de învățământ la 

nivelul compartimentelor funcționale, al comisiilor metodice, al CEAC, al consiliului 

profesoral și al consiliului de administrație; 

• Au fost elaborate rapoarte anuale cu privire la calitatea educației (RAEI 2020-2021, 

raport anual privind starea și calitatea educației aferent anului școlar 2020-2021); 

• Există instrumente de evaluare a calității serviciilor educaționale și a gradului de 

satisfacție a beneficiarilor (fișe de evaluare, chestionare de satisfacție aplicate în 

format letric sau online), iar datele colectate au fost interpretate și aduse la cunoștința 

cadrelor didactice, a elevilor, părinților acestora; 

• Există graficele de asistențe la ore, care respectă numărul de ore de asistență stabilit 

prin fișa postului; există fișele de asistență completate; există chestionare aplicate 

elevilor pentru a aprecia nivelul de statisfacție a beneficiarilor direcți; s-au realizat 

frecvent întâlniri informale și formale cu cadrele didactice, pentru a discuta nivelul de 

realizare a obiectivelor de învățare și formare de competențe specifice, probleme 

identificate la nivelul colectivelor de elevi sau probleme de etapă; au fost organizate 

întâlniri cu părinții la nivelul claselor și la nivel de școală; s-au organizat întâlniri ale 

conducerii școlii cu reprezentanții elevilor/cicluri de învățământ și reprezentanții 

elevilor din clasele terminale, pentru a discuta aspecte specifice legate de activitățile 

școlare și extrașcolare organizate; 

• Au fost întocmite, la nivelul tuturor comisiilor metodice și de lucru, rapoarte anuale de 

activitate. De asemenea, au fost întocmite planuri de remediere a deficiențelor, au fost 

urmărite etapele de aplicare și s-au tras concluziile. Pe baza lor s-a întocmit prezentul 

raport anual;  

• S-a realizat implementarea controlului managerial intern conform prevederilor legale, 

fiind întocmite toate documentele necesare desfășurării acestor activități în mod 

corespunzător; 

• Există toate documentele care legiferează întreaga activitate din unitatea școlară. Sunt 

afișate la loc vizibil regulile prevăzute în legislația referitoare la PSI, SSM și SU, care 

trebuie respectate de elevi și angajați. 

La începutul anului școlar s-a revizuit PDI de către comisia de lucru, au fost elaborate 

planurile manageriale anuale, rapoartele anuale la nivelul şcolii, precum şi la nivelul 

comisiilor metodice şi compartimentelor funcţionale ale şcolii. 

A fost emisă decizia ce cuprinde grupul de lucru care are ca atribuție revizuirea 

regulamentul intern și a regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolii, aceste 
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documente fiind supuse spre validare consiliului de administraţie. 

Au fost elaborate deciziile de numire a responsabililor de comisii, structuri și acces la date 

privind elevii și angajații unității, organizarea compartimentelor funcţionale ale şcolii, 

comisiilor metodice și de lucru. 

A fost elaborat și aprobat proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023. 

Acesta a fost fundamentat pe analiza de nevoi realizată la nivelul unității școlare, ținând cont 

de criteriile: legislativ, economic, demografic, geografic și al relevanței. Proiectul planului de 

şcolarizare a fost avizat în consiliul de administraţie și predat, la termen, la ISJ Hunedoara. 

Statul de funcții a fost întocmit corect, conform bugetului de ore, a normelor didactice, 

didactic auxiliare și nedidactice, conform normativelor in vigoare. 

Statul de personal s-a întocmit lunar în programul de salarii EduSal, cuprinzând încadrarea 

personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe forme de învățământ, pe norme și 

încadrare salarială, sporuri, indemnizații, conform legislației în vigoare. 

În baza planurilor cadru în vigoare, pentru anul școlar 2021-2022 s-a întocmit bugetul de 

ore și proiectul planului de încadrare. S-au încheiat contracte individuale de muncă cu 

personalul angajat, s-au discutat și aprobat concediile de odihnă ale personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă la 

nivel de ramură. Proiectul de încadrare a fost aprobat în consiliul de administraţie. 

Au fost verificate, completate și elaborate fişele de post ale angajaţilor conform 

atribuţiilor postului şi organigramei unităţii şcolare. 

Au fost repartizate în mod corect și echitabil sarcini potrivit atribuţiilor compartimentelor 

şi posturilor. 

Am întocmit procedura de ocupare a posturilor vacante din cadrul unității noastre: 

laborant, administrator de patrimoniu și paznic, pe perioadă nedeterminată. Încadrarea 

personalului unității și emiterea deciziilor de angajare pe bază de contract de muncă s-a 

realizat în conformitate cu legislația în vigoare. Personalul didactic şi nedidactic a fost 

încadrat în normativul specific. 

Etapele de mobilitate s-au desfășurat la nivelul unității de învățământ cu respectarea 

metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar. Au fost completate la timp și corect documentele solicitate periodic de către 

ISJ Hunedoara. 

Există autorizație sanitară de funcționare pentru toate cele trei sedii ale colegiului. 

Activitatea SSM, PSI, SU a fost organizată conform legii. La începutul anului școlar s-au 

făcut toate demersurile legale în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor sanitare de la 

instituțiile abilitate. Obținerea acestor documente reprezintă garanția că toate activitățile din 

instituție se pot desfășura în mod corespunzător, în concordanță cu legislația în vigoare. 

La nivelul unității de învățământ există acorduri și protocoale de colaborare cu alte 

instituții de învățământ, de cultură, Primăria municipiului Petroşani, Poliția locală și 

județeană, ONG-uri şi alte organizaţii pentru derularea de proiecte. 

A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor 

didactice, a reprezentanţilor comunităţii locale, a elevilor şi a părinţilor în activitățile curente 

și în actul decizional. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele: 

-  respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul consiliului profesoral 

şi al consiliului de administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;  

- asigurarea reprezentării în consiliul de administraţie a cadrelor didactice desemnate de 

consiliul profesoral, respectiv a reprezentanţilor consiliului local, primarului municipiului 

Petroșani şi părinţilor. La toate şedinţele consiliului de administraţie au participat 

reprezentanții sindicatului din unitatea de învăţământ;  

- susţinerea şi promovarea activităţii consiliului școlar al elevilor şi a consiliului 

reprezentativ al părinţilor. 
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II. CURRICULUM 

 
La începutul anului școlar a fost elaborat proiectul de curriculum al școlii privind 

aplicarea curriculumului național (planuri-cadru, programe școlare), în colaborare cu 

responsabilii de comisii metodice, după consultarea cadrelor didactice, elevilor, părinților și 

autorităților publice locale reprezentate în consiliul de administrație al școlii. 

Proiectul de curriculum al Colegiului Național de Informatică „Carmen Sylva” a respectat 

următoarele repere conceptuale:  

• realizarea finalităţilor educaţiei;  

• asigurarea accesului egal la educaţie;  

• garantarea dreptului la educaţie diferenţiată şi personalizată. 

Procesul de elaborare şi aprobare a curriculumului a avut, de asemenea, în vedere:  

• îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei educaţionale a școlii;  

• asigurarea măsurilor specifice de suport educaţional pentru grupurile dezavantajate;  

• asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea ofertei curriculare a școlii cu sistemul 

naţional de învăţământ cu recomandările europene în vigoare;  

• stimularea educaţiei permanente. 

La baza proiectării curriculare au stat planurile cadru în vigoare pentru ciclul primar, 

gimnazial, ciclurile inferior și superior al liceului. Planurile-cadru de învățământ au fost 

aplicate și respectate în întregime.  

Oferta educaţională cuprinde propuneri pentru toate ariile curriculare şi a fost realizată 

conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Au 

fost realizate schemele orare la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ.  

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea 

şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare 

şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe 

discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare 

şi au inclus activităţile de evaluare. 

Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară în vederea 

susținerii examenelor naționale. Din rapoartele şefilor de comisii metodice, monitorizările 

realizate pe parcursul anului școlar şi rezultatele obţinute de elevi la clasă rezultă că 

proiectarea şi realizarea procesului instructiv-educativ s-a situat la un nivel foarte bun, fără 

probleme majore. 

Criteriile și instrumentele de monitorizare și evaluare a calității educației școlare au fost 

elaborate de către CEAC și aplicate de către membrii acesteia, dar și de către echipa 

managerială.  

Au fost analizate rezultatele de la testările inițiale, de la evaluările periodice și au fost 

elaborate planuri remediale, în funcție de fișele de progres – regres întocmite și analizate la 

nivelul comisiilor metodice. 

S-au analizat rezultatele obținute la examenele naționale 2022 și au fost elaborate planuri 

de îmbunătățire:  

- Evaluare națională: 78,57% 

- Bacalaureat (promoția curentă): 85,85%  (sesiunea iunie-iulie), respectiv 94,94%  

(sesiunea august-septembrie) 

Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună măsură solicitărilor elevilor şi specificului 

unităţii de învăţământ. În anul școlar 2021-2022 s-au desfășurat 32 de CDȘ, după cum 

urmează:  

• 6 CDȘ ca disciplină nouă la ciclul gimnazial;  
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• 26 CDȘ la ciclul liceal, astfel: 17 aprofundare și 9 ca disciplină nouă. 

Există coerență la nivelul documentelor curriculare. Documentele de proiectare și 

gestionare a curriculumului național și a curriculumului la decizia școlii existente respectă 

reglementările în vigoare şi sunt corelate cu priorităţile ME şi direcţiile de acţiune ale ISJ 

Hunedoara prin adaptarea directă a proiectărilor spcifice pe termen scurt, asigurându-se 

coordonarea între diferite discipline din aceeași arie curriculară/între discipline din arii 

curriculare diferite și asigurând de asemenea, în limita resurselor școlii, acoperirea nevoilor de 

învățare în interesul elevilor. Rezultatele elevilor şi profesorilor şcolii confirmă faptul că ele 

sunt adecvate la realitatea şi contextul unităţii de învăţământ, răspund nevoilor elevilor, 

eficientizează activitatea şi au în vedere creşterea calităţii serviciilor educaţionale. 

La nivelul școlii a fost asigurată procurarea documentelor curriculare (manuale, auxiliare 

curriculare) și a logisticii necesare pentru buna funcționare a compartimentelor de lucru. 

Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind 

utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea 

şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi săli de clasă specializate, 

dotate cu mobilier ergonomic și echipamente IT. 

Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului. În 

privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale 

(preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, 

portofolii). În ansamblu, se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode 

şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod 

obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează pe analizele interne 

realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi progresul elevilor. Preocuparea constantă a 

conducerii pentru planificarea raţională a procesului de evaluare la clasă a dat rezultate 

acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi 

o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul anului școlar. Există în continuare unele 

probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 oră pe săptămână. 

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele:  

- pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade 

şcolare); 

- pregătire specifică pentru examenul de evaluare națională la clasa a VIII-a; 

- pregătire specifică pentru examenul naţional de bacalaureat. 

Activităţile educative școlare şi extraşcolare au fost organizate sub îndrumarea 

coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în cadrul 

comisiei pentru proiecte și programe educative. Unitatea şcolară organizează, în colaborare cu 

alte unități de învățământ similar, activități extracurriculare eficiente, al căror conținut este 

complementar și îmbunătățește oferta curriculară realizată prin curriculumul național. 

 

 

III. RESURSE UMANE 

 
Compartimentele secretariat, contabilitate și administrativ au intodus în SIIIR, conform 

solicitarilor ISJ Hunedoara și ME, datele solicitate, la termenele stabilite (planul de 

scolarizare, statistici anuale, evidența elevi, transferuri elevi, atribute elevi, personalul 

didactic, nedidactic și auxiliar, atribute personal, norme, situația spațiilor, a clădirilor, 

autorizațiile de functionare, atribute spații, situații financiar-contabile.  

Încadrarea personalului școlii s-a realizat sub coordonarea directorului şi a şefilor de 

compartimente. Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de 

CDŞ aprobată în anul şcolar anterior. Fisele postului pentru personalul didactic și didactic 
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auxiliar au fost elaborate în luna septembrie 2021, iar pentru personalul nedidactic în luna 

ianuarie 2022.  

Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar, prin decizii interne, au 

funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului 

managerial anual. Rapoartele de activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul anului școlar 

evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor 

stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică 

eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la 

începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi 

îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la 

aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi sumative. 

Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat participarea 

în număr mare a cadrelor didactice din colegiu la activităţile metodice şi cursurile de formare 

continuă organizate de CCD-Hunedoara și alte centre de formare continuă, la nivel regional, 

național și internațional. 

Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2021-2022. Colegiul a 

funcționat cu:  

- 1 grupă mixtă la nivel preșcolar; 

- 7 clase la nivel primar; 

- 9 clase la ciclul gimnazial; 

- 14 de clase la ciclul liceal. 

În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, situația cea mai serioasă constatată a fost cea a 

numărului relativ mare de absenţe (în majoritate motivate). Pentru descurajarea 

absenteismului au fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a 

consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. Astfel s-au stabilit şi aplicat sancţiuni 

pentru situaţiile de chiul dovedite, se păstrează legătură permanentă cu familia pentru elevii 

cu număr mare de absenţe etc. Am acţionat ori de câte ori a fost nevoie pentru rezolvarea 

situaţiilor conflictuale la nivelul colectivelor de elevi. Am avut o bună colaborare cu comisia 

de disciplină a școlii, comisie care a rezolvat pozitiv toate situațiile conflictuale la nivelul 

liceului. 

În vederea abordării diferenţiate a elevilor în raport cu particularităţile de vârstă şi 

psihocomportamentale, s-a luat legătura cu consilierul şcolar care a participat la ore de 

consiliere, a aplicat chestionare elevilor. Absenteismul este explicat și de factori de natură 

externă unităţii de învăţământ (copii din familii monoparentale sau lăsați în grija unor rude, 

copii care provin din medii socio-economice dezavantajate sau copii cu probleme reale de 

sănătate, temporare sau permanente). 

Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor colegiului se situează la nivelul 

performanţelor medii în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor 

generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în vigoare). Considerând notele obţinute 

de elevi ca un prim indicator al rezultatelor învăţării, se constată existenţa unei ponderi 

importante a elevilor cu medii generale în întervalul 9-10 (peste 50%). 

 

IV. RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE 

 
Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe surse de finanţare, a fost elaborat în conformitate cu 

reglementările în vigoare și aprobat de către ordonatorul principal de credite. A fost întocmit 

proiectul de buget –sursa de finantare buget local și proiectul de buget –sursa de finantare 

venituri proprii. Proiectele de buget pentru anul financiar 2021 au fost aprobate prin consiliul 

de administratie. Au fost întocmite și aprobate documentele financiare pentru anul financiar 

2022. 
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In fundamentarea bugetului, atât pe anul 2021 cât și pe anul 2022, necesarul de cheltuieli 

de personal a fost efectuat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Comisia de salarizare la nivelul unității școlare și-a defășurat activitatea în mod 

corespunzător, respectând toate reglementările în viogoare.  

A fost aprobată trecerea personalului salariat al unității de învățământ de la o gradație 

salarială la alta, în condițiile legale corespunzătoare. 

Plata salariilor în anul școlar 2021-2022 a fost efectuată la termenul stabilit, în 

conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 

Programul de achiziţii publice a fost elaborat conform legislației în vigoare. 

Întocmirea documentaţiei pentru primirea finanţării necesare lucrărilor și obiectivelor de 

investiţii s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. În luna decembrie 2021, a fost 

depusa la Primăria municipiului Petroșani o notă de fundamentare privind propunerile pentru 

reparații curente și investiții. Au fost realizate următoarele lucrări de reparații: 

• la sediul liceului: refacere rețea canalizare; relocare instalație supraveghere; 

reparații instalație electrică; montat robineți termostatați parter și etajul I; 

• la sediul școlii gimnaziale: înlocuire 6 coloane de încălzire plus caloriferele 

aferente; înlocuire tablou electric la sala de sport; reparare sistem de supraveghere 

video; reparare și vopsire gard împrejmuitor la terenul de sport; zugrăvit hol 

parter și scările de acces.   

Fondurile alocate au fost repartizate, conform legii, pe capitole de cheltuieli şi articole 

bugetare. 

Proiectul de buget a fost corelat cu domeniile de activitate, prioritățile și termenele 

cuprinse în PDI 2017-2022. 

Execuţia bugetară s-a realizat în conformitate cu legislația în vigoare, încărcată in SIIR și 

raportată în Forexebug. 

Administrarea eficientă a resurselor materiale se reflectă în starea patrimoniului unității. 

In funcție de necesitățile apărute și a economiilor realizate la utitități s-au efectuat virări de 

credite pentru procurarea de materiale, obiecte sau efectuarea de reparații în vederea 

imbunătățirii nivelului de confort în clădirile unității.  

Planul de achiziții publice a fost realizat în forma propusă, în limita bugetului aprobat, 

cuprinzand toate achizitiile publice, inclusiv cele preconizate a fi facute prin cumparare 

directă.  

Exerciţiul financiar a fost încheiat cu respectarea normelor legale referitore la destinaţia 

fondurilor, în conformitate cu Legea finanţelor publice şi Legea finanţelor publice locale.  

Darea de seamă, balanțele și toate situațiile au fost întocmite conform legislației în 

vigoare. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de IŞJ, 

ME sau alte instituţii abilitate prin lege s-a făcut la timp și cu responsabilitate.  

Fondurile extrabugetare au fost utilizate în funcție de necesități, cu acceptul ordonatorului 

principal de credite. A existat buget de venituri și cheltuieli distinct pentru acest tip de 

fonduri, pentru care au fost parcurși și respectați aceiași pași ca și la bugetul de venituri și 

cheltuieli principal.  

La evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare a reieșit 

întocmirea și utilizarea eficientă a acestora și au fost identificate punctele slabe din acest an, 

pentru a fi îmbunătățită activitatea ulterioară.   

Pentru obținerea de surse alternative de finanțare au fost închiriate spațiile excedentare. 

Au fost respectate standardele de dotare minimală a spațiilor școlare, conform 

normativelor ME în vigoare.  

Comisia de recepție a bunurilor materiale, a lucrărilor de reparatii, instalații, amenajări 

interioare, efectuate în anul școlar 2021-2022, și-a desfășurat activitatea corespunzător, 

nefiind semnalate probleme sau disfuncții majore.   
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Comisia de inventariere anuală a patrimoniului unității și-a desfășurat activitatea în baza 

deciziei interne.  

La nivelul școlii s-a remarcat preocuparea pentru realizarea, utilizarea, păstrarea, 

completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ. În acest sens au fost 

coordonate lucrări de reparații și întreținere a spațiilor din incinta colegiului. De asemenea, s-a 

urmărit permanent realizarea planului de investiții, în limita bugetului aprobat.   

S-a urmărit prin responsabilul compartimentului financiar-contabil, respectarea termenelor 

și legalitatea încasării veniturilor proprii. In decursul anului bugetar au fost respectate 

termenele în încasarea veniturilor ce provin din chirii și in conformitate cu HCL 102/2015, 

jumătate din ele au fost virate la Primăria municipiului Petroșani.  

Au fost intocmite documentele și rapoartele tematice curente şi speciale, cerute de IŞJ, 

ME sau alte instituţii abilitate prin lege, în termenele stabilite.   

Plățile s-au realizat conform clasificațiilor bugetare aprobate de Primăria municipiului 

Petroșani și ISJ Hunedoara.   

S-a urmărit aprobarea deciziilor financiare în consiliul de administrație, cu respectarea 

cadrului legal specific.   

S-a asigurat nivelul corespunzător privind păstrarea integrităţii şi funcţionalitatea 

bunurilor. 

 

 

V. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

 
Pentru o buna dezvoltare și relații comunitare care să vină în sprijinul activităților din 

colegiu, s-au elaborat planurile manageriale ale directorului, directorului adjunct și 

consilierului educativ, care au ca obiectiv și satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii 

locale. Acesta se bazează pe identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi pe 

identificarea posibilităţilor de satisfacere, în cadrul normativ existent şi cu resursele 

disponibile. S-a realizat o permanentă informare a tuturor categoriilor şi organzaţiilor 

interesate în legătură cu activitatea unităţii şcolare şi cu programele naţionale de reformă în 

curs, precum şi promovarea altor proiecte inovative. Au fost organizate întâlniri cu 

reprezentanţii comunităţii locale: membri în organele alese de conducere de la nivel local, 

părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale etc., privind 

creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar. 

Școala are o permanentă colaborare cu autorităţile locale alese (consiliul local şi 

primăria, prin reprezentanții acestora în consiliul de administrație) în ceea ce priveşte 

repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unității 

şcolare. Este încheiat și protocolul cu Primăria municipiului Petroșani de dare în administrare 

a spațiilor școlare aferente colegiului. La nivelul instituției este stabilit un parteneriat cu 

Poliția locală privind derularea unor întâlniri cu elevii pe tema prevenirii şi combaterii 

delicvenţei juvenile. Tematica orelor de dirigenţie, întâlnirile elevilor cu agenţi ai 

departamentului de proxemitate au drept scop participarea elevilor la programe/activităţi în 

domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică, cu formarea unor deprinderi de 

comportament civilizat. A fost elaborat planul de asigurarea siguranței în școală, avizat de 

Poliția Petroşani, în colaborare cu Poliția locală, firma de monitorizare video, plan care 

conține și procedura de acces în unitate. 

S-au realizat protocoale de colaborare şi s-au desfăşurat activităţi cu organizaţii 

neguvernamentale: Salvați Copiii -filiala Petrila, Crucea Roșie România, precum și cu alte 

instituţii.  

Comunicarea cu mass-media s-a realizat cu respectarea principiului transparenţei și a 

accesului liber la informație. 
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Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin 

structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile 

organizate de consilierul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de 

unitate, consultaţii pe probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri, admiteri), 

precum şi întâlniri cu părinţii, prin grija consilierului şcolar, pe teme de interes şi de 

actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională etc.). Prin 

interemediul reprezentanților asociației de părinți de la nivelul școlii, deciziile care țin de 

desfășurarea în bune condiții a procesului didactic și a activităților extrșcolare au fost luate 

transparent, prin întâlniri în cadru organizat. Reprezentantul părinţilor în consiliul de 

administraţie a fost prezent la toate ședințele şi s-a implicat efectiv în rezolvarea problemelor 

şcolii.  

Au fost respectate prevederile legale în procesul de consultare a reprezentanţilor 

organizaţiei sindicale de la nivelul şcolii. În baza deciziei interne emisă anual, în şcoală 

funcţionează comisia paritară care se întrunește de câte ori situațiile particulare o impun. 

Imaginea şcolii este promovată prin activităţi şcolare şi extraşcolare, pe pagina de 

facebook a școlii, pe forumul ISJ, în presa locală, cu scopul de a crește popularitatea instituției 

și de a valoriza potențialul educațional. 

Unitatea noastă școlară se bucură de un climat de lucru favorabil, de înțelegere între 

personalul didactic și beneficiarii direcți și indirecți ai procesului instructiv-educativ. 

 

 

VI. RAPORTUL CONSILIERULUI DE PROGRAME EDUCATIVE 

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 
 

 

          Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de 

învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă 

gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul 

respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o 

simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o 

prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la 

îmbunătăţirea climatului democratic european.  

 În anul şcolar 2021–2022, comisia pentru proiecte şi programe educative şi-a 

desfăşurat activitatea conform unui plan managerial stabilit şi aprobat  încă de la începutul 

anului şcolar, în care fiecare membru al comisiei a avut sarcini clare stabilite în conformitate 

cu atribuţiile anuale ale comisiei. 

 S-a întocmit  programul de activități al comisiei, conform căruia fiecare membru al 

comisiei şi-a desfăşurat activitatea. A fost elaborată toată documentația necesară 

implementării proiectelor educative naționale, europene și internaționale. 

Comisia  a avut în vedere implicarea elevilor, profesorilor şi a părinţilor în acţiuni 

pentru dezvoltarea  conceptului de cetăţenie activă europeană, a conştiinţei şi a conduitei etice 

- civice sănătoase la elevi, bazată pe respectul faţă de sine, faţă de cei din jur, prin 

transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viaţă sănătoase şi 

responsabile. 

În acest an activitatea comisiei a fost încărcată de rezultate remarcabile pentru 

promovarea imaginii pozitive a Colegiului Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani 
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în ţară şi în străinătate  prin proiectul Erasmus+, proiectele eTwinning și proiectele Junior 

Achievement după cum urmează: 

1. Creating a school environment for active participation, Nr. de referință:220- 1-RO01- 

KA229-080103; 

 Am organizat activitatea C1 de învățare/schimbul de bună practică, desfășurată la 

Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva"Petroșani, la care au participat 24 elevi și 11 

cadre didactice (04.04. 2022 - 08.04. 2022) din Turcia, Polonia, Portugalia și Grecia, iar în 

luna mai a fost organizată activitatea C2 de învățare/schimbul de bună practică, desfășurată la 

ZESPOL SZKOL NR.1 IM. PROF.B KRUPINSKIEGO,LUBIN, POLONIA, la care au 

participat 8 elevi și 3 cadre didactice (9-13. 05. 2022) din colegiu alături de elevi și profesori 

din Turcia, Polonia, Portugalia și Grecia . 

2. Educație pentru orientare profesională – internațional, Succesul profesional 

3. Educație financiară 2 (Finanţele mele; Plata de capital) 

4. Educație antreprenorială (Compania – Junior) 

5. Finanțe personale și servicii financiare 

6. Fii antreprenor 

7. Educație Economică2 (Economie aplicată) 

8. Minicompania 

9. Alimentația sănătoasă 

10. Job Shadow Day, Educație pentru orientare profesională 

11. Săptămâna globală a antreprenoriatului 

12. Girls Go Circular - Robotica și economia circulară;  

13. Girls Go Circular  - Fashion and the Circular Economy; 

14. Girls Go Circular- Metals and the circular Economy;  

15. Girls Go Circular- A Circular Economy for Smartphones and Electronic Devices; 

16.  Girls Go Circular- E-waste and the Circular Economy;  

17. Girls Go Circular-Economia Circulară a alimentelor în orașe; 

18. Girls Go Circular  - Combaterea schimbărilor climatice prin consumul circular; 

19. Girls Go Circular  -Deșeurile electronice și economia circulară; 

20. Proiectul Supporting the next generation of STEM Professionals Software 

developer(virtual Job Shadow); 

21. Proiect Supporting the next Generation of STEM professionals(Ce înseamnă să fii Project 

Manager);  

22. Proiect Supporting the next Generation of STEM professionals (Ce este și ce face un 

software architect?); 

23. Proiect Național ,,Credite inteligente"- Educație Economică și Financiară; 

24. Proiectul Național ,,SKILLS FOR TECH JOBS"- Educație pentru orientare profesională; 

25.Program Internațional ,,Un viitor sigur! Safe Journey" - Educație Economică și Financiară; 

26. Proiect Supporting the next Generation of STEM professionals-USER EXPERIENCE 

CAREERS (Virtual JOB SHADOW);  

27. OUR JOURNEY STARTS WITH A STEP- Educație pentru sănătate;  

28. Finanțele mele- Planificarea finanțelor personale- Educație Economică și Financiară;  

29. Proiect Supporting the next Generation of STEM professionals(Ce presupune JOB-UL de 

specialist în RESURSE UMANE?); 

30. Sesiune de orientare profesională WISTEM2D(WOMEN IN SCIENCE, TECHNOLOGY, 

ENGINEERING, MATEMATICS, MANUFACTURING AND DESIGN), 

31. e-Twinning – Daunele mass-media și violența asupra copiilor și adolescenților; 

32. e-Twinning - Our Cultural Differences are Wealth of Humanity 

33. e-Twinning – Atelierul meu de producție 

34. e-Twinning – Schimburi interculturale 
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35. e-Twinning – Cultura tineretului 

36. Proiectul ROSE – Responsabilitatea orientează succesul educațional 

37. e-Twinning - Creating a school Environment for active participation 

 Au fost aprobate în CAEJ Hunedoara 2022  următoarele proiecte: 

  -Valențe educative în context european; 

  - I.L.Caragiale – valoare artistică universală; 

  - Fă-ți un prieten special 

  - ECO ȘCOALA 

  - ALEGE ȘCOALA! 

  - SPUNE NU, TUTUNULUI ȘI TU! 

  - SĂ EXMATRICULĂM VIOLENȚA DIN ȘCOALĂ! 

  - ORIENTAREA ÎN CARIERĂ 

  - VREI SĂ FII PRIETENUL MEU? 

În luna decembrie 2021 a fost organizat cu elevii colegiului concursul național  

,,Lecturiada elevilor 2021”- Citește cu mine - Lecturi paralele, în colaborare cu  Asociația 

ANPRO Cluj. 

Au fost organizate activități literare și culturale precum: 

 - 1 Decembrie 1918 – Ziua Națională 

 - 15 Ianuarie 2022 - ,,Dor de Eminescu…“ 

 - 2 Februarie 2022 – Ziua Internațională a cititului împreună 

 - 15 Februarie 2022- Ziua Națională a lecturii 

 - 18 Februarie 2022 Concursul Național de lectură ,,Poveștile Cangurului" 

 De asemenea, pentru organizarea și implementarea programelor educative au fost 

încheiate peste 50 de acorduri de parteneriat. 

În acest an, activitatea comisiei a fost încărcată de rezultate remarcabile pentru 

promovarea imaginii pozitive a Colegiului Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani 

prin proiectele implementate la nivel primar și gimnazial,  după cum urmează: 

1. Campania Internațională”19 Zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și 

tineri”- în perioada 1-19 noiembrie 2021 

2. Activitatea “Cea mai mare lecție despre vaccinare ” organizată de Ministerul Educației și 

UNICEF România 

3. Campania globală “EROII FAST” organizată de Organizația Mondială a Atacului Vascular 

Celebral 

4. Activitatea “Ziua Internațională a drepturilor copiilor”organizată de Fundația Salvați Copiii 

5. Ateliere de lucru de educație financiară”Școala de Bani pe roți” în colaborare cu BCR  

6. Laboratorul de literație - Școli cu ScLipici în colaborare cu Fundația Noi Orizonturi Lupeni 

7. Proiectul transnational “Educația online fără frontiere-Ursulețul călător” în colaborare cu 

Republica Moldova 

8. Proiectul” Eu și copilul meu” în parteneriat cu CEPECA Hunedoara 

9. Proiectul județean “Fantezii de primăvară” 

10. Proiectul județean “Comorile naturii” 

11. “Ambasadorii antibullying” în colaborare cu CJRAE Hunedoara 

12. “ Educația pentru sănătate” în colaborare cu Junior Achievement România 

13. Programul national pentru preșcolari și elevi  “Ateliere de vară” 

Alte proiecte: 

 1.”Să creștem mari și sănătoși”- prof. înv. primar Chirilă Violeta 

 2.”Să ne cunoaștem trecutul” - prof. înv. primar Bârlea Cornelia și Chirilă Violeta  

 3. “Împreună în diversitate”- prof. înv. primar Chirilă Violeta 



14 

 

 4. “ Cultural exchange the beauty of diversity”- prof. înv. primar Bârlea Cornelia, prof. înv. 

primar Chirilă Violeta și prof. Hiciu Alina 

Activitățile proiectelor s-au desfășurat fizic și  în spațiul virtual, online. 

 Au fost organizate activităţi educative și culturale: activități culturale dedicate 

diferitelor evenimente istorice, culturale și literare, Săptămâna legumelor și a fructelor, am 

desfășurat activități  în cadrul programului SNAC, Săptămâna Educației Antreprenoriale, 

Proiectul județean ,,Valențe educative în context european", Proiectul Regional de Creație 

Literară ,, I.L.Caragiale – valoare artistică universală ", Seminarul Internațional ,,Erasmus 

Day 2021 – Unitate în diversitate" în cadrul programului European Erasmus+, , activități de 

voluntariat la Asociația de Voluntariat Casa Pollicino Petroșani, am organizat și desfășurat 

activitățile proiectului de parteneriat strategic – schimburi interșcolare ,,Creating a school 

Environment for active participation" în România și Polonia, serbări şcolare, activități cultural 

– artistice, vizite la facultatea  de Inginerie Electrică și Energetică - Timișoara, am coordonat 

și participat cu elevii la programele Junior Achievement: programul național ,,BANIIQ/Banii 

pe net" – Educație financiară; Proiect social ,,INNOVATION  RELAY", Program 

internațional Economia Afacerilor- Educație antreprenorială, Programul Sucesul Profesional – 

Educație pentru orientare profesională, Programul Internațional Școala Altfel   JA in a Day – 

Educație pentru orientare profesională – Job Shadow Day, activități în cadrul programului e-

Liberare, am desfășurat lecții în cadrul programului internațional World's Largest Lesson. În 

perioada 10 – 15 mai 2022 a fost organizată Săptîmâna Națională a Voluntariatului. 

 Prin Programul Erasmus+, școala cu rol în domeniul educației școlare, colaborează cu 

instituții din alte țări, pentru a răspunde unor provocări comune și pentru a determina creșterea 

calității educației școlare. Și elevii  participă la activități de învățare în școli din alte țări. 

Proiectele implementate în școală abordează o serie de aspecte importante pentru educația 

școlară europeană, precum: incluziunea socială, învățarea limbilor străine, competențe IT și 

reducerea abandonului școlar timpuriu. 

Au beneficiat de activități de învățare și formare, în școlile din Europa, prin 

intermediul proiectelor Erasmus +,18 cadre didactice și 50 elevi. Toți participanții au primit 

Certificate Europene și Certificate Europass Mobility. 

Au fost organizate excursii școlare pe  trasee bine stabilite în județ, în țară și în Europa:  

1. Petroșani – Hunedoara -  Deva 

2. Petroșani – Timișoara 

3. Petroșani – Alba Iulia 

4. Petroșani – Cluj Napoca 

5. Petroșani - Tg Mureș 

6. Petroșani – Budapesta - Praga – Lubin - Auschwitz- Birkenau 

     A fost prelungit cu 12 luni proiectul de parteneriat strategic – schimb interșcolar, 

Acțiune Cheie 2: Creating a school Environment for active participation, număr de 

referință:2020-1- RO01- KA229 – 080103, având școli partenere din Portugalia, Grecia, 

Polonia, Turcia, România este școala coordonatoare. 

 Prin actvitățile de învățare/ schimburile de bună practică, desfășurate în cadrul 

proiectelor de cooperare europeană se pun în valoare tradițiile și autenticitatea, speficitatea  

spațiului românesc. Cunoașterea și păstrarea tradițiilor fiecărei culturi face ca în marea familie 

europeană integrarea în diversitate să se realizeze mai ușor, înțelegerea și acceptarea 

specificităților naționale duc la o mai bună realaționare prin toleranță etnică și socială, respect, 

iubire, pace, prietenie, unicitate și pluralism.  

 În toate activitățile școlare și extrașcolare desfășurate în cadrul colegiului sunt 

promovate și se dezvoltă principalele valori europene: toleranță, respect, iubire, pace, 
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prietenie, egalitate, liberalitate, solidaritate, pluralismul de idei, unitate, comunicare, 

democrație, identitate și tradiții, demnitate umană,dreptate și adevăr, nediscriminare. 

 În şcoala noastră se pune accent şi pe însuşirea unor competenţe ce vizează: 

exprimarea corectă într-o limbă de circulaţie internaţională, utilizarea calculatorului în 

elaborarea documentelor şi prelucrarea informaţiilor, capacitatea de a rezolva situații 

problemă, asumarea unor responsabilităţi, creativitate şi liberă iniţiativă, exprimare, spirit de 

organizare, spirit de echipă, capacitatea de a relaţiona cu alte persoane. 

 Elevii au participat la webinariile organizate de Junior Achievement sub directa 

îndrumare a cadrelor didactice: Stănescu Ramona, Lazăr Ana Maria, Aspru Ioan, Popescu 

Rodica Mariana, Petrescu Adriana, Stoica Gabriela, Lazăr Ileana și Filip Roxana. 

Promovarea schimburilor şcolare la nivel naţional şi european, prin accesarea 

proiectelor finanţate sau cofinanţate şi promovarea bunelor practici ale unor alte instituţii 

partenere (proiecte, programe, schimburi, concursuri, colaborări, parteneriate) este continuată 

prin: 

- realizarea activităților proiectelor prin implicarea unui număr cât mai mare de elevi  și 

profesori în activităţi de schimb de bună practică, pentru cunoaşterea  altor medii 

educaţionale. 

- armonizarea finalităţilor învăţământului românesc cu standardele Uniunii Europene. 

- promovarea cooperării între şcoală şi instituţii similare din alte ţări europene pentru 

valori culturale naționale și europene, interculturalitate și multilingvism în vederea 

asigurării calităţii în educaţie  

Proiectele educative realizate în  anul şcolar 2021-2022 au vizat implicarea unui număr 

mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi 

extra-şcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor     

într-un spaţiu educativ prielnic. 

Pentru a atinge un nivel cu adevărat profesional, este necesară menţinerea unei relaţii de 

colaborare, atât cu instituţiile partenere din proiecte, cât si cu alte ţări din spaţiul european, în 

vederea parteneriatelor şcolare, a vizitelor, activităților de învățare şi schimburilor de 

experienţă.  

 

 

 

VII. RAPOARTE SINTETICE DE ACTIVITATE ALE COMISIILOR 

METODICE 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR (grădiniță, clasa 
pregătitoare, clasa I, clasa a II-a) 

 

Responsabil,  

                                                         Prof. înv. primar AGAVRILOAIE MARIA 

 

A. Managementul comisiei metodice 

Pe parcursul anului şcolar 2021/2022, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus 

următoarele obiective: 

- Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale); 

- Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activ-

participative; 
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- Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  

- Organizarea de activităţi extracurriculare; 

- Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

- Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

- Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; 

- Colaborarea şcoală-familie. 

Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de 

precizarile  facute in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si programele 

scolare. 

Schemele orare sunt bine intocmite respectand caracteristicele colectivului de elevi cu 

care se lucreaza si reflectand nevoile clasei. 

In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de 

invatare in parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si 

stabilirea unui plan  remedial daca este cazul. 

Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la care se lucreaza tinandu–

se cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte, priceperi si 

deprinderi. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-au 

planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de 

învăţământ,  conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea 

didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe 

care există între  obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, 

învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a 

încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare 

disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoin struire să fie centrată pe 

elev. 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă  a mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regandeasca demersul 

didactic astfel incat cadrele didactice sa adopte strategii de provocare şi dirijare a gândirii, 

strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, 

creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea un ei gândiri moderne, algoritmice, 

modelatoare,  problematice. Trebuie folosita la intreaga capacitate baza de mijloace didactice 

existente in scoala. 

Analizand activitatile desfasurate la clasa  în cadrul comisiei metodice se constata 

urmatoarele aspecte: 

- Pregatire buna si foarte buna din punct de vederea stiintific si metodic pentru activitate 

- Temele abordate la lectie sunt in conformitate cu ceea ce este prevazut in planificarea 

calendaristica si in proiectarea unitatii de invatare 

- In cele mai multe cazuri exista corelatie intre tema lectiei, obiective, sarcini de invatare si 

strategii didactice folosite 

- In majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse permitand elevilor sa aplice in 

contexte cat mai variate ceea ce elevii au invatat 

- Sunt integrati in activitate toti elevii din clasa 

- Se imbina activitatea directa cu cea independenta manifestandu-se preocupare pentru 

exersarea depinderilor de munca independenta . 

- Preocupare pentru realizarea feedback-ului si autoregalarea activitatii in functie de 

informatiile primite 

- Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistandu-se pe activitatea in echipa 

si exersarea deprinderilor de comunicare in situatii diverse. 
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- Pe tot parcursul activitatii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, 

evaluare scrisa la tabla, analiza produselor activitatii elevilor, portofoliul etc. 

-Se integreaza in lectie material didactic confectionat dar si material didactic din scoala  

-Unele colege, in lecţiile desfăşurate la clasă, au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

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

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de co operare, de 

sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor 

reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

-Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei 

nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de 

programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat : 

- Programe artistice-serbări şcolare   

- Participarea la Concursurile Naţionale Comper, Gazeta matematica, Amintiri din copilarie. 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică 

s–a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează 

optimizarea desfasurarii procesului instructiv-educativ. 

Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru 

fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi 

proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi 

formativă. 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o 

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa 

managerială.  

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă.  

Împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna 

practica,interasistente, activitati demonstrative).  

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată . 

B. Eficacitatea educaţională 

Majoritatea cadrelor didactice au avut la clasa curriculum extins la limba si literatura  

romana si matematica.  

Pentru disciplinele optionale s -au intocmit programe scolare si acestea au fost insotite 

de fisa de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul unitatii si de 

inspectorul de specialitate. 

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

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare. 

Evaluarea a fost gândită într -o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. 

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 

progresul realizat. 

C. Managementul calităţii 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, 

este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, 

iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum. 
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In multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a 

creat un climat favorabil învăţării , elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s 

–au  stimulat elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească 

interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat in unele 

cazuri modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor. 

 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

CLASELE  A III-A ȘI A IV-A 

 
Responsabil,  

prof. înv. primar Bârlea Cornelia 

 

A. Managementul ariei curriculare 

  

          Structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 3 cadre didactice. Fiecare cadru 

didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective) pe unităţile 

de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la 

nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

          Pentru acest an şcolar 2021-2022, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus 

obiectivele: 

- asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale); 

-  parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare și utilizarea de strategii activ-

participative; 

-   folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  

-  organizarea de activităţi extracurriculare și promovarea imaginii școlii; 

- participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective ,asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

-  perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

-  conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; 

-  colaborarea şcoală-familie. 

          Planificarea si proiectarea unitătilor de invatare s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare 

a continuturilor programelor scolare,tinându-se cont de precizarile făcute în ghidurile 

metodologice si respectându-se planurile cadru ,aflate în vigoare. 

    Schemele orare au fost bine intocmite, respectând caracteristicele colectivului de elevi 

cu care se lucreaza si reflectând nevoile clasei. 

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

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

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-

a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele 

operaţionale, conţinutul ştiinţific, strategiile de predare, învăţare şi evaluare, precum şi 

standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a  încercat relaţionarea şi 

interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ 

pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.  

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare 
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şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice , modelatoare, problematice. 

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

sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea 

efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, 

de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a 

unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei,însă 

ținându-se cont de situația pandemică existentă. 

 Pe tot parcursul activitatii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, 

evaluare scrisa la tabla, analiza produselor activitatii elevilor, portofoliul etc. 

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

însoţite de descriptorii de performanţă. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin 

cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au dezbătut diverse  

teme si au fost implicati elevii in diferite proiecte educative,participându-se online/fizic la 

acestea,s-au încheiat parteneriate cu diferite școli. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea 

şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor: 

,,Cea mai mare lecție despre vaccinare,19 Zile de activism împotriva abuzului și a violenței 

față de copii și tineret, Eroii Fast, Micii Sanitari, Școala de Bani pe roți, Mesagerii 

antibullying,Ursuleții călători,Eu și copilul meu” etc. 

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

loc discuții,dezbateri,susţinerea unor referate,dar și prezentarea unor aplicații, metode, folosite 

în activitatea didactică,exemple de bune practici. 

 Fiecare profesor a realizat o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru 

fiecare clasă , programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii model pentru 

fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare ,portofolii tematice la 

diferite discipline de învăţământ, precum şi o bază de date în format electronic. 

  Relatiile cadru didactic-elev se bazează pe respect reciproc, conduita civilizata, 

colaborare si intelegere, afectivitate. Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine 

pozitiva fata de studiu, punctualitate, tinuta decenta, conduita morala. 

            Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc, dorinta de 

afirmare si autodepasire, comunicarea elev/elev. 

 Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din 

clasa, cadrul didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin 

atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare 

învăţătoare a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest 

lucru a condus la mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect 

reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum si a unui climat angajat (control sistematic al 

temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism si de cerinte: realizarea unor 

portofolii etc). 

    S-au întreprins activităţi de observare a elevilor,s-a încercat  construirea unei 

comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi 

calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. O atenţie 

deosebită s-a acordat elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în 

activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente  la propria formare, atât 

pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic,au avut loc discuţii cu părinţii, iar copiii au fost 
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implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior 

nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o     

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi 

echipa managerială.  

  În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală, colaborarea a fost eficientă  ,  

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. A fost promovată egalitatea de şanse între 

toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte 

comisii metodice. Toate cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice zonale,online. 

 S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală, împreună cu 

care au fost organizate diferite activitati ,expoziții pe holurile școlii,postări pe grupul de 

Facebook al școlii,articole în presa locală,pentru promovarea imaginii școlii noastre. 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la 

resursele de învăţare. 

Fiecare profesor a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ, au existat în 

permanenţă un laptop și videoproiector, pe care au fost construite lecţii în diferite programe  

fiind folosite cu eficienţă la clasă.Au fost  utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite 

discipline de învăţământ. Datorită formatului electronic al manualelor, în cadrul activităţilor 

didactice s-au utilizat frecvent soft-uri educaţionale şi alte mijloace audio-video. Au fost 

elaborate  fişe de lucru, de evaluare, de remediere.  

Elevii au fost  implicati în alcătuirea de portofolii tematice, participarea la proiecte 

educative, la diferite concursuri școlare („Amintiri din copilarie, Fii inteligent, Comunicare/ 

ortografie”) ,desfăşurarea unor programe artistice-serbări şcolare,excursii tematice. 

 A fost înființat,din nou, Laboratorul de literație, pornind de la inițiativa Fundației 

,,Noi orizonturi”, acordând o atenție deosebită nevoii de dezvoltare a literației elevilor care 

întâmpină dificultăți de învățare,în special scris-citit. Astfel s-au organizat activități specifice 

cu acești elevi. 

 

B. Eficacitatea educațională 

 

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

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

pentru propriul proces de învăţământ. 

 Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Au fost 

utilizate  diferite metode,atât în perioada de școală cu prezență fizică, cât și în perioada de 

școală online, iar elevii au fost informați în legătură cu progresul realizat.  

Criteriile evaluării  au fost raportate la standardele de performanţă ale sfărşitului de an şcolar.  

Ca şi bancă de date au fost utilizate: fotografii şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, 

portofolii , lucrări ale elevilor, teste etc.  

          Elevii  claselor a IV-a au participat la evaluarea națională, iar în urma evaluării 

lucrărilor și a înregistrării rezultatelor,s-a constatat că aceștia au deprinderi de bază formate, 

au asimilat cunoștințele școlare și au dobândit competențele prevăzute de programa școlară. 

Unii elevi mai trebuie să exerseze și să încerce să se descurce mai bine, fiind informați atât 

elevii, cât și părinții acestora despre acest aspect. 

           Nu au fost înregistrate cazuri de abandon scolar, corigență sau note scăzute la purtare 

sub 7, toți elevii au fost promovati. 
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C. Managementul calităţii  

         

 Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă 

este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, 

iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum. Printr-o colaborare 

eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul colectivului nicio abatere 

gravă de la normele de disciplină şi comportament,iar frecvenţa a fost îmbunătăţită. Pentru a 

menţine relaţia familie - şcoală,am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii,dar şi a celor de 

consiliere, informaţii periodice şi chiar zilnice. În multe activităţi formativ - educative  a fost 

implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului 

de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire. 

   Evidenţiem abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, 

performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în 

rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a 

actului didactic, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi 

comportamentele elevilor. 

    Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 

          Optimizarea strategiilor de evaluare s-a  stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente  

pentru elevi și s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă a progresului elevilor la 

toate disciplinele , urmarind o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de 

criterii unitare de evaluare. 

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în 

urma autoevaluării obiective, dar şi subiective. Formele de organizare sunt diverse: 

perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, concretizate prin 

sesiuni de comunicări, simpozioane, stagii periodice de informare ştiinţifică; cursuri, 

webinarii, workshopuri, ateliere de dezvoltare personală. Studiul individual a constituit, de 

asemenea, o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a 

noutăților metodologice, de folosire a tehnologiei in procesul instructiv-educativ. 

   Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.Comisia 

metodică a învăţătorilor a demonstrat implicare în promovarea valorilor şcolii şi a militat 

permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei, încearcând să promoveze valori ale unei 

echipe adevărate, bazate pe: profesionalism, conştiinciozitate, creativitate, spirit de echipă. 

   Activităţile demonstrative au scos în evidenţă particularităţile modului de lucru al 

învăţătorilor la clasă,utilizarea metodelor activ-participative moderne centrate pe elev.Toţi 

membrii comisiei metodice au participat activ, manifestând interes şi receptivitate pentru buna 

desfăşurare a activităţilor stabilite. 

 

 

COMISIA METODICĂ  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Responsabil, 

    Prof. Popescu Rodica Mariana 

 

 Activitatea în catedră a debutat cu stabilirea concretă a responsabilităților și cu  

împărţirea orelor de limba şi literatura română la membrii catedrei în anul şcolar 2021-2022.  

A fost întocmit planul managerial al catedrei de limba şi literatura română pentru anul 

şcolar 2021- 2022. 
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A fost realizat planul de activităţi la nivelul catedrei, precum şi planificarea 

calendaristică şi proiectarea unităţii de învăţare-predare-evaluare. 

Cadrele didactice au participat online la Consfătuirile organizate de către Inspectoratul 

Școlar Județean Hunedoara, la începutul anului școlar. 

De asemenea, cadrele didactice din catedră au participat la activitățile cercului 

metodic din Valea Jiului. 

Doamna profesor Popescu Rodica Mariana a participat la activitățile organizate de 

Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română ,,Ioana Em. Petrescu" - ANPRO Cluj, 

în anul școlar 2021 -2022. Au fost publicate materiale didactice pe site-ul ANPRO. 

Au fost elaborate, aplicate  teste inițiale și au fost stabilite măsuri pentru recuperarea 

cunoștințelor deficitare .  

Au fost organizate ore suplimentare de pregătire pentru examenul de evaluare 

națională și bacalaureat după o planificare  stabilită la nivelul catedrei de limba și literatura 

română a colegiului. 

Începând cu data de 11 octombrie 2021 a fost implementat proiectul ROSE 

,,Responsabilitatea orientează succesul educațional", în cadrul căruia au fost organizate ore de 

pregătire remedială pentru elevii care întâmpină probleme în pregătirea examenului de 

bacalaureat. Programul de pregătire s-a desfășurat până în data de  17 iunie 2022. De 

asemenea, în fiecare lună a fost organizată activitatea Clubului de lectură ,,InfoArt”. 

Greșeli specifice întâlnite la testele inițiale și simulări: 

- Nerespectarea normelor de ortografie, de punctuație și de exprimare; 

- Manifestarea lipsei de atenție în rezolvarea cerințelor; 

- Exprimarea deficitară, demonstrând un vocabular redus; 

- Nerespectarea structurii eseului argumentativ; 

- Lipsa utilizării conectorilor în redactarea eseului argumentativ; 

- Neidentificarea corectă a cerințelor la subiectul IA, a figurilor de stil și a trăsăturilor 

specifice curentului literar la subiectul II; 

- Incapacitatea de interpretare a textului literar. 

- Manifestarea lipsei de interes pentru subiectul III. 

Măsuri de remediere: 

- Exerciții de formulare a ideilor principale și a celor secundare dintr-un text la prima 

vedere; 

- Exerciții de analiză și interpretare a textelor literare și nonliterare sau a titlului unor 

texte; 

- Scrierea unor compuneri narative, descriptive, informative; 

- Exerciții de exprimare a propriei opinii și de motivare a acesteia în raport cu situația 

reală sau cu o secvență textuală dată și de integrare corectă a conectorilor adecvați, a 

argumentelor la nivelul propoziției și al frazei; exprimarea opiniilor despre ceva sau 

cineva,  stabilirea unei analogii, a unei comparații, exprimarea unei impresii personale, 

exerciții de folosire a unor grupuri verbale și nominale pentru a spori expresivitatea 

comunicării; 

- Exerciții de recunoaștere a trăsăturilor speciilor literare; 

- Exerciții de consolidare a structurii eseului argumentativ. 

În luna decembrie 2021 a fost organizat cu elevii colegiului concursul național  

,,Lecturiada elevilor 2021”- Citește cu mine - Lecturi paralele, organizat în colaborare cu  

Asociația ANPRO Cluj.  pentru a promova lectura. Profesorii  au participat săptămânal online 

cu elevii la spectacolele organizate de Teatrul de Stat ,,I.D. Sîrbu" Petroșani, în perioada de 

pandemie. 

Lunar,  elevii au achiziționat cărți de lectură din oferta Clubului de lectură ART și a 

Editurii Booklet, fiind dezvoltată competența de lectură. De asemenea, s-a remarcat o 
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colaborare bună și cu biblioteca școlii. 

În anul școlar 2021 -2022, comisia de limbă și comunicare  a urmărit o serie de 

obiective,cum ar fi:   

- dezvoltarea unui management de echipă; 

- pregătirea elevilor în vederea obținerii unor rezultate foarte bune la  concursurile 

şcolare;  

- asigurarea unui sistem coerent și eficace de perfecţionare a membrilor comisiei; 

-  menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia. S-a pus accent pe lucrul individual, 

diferenţiat, astfel încât volumul de muncă al elevilor acasă să fie cât mai mic şi să nu 

necesite prea multă preocupare din partea părinţilor. S-au folosit  cât mai des posibil 

mijloacele moderne și metode moderne de predare – învățare-evaluare a elevilor. 

Au avut loc dezbateri și lecții demonstrative atât la nivel gimnazial cât și la nivel 

liceal. 

  S-au  efectuat  ore de pregătire cu elevii claselor a  VIII-a şi  a XII-a  pentru 

examenele de  evaluare națională şi bacalaureat în afara orelor de curs după o planificare 

stabilită de conducerea unităţii şcolare. 

 Au fost organizate activități literare și culturale precum: 

 - 1 Decembrie 1918 – Ziua Națională 

 - 15 Ianuarie 2022 - ,,Dor de Eminescu…“ 

 - 2 Februarie 2022 – Ziua Internațională a cititului împreună 

 - 15 Februarie 2022- Ziua Națională a lecturii 

 - 18 Februarie 2022 Concursul Național de lectură ,,Poveștile Cangurului" 

 - Proiectul de creație literară ,,I.L. Caragiale- valoare artistic universală" 

 - Proiectul ,,Fantezii de primăvară" 

 

Puncte tari: 

✓ Relaţia profesor-elev a fost corectă şi pusă pe primul loc; Profesorii, şcoala au 

colaborat bine cu comitetele de părinţi;  

✓ Activităţile desfăşurate au fost benefice şi am avut multe de învăţat; Elevii s-au 

dovedit a fi respectuoşi, comunicativi şi şi-au îndeplinit sarcinile şcolare şi 

extraşcolare;  

✓ Funcţionarea eficientă a Comisiei metodice; asigurarea manualelor şcolare şi a 

auxiliarelor; perfecţionarea constantă a întregului personal didactic;  

✓ Participarea la concursuri şcolare (creație literară), participare la olimpiadele 

zonale şi județene,   unde s-au obţinut premii şi menţiuni. 

✓ S-a continuat tradiţia organizarii concursurilor de creaţie. 

 

Puncte slabe: 

✓  Proiectarea lecţiilor de evaluare  făcută sumar;  

✓ Întârzierea predării anumitor documente şcolare (situaţii, materiale, teste);  

✓ Neimplicarea tuturor membrilor în activităţi extraşcolare (serbări, concursuri şcolare, 

parteneriate);  

✓ Nu toţi membrii au utilizat eficient mijloacele moderne (calculator, 

videoproiector,etc); metodele activ-participative. 

✓ Nu au fost aplicate teste de evaluare inițială la toate clasele – refuzul anumitor cadre 

didactice 

 

Măsuri ce  se vor  urmări pentru viitor: 

• Îmbunătăţirea  calităţii actului didactic;  

• Susţinerea bazei materiale prin resurse alternative;,  
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• Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic;  

• Motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la cursuri de perfecționare, 

concursuri, grade didactice etc;  

• desfăşurarea unor noi parteneriate; 

Prin intermediul proiectului Erasmus+: ,,CREATING A SCHOOL ENVIRONMENT 

FOR ACTIVE PARTIPACIPATION ", elevii au fost încurajați să-și valorifice creativitatea 

prin creații literare  și patrimoniul cultural național (scenete, poezie, culegeri de folclor, 

dansuri populare, obiceiuri, tradiții). 

Prin Editura Esențial în educație, Argeș au fost publicate articole care au promovat 

metode de predare și evaluare în educație. 

Doamnele profesoare Berger Draga și Popescu Rodica Mariana au participat la cursul 

de perfecționare: 

-Abilitare Curriculară - Limba și Literatura Română; 

- Limba română la gimnaziu. Conținuturi, probleme, interpretări. 

- Doamna prof. Popescu Rodica Mariana a participat la următoarele cursuri de 

perfecționare: 

- TIC-PAS spre un învățământ sustenabil-Conceptul SMART în procesul de predare-

învățare-evaluare și organizare.  

La examenul de Evaluare Națională promovabilitatea a fost de 92,85%, iar la 

examenul de Bacalaureat promovabilitatea a fost de 100%. 

Doamna prof. Popescu Rodica Mariana, în calitate de profesor metodis I.S.J. 

Hunedoara a desfășurat activități de evaluare a lecțiilor speciale, conform articolului 62 din 

Metodologia cadru, privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar, în anul școlar 2021 – 2022. 

Doamna prof. dr. Bădulescu Georgeta a desfășurat activități de evaluare a lecțiilor 

speciale, conform articolului 62 din Metodologia cadru, privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021 – 2022. 

De asemenea, doamna prof. Popescu Rodica Mariana, în calitate de membru al 

Consiliului consultativ a participat la toate ședințele de la I.S.J. Hunedoara și a elaborat 

variante de subiecte pentru simularea examenului de bacalaureat la disciplina  limba și 

literatura română, a elaborate variante de antrenament pentru examenul de bacalaureat, a 

elaborate subiecte pentru Olimpiada de Limba și literatura română și Religie ,,Cultură și 

spiritualitate românească" - etapa județeană. 

Au fost pregătite loturile de elevi pentru olimpiadele și concursurile școlare, 

rezultatele fiind materializate prin premiile obținute: 

1. Premiul II - Brătulescu Tudor, clasa a V-a, Olimpiada de Limba și Literatura Română, 

etapa județeană; 

2. Mențiune - Grecu Bianca, Clasa a VI-a, Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa 

județeană; 

3. Premiul II - Cherciu Anastasia Daria, clasa a IX-a - Concursul Național ,,Poveștile 

Cangurului"; 

4. Mențiune - Todeciu Elisa, Clasa a XI-a - Olimpiada de cultură și spiritualitate românească; 

5. Mențiune - Kiss Flavia, Clasa a IX-a - Olimpiada de cultură și spiritualitate românească; 

6. Premiul II - Ivan Ioana Elena, Clasa a XI-a - Concursul județean de creație literară ,,I.L. 

Caragiale - valoare artistică universală"- Poezie; 

7.  Premiul I - Roșca Remus, Clasa a X-a - Concursul județean de creație literară ,,I.L. 

Caragiale - valoare artistică universală"-Eseu/critică literară; 

8.  Premiul I - Boacă Damaris, Clasa a IX-a - Concursul județean de creație literară ,,I.L. 

Caragiale - valoare artistică universală"-Eseu/critică literară; 

9. Premiul I - Cristea Claudia, Clasa a XI-a - Concursul județean de creație literară ,,I.L. 
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Caragiale - valoare artistică universală"- Eseu/critică literară; 

Permanent s-a urmărit ridicarea standardelor calitative ale activității didactice 

desfășurate de membrii comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare, prin 

sincronizarea demersului didactic cu valorile culturale și sociale în care se manifestă 

beneficiarii procesului instructiv-educativ,valorificarea potențialului elevilor și formarea lor în 

calitate de cetățeni activi pentru învățământul terțiar și pe piața muncii. 

 

 

 

COMISI METODICĂ „LIMBI MODERNE” 

 
Responsabil catedră, 

prof. Carmen GHEVIZA  

 

 În anul şcolar 2021-2022, componenţa catedrei de limbi moderne a fost următoarea :  

- prof. Carmen Gheviza – limba engleză 

- prof. Roxana Filip – limba engleză 

- prof. Claudia Florea – limba engleză 

- prof. Alina Hiciu-limba franceza 

 -prof. Leahu Nuta-limba franceza 

- prof. Ablai Ionela-limba franceza 

- prof. Stoica Gianina-limba franceza 

 Anul şcolar a debutat şi s-a desfăşurat în condiţii normale,  în regim faţă în faţă, dar a 

fost utilizat si  sistemul online, pe platforma Google Classroom. 

 Activitatea membrilor catedrei de limbi moderne a fost cea obişnuită: s-au 

reactualizat/completat portofoliile personale ale membrilor care au cuprins planificări 

calendaristice, programe şcolare, modele de teste de evaluare, alte materiale utile în procesul 

educaţional; s-au făcut şedinţe de catedră, s-a întocmit planul managerial al catedrei, s-au 

prevăzut o serie de activităţi extraşcolare specifice limbilor moderne.  

 Orele au fost axate pe interacţiune, pe utilizarea laptopurilor şi a videoproiectoarelor 

din sălile de clasă la lecţii, punându-se accentul pe dezvoltarea competenţelor cheie ale 

elevilor.  

 La sfârşitul anului şcolar nu s-au înregistrat elevi cu situaţia neîncheiată sau corigenţi. 

 La nivel de concursuri şi olimpiade şcolare s-au obţinut următoarele rezultate: 

- la limba engleză s-au obtinut 3 mentiuni la Olimpiada de limba engleza, faza 

judeteana, dupa cum urmeaza: Simion Rareș ( XI A), Găman Răzvan ( XI B)-

coordonati de prof. Gheviza Carmen și  Alb Delia ( X C), coordonată de prof. Filip 

Roxana. 

Alte rezultate: 26 elevi din clasa a XII-a C au susţinut atestatul de competenţă 

lingvistică la limba engleză. 

Competenţele lingvistice de comunicare într-o limbă străină, în speţă limba engleză, 

susţinute de elevii claselor a XII-a în cadrul examenului de Bacalaureat, au fost promovate cu 

succes, majoritatea elevilor obţinând nivel B1-B2. 

De asemenea, 6 elevi au obținut cartificatul Cambridge Advanced, 5 obținând 

calificativul C1 și un elev C2, coordonați de prof. Carmem Gheviza.   

 La gimnaziu, dna prof. Florea Claudia-Mariana a organizat și coordonat concursul 

national „ Cangurul lingvist-limba engleză”, obținând premii cu elevii participanți. La acest 

concurs au participat și elevi de la liceu, coordonați de prof. Filip Roxana și Gheviza Carmen. 

Domnişoara profesoară Hiciu Maria Alina a susţinut inspecţia curentă II în vederea 

înscrierii pentru obţinerea gradului didactic II, specializarea limba franceză, sesiunea 2023, iar 
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doamna profesoară Florea Claudia Mariana a susţinut lucrarea pentru obţinerea gradului 

didactic I, în data de 25 martie 2022. 

 

 

 

CATEDRA DE MATEMATICĂ 

 
 Responsabil,   

prof. Toroapă Constantin 

 
 - Membrii catedrei de matematică au selectat la începutul anului şcolar manualele şcolare 

pentru clasele a 11-a şi a 12-a 

- Activitatea in catedra a debutat cu stabilirea concreta a responsabilitatilor si impartirea 

orelor in cadrul catedrei. 

- A fost intocmit planul managerial si de activitati al catedrei. 

- De asemenea elevii au fost îndrumaţi în alegerea unor ghiduri auxiliare şi culegeri pentru 

pregătirea examenului de Bacalaureat cât şi pentru participarea la olimpiade şi concursuri 

şcolare 

- La începutul anului şcolar au fost elaborate testele iniţiale la matematică, analizate şi 

discutate cu elevii, stabilindu-se măsuri ameliorative 

- Au fost întocmite fişele privind progresul şcolar al elevilor. 

- Incepand cu data de 11 octombrie 2021 a fost implementat proiectul ROSE 

,,Responsabilitatea orienteaza succesul educational”, în cadrul caruia au fost organizate ore de 

pregatire remediala pentru elevii care intampina probleme la disciplina matematica. 

- S-au respectat în totalitate programa şi planificările calendaristice. 

- Profesorii claselor a 12-a și a 8-a au efectuat saptamanal pregătire suplimentară în vederea 

Examenului de Bacalaureat si Evaluare Natională ca urmare rezultatele obţinute de elevi la 

aceste examene au fost foarte bune cu toate dificultatile datorate pandemiei. 

- La examenul de Bacalaureat promovabilitatea a fost de 95%, iar la Evaluarea Nationala de 

75% (cea mai buna din ultimii ani) 

- De asemenea mulţi elevi au obţinut rezultate foarte bune la admitere în învăţământul 

superior, fiind admişi la facultăţi de prestigiu din ţară si strainatate, iar cei de la Scoala 

Gimnaziala au fost admisi la colegiile si liceele din Valea Jiului(cei mai buni dintre ei au optat 

pentru continuarea studiilor in cadrul colegiului nostru) . 

- S-a efectuat si pregătire pentru olimpiade şi concursuri şcolare cu elevii interesaţi, în cadrul 

grupelor de excelenţă. 

- Activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat periodic atât la nivelul catedrei cât şi prin 

participarea în lunile septembrie 2021 si mai 2022(desfasurate in format online)  la Cercul 

Pedagogic al Profesorilor de matematica. 

- De asemenea membrii catedrei s-au implicat în activitatea redacţională, propuneri de 

probleme şi articole la Revista de Matematică a Vaii Jiului (prof. Stoica Gheorghe-redactor 

sef) 

- Doi din membrii catedrei (Toroapa Constantin si Stoica Gheorghe) au fost profesori 

metodişti ai ISJ Hunedoara, iar unul din membrii catedrei (Toroapa Constantin)  a fost 

membru în Consiliul Consultativ, participând în această calitate la analiza dosarelor de 

gradatie, planificarea organizării simulării Examenul de Evaluare Naţională şi Bacalaureat. 

- Membrii ai catedrei au fost propunatori de subiecte la etapa locala a Olimpiadei de 

Matematica si  concursuri interjudetene 

- Majoritatea membrilor catedrei au fost şi sunt implicaţi în diferite cursuri de formare şi 

perfecţionare 
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- Avand in vedere conditiile deosebite de desfasurare a anului scolar 2021-2022 cauzate de 

pandemia COVID-19 o parte a orelor de matematica s-au desfasurat in sistem online. 

- Profesorii de matematica din colegiu s-au straduit si au reusit sa realizeze ore cat mai 

atractive care sa suplineasca lipsa prezentei fizice la scoala. Numarul absentelor la ore a fost 

mic,nu au existat elevi care sa nu participe la ore,iar la sfarsitul anului scolar nu au existat 

corigrnti sau elevi cu situatia neincheata. 

                                                                                     

COMISIA METODICĂ „ȘTIINȚE ALE NATURII” 

 
Responsabil, 

                                                                                                           prof. Mihăilescu Natalia    

Realizări: 

 

În cursul anului şcolar, membrii catedrei: 

→ au desfăşurat activitatea conform planului managerial şi a fişelor de atribuţii stabilite, 

respectând standardele curriculare de performanţă; 

→ au întocmit şi predat la timp planificările calendaristice anuale/ semestriale; 

→ au conceput şi aplicat elevilor teste iniţiale la început de an şcolar şi au discutat în 

comisie rezultatele obţinute, propunând măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor acestora;  

→ au parcurs materia conform programei şcolare, urmărind ca obiectivele cadru să fie 

atinse; 

→ au desfăşurat activitatea conform orarului şcolar şi nu au lipsit nemotivat de la ore; 

→ au efectuat săptămânal serviciul pe şcoală conform planificării; 

→ au completat periodic portofoliul personal; 

→ au participat la toate şedinţele comisiei; 

→ au selectat elevii capabili de performanţă, în vederea participării la olimpiadele şi 

concursurile şcolare; 

→ au desfăşurat activităţi suplimentare cu elevii, organizând ore de pregătire suplimentară 

şi consultaţii: 

• pentru bacalaureat: prof. Mihăescu Pantelimon, prof. Pînca Silvia, prof. Mihăilescu 

Natalia, prof. Ciornei Mariana; 

• pentru olimpiade şi concursuri şcolare: prof. dr. Stănescu Ramona, prof. Gheban 

Nora, prof. Szollosi-Moța Cristina, prof. Markos Olga; 

→ au participat la diferite cursuri de formare: 

• prof. dr. Stănescu Ramona – Program formare: "Leadership și management în 

organizațiile școlare" și "Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui 

mentorat de calitate în învățământul preuniversitar"; 

• prof. Pînca Silvia – Program formare CRED 

• prof. Gheban Nora - cursul postuniversitar ,,Psihopedagogia învățământului pentru 

elevii cu CES” în cadrul Universității din Oradea; cursul ,,Arta Povestirii, Scena și 

culisele ei, organizat de AtelieR prin proiectul internațional Arta Povestirii; Metodă 

interactivă în arta educației; Kahoot! EDU Meetup to make learning awesome  

• prof. Szollosi-Moța Cristina - curs Super Teach al V-lea element educația reziliența 

și sănătatea mintală în profesia didactica; Curs de perfectionare comisia pentru 

Curriculum; Curs Arta povestirii; Curs Pedagogia digitală  

→ au susţinut referate şi comunicări didactice în cadrul şedinţelor de catedră; 

→ au publicat articole în reviste/ cărţi de specialitate sau de management educaţional; 

→ au participat la diferite proiecte, simpozioane, conferințe şi concursuri:  
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• Simpozionul Național Interdisciplinar "Ștefan Procopiu" Piatra Neamț, Conferința 

Internațională "Profesionalizarea carierei didactice prin activități de mentorat" – 

CCD Mehedinți  – prof. dr. Stănescu Ramona; 

• participare ca voluntar la validarea conceptului pentru manualul disciplinei biologie, 

clasele a Va și a VI a. – departament intuitext; participare la activitatea online 

,,Profilul și abilitățile Profesorului ,, de azi”, pregătirea acestuia pentru ,, Școala de 

mâine”; coordonare proiect ,,Comorile Naturii”– la nivel Județean – prof. Gheban 

Nora; 

• Conferința ,,Copilul din tine- campin la viață”; Conferința  Cum să să scapi de 

bulling – soluții practice pentru copii; Participare Robotix Valley – schimb de 

experiență cu elevii; Participare Ateliere Unico Intensiv la facultatea de Fizică din 

Măgurele – Staicu Alesio; Proiecte educative  participare (Misterele universului, 

Noaptea cercetătorilor, dăruind vei dobândi, Mini tehnicus, ambasadorii 

antibulllingului, Ore transdiscipinare privind educația financiară, Combaterea 

violenței, Săptamâna spațiului cosmic, Femei în spațiu) - Prof. Szollosi-Moța 

Cristina 

→ au încheiat parteneriate educaţionale cu diferite instituţii de învăţământ; 

→ au amenajat gazeta de perete de la etajul II (fizică) - prof. dr. Stănescu Ramona; 

→ au continuat perfecţionarea metodică şi ştiinţifică: prof. Gheban Nora este înscrisă la 

gradul II şi prof. dr. Stănescu Ramona la curs postuniversitar; 

→ au propus cursuri opţionale, pentru anul şcolar 2021-2022: prof. Gheban Nora 

→ s-au implicat în organizarea acţiunii „Zilele porţilor deschise” – prof. dr. Stănescu 

Ramona; 

→ au participat, împreună cu elevii,  la diverse activităţi extraşcolare, cum ar fi: Balul 

Bobocilor, Halloween, 1 Decembrie, Ziua Unirii, Săptămâna fructelor şi a legumelor donate,  

acţiuni de ecologizare, acțiuni caritabile. 

La sfârşitul anului şcolar s-au înregistrat elevi corigenţi (fizică).  

Rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare de profil, judeţene şi 

naţionale: 
Nr 

crt 

Nume şi prenume elev Clasa 

 

Concursul/Olimpiada Premiul Profesor 

coordonator 

1.  Vasilescu Bogdan IX A Olimpiada Națională de Fizică – 

etapa județeană 

III Stănescu 

Ramona 

2. Dămoc Ionuț Damian X A Olimpiada Națională de Fizică – 

etapa județeană 

III Stănescu 

Ramona 

3. Preda Răzvan Ilie X A Olimpiada Națională de Fizică – 

etapa județeană 

M Stănescu 

Ramona 

4. Chirilă Sonia Sabrina XII C Concursul Național de Fizică 

"Constantin Sălceanu"- etapa 

națională 

M Stănescu 

Ramona 

5. Roșia Ștefan XII A Concursul Național de Fizică 

"Constantin Sălceanu"- etapa 

națională 

M Stănescu 

Ramona 

6. Staicu Dănuț Alessio VIII A Olimpiada Națională 

Interdisciplinară "Științe pentru 

Juniori" 

II Szollosi Moța 

Cristina 

Gheban Nora 

Markos Olga 

7. Echipajul 

CNI ”Carmen Sylva”- 

gimnaziu 

 Concursul pentru sănătate și 

acordarea primului 

ajutor ,,Sanitarii pricepuți!” – jud.  

II Gheban Nora 
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Rezultatele obţinute la concursurile extraşcolare: 
Nr 

crt 

Nume şi prenume elev Clasa 

 

Concursul Premiul Profesor 

coordonator 

1.  Roșia Ștefan XII A Concursul județean "Valențe 

educative în context european"- 

etapa județeană 

I Stănescu 

Ramona 

 

2. Preda Răzvan Ilie X A Concursul județean "Valențe 

educative în context european"- 

etapa județeană 

 

I Stănescu 

Ramona 

 

Nr 

crt 

Nume şi prenume elev Clasa 

 

Concursul Premiul Profesor 

coordonator 

3. Vasilescu Bogdan IX A Concursul județean "Valențe 

educative în context european"- 

etapa județeană 

I Stănescu 

Ramona 

 

4. Neag Adela VII A Concurs ,,Siguranța On line” – 

etapa județeană 

 

I Szoloși Moța 

Cristina 

 

Rezultatele obţinute la examenul național de bacalaureat 2022, la disciplinele 

fizică, chimie şi biologie:  

 

Nr 

crt 

Disciplina Nr. 

elevi 

Promovați Nepromovați Profesor 

1. Fizică 3 3 - Stănescu Ramona 

2. Chimie 6 6 - Ciornei Mariana 

3. Biologie 41 41 - Mihăilescu Natalia 

 În sesiunea iunie 2022 au fost 4 elevi nepromovați ( 2 - fizică, 2 - biologie), dar aceștia 

au promovat în sesiunea august 2022. 

Neajunsuri: 

● Foarte puţini elevi selectaţi, capabili de performanţe şcolare; 

● Dezinteresul unor elevi faţă de studiul individual, sistematic, prezentând fluctuaţii 

vizibile în notare;  

● Imposibilitatea desfăşurării orelor în laboratoare de specialitate, fapt care 

îngreunează realizarea tuturor activităţilor practice prevăzute în curriculum-ul şcolar. 

Măsuri: 

Toţi membrii catedrei vor urmări pe viitor:  

• să le stimuleze elevilor mai mult  interesul pentru studiul disciplinelor fizică, chimie, 

biologie; 

• să intensifice pregătirea suplimentară a elevilor; 

• să atragă mai mulţi elevi pentru a opta la examenul naţional de bacalaureat pentru 

disciplinele fizică şi chimie;  

• să participe cu mai mulţi elevi capabili de performanţă la  olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

• să obţină mai multe premii la olimpiadele şi concursurile şcolare; 

• să pună un  accent mai mare pe predarea diferenţiată şi pe folosirea metodelor activ-

participative la clasă; 

• să continue perfecţionarea metodică şi ştiinţifică prin participarea la cursuri de formare 

şi înscrierea la grade didactice. 
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COMISIA METODICĂ ”OM SI SOCIETATE” 

 
                                              Responsabil,  

profesor  Marin Oana 

 

 Comisia metodică ”Om și societate” a avut în anul școlar 2021-2022 următoarea 

componență:  

Membrii comisiei metodice:  

Prof. Geografie       Marin Oana 

Prof. Geografie       Gligor Adrian 

Prof. Istorie                      Wilk Bogdan 

Prof. Istorie                      Cordea Anca 

Prof. Cultură civică      Tivdă Daniel 

Prof. Discipline Socio-Umane  Aspru Ioan 

Prof. Discipline Socio-Umane  Pop Bianca 

Prof. Religie ortodoxă     Popovici Alin 

Prof. Religie ortodoxă                          Sidoriac Ioan  

         Prof. Religie penticostala                    Todeciu Cosmin 

 

În anul școlar 2021-2022 toți membrii catedrei au desfășurat o gamă largă de activități 

centrate pe elev în concordanță cu programele manageriale și de activitate proprii în vederea 

instruirii și educării cât mai eficiente a elevilor atât online cât și fizic.  

 Astfel, au fost întocmite corect și la timp planificările calendaristice anuale, precum și 

proiectele unităților de învățare în conformitate cu programele școlare și recomandările 

primite cu ocazia cercurilor pedagogice. A existat o permanentă colaborare între membri 

comisiei, pentru a crește performanța utilizării de către aceștia a unor strategii moderne 

adaptate mediului online și adecvate atât specificului disciplinelor, cat și particularităților de 

vârsta și pregătire a claselor.                    

A fost realizat “Planul de activitate a catedrei” și s-a stabilit graficul ședințelor de 

catedra precum și conținutul tematic al acestora; fiecare cadru didactic a fixat un orar al 

consultațiilor cu elevii, atât pentru pregătirea lor pentru performantă, cât și pentru recuperarea 

materiei în cazul elevilor cu dificultăți. 

În cadrul comisiei metodice s-au efectuat analize ale activităților desfășurate, ale 

rezultatelor obținute și masurilor de creștere a eficientei demersurilor întreprinse, precum și 

dezbaterea unor teme de interes metodic și didactic. În ceea ce privește activitățile extraclasă, 

cele mai semnificative aspecte sunt: 

Doamna profesor MARIN OANA, geografie: 

În calitate de profesor: 

- am efectuat pregătiri pentru olimpiadă, iar elevul Albert Radermacher, clasa a X-a 

C, a obținut premiul I la Olimpiada de geografie, faza județeană; 

- am coordonat lucrarea elevilor Radu Moldovan și Albert Radermacher la Simpozionul 

Național Studențesc “Geoecologia”, cu care aceștia au obținut Mențiunea I; 

- am desfășurat activităţi extracurriculare împreuna cu clasa a IX-a C şi am răspuns 

tuturor solicitărilor; 

- am participat cu elevii din cadrul unităţii şcolare la activitatea de ecologizare 

realizata in colaborare cu Primăria Petroșani și alte organizații; 

- în vederea obținerii de rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat, am 

desfășurat activități de pregătire, la specializarea geografie, cu elevii clasei a XII-

a D; 

- am participat la cursul de formare CRED. 
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   Domnul profesor GLIGOR ADRIAN, geografie: 

   A absolvit cursuri / programe: 

- „ Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori 

pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)”; 

- „ Educația elevilor prin activități extracurriculare”; 

- „ 27th Pan-EU Conference on Digital Education: Growth Mindset”; 

- „ 28th Pan-EU Conference on Digital Education”; 

Simpozioane / conferințe / proiecte: 

- Conferință Multidisciplinară Internațională „ ȘCOALA ROMÂNEASCĂ. 

PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI ”; 

- Referate și comunicări de geografie - VOL. XXV „ O abordare geografică a 

sustenabilității Văii Jiului din perspectivă enviromentală”; 

- Proiectului ”Program Național de Activități Remediale pentru Elevi”; 

- Proiect educațional „ ZIUA LECTURII ”; 

- Proiect educațional „ UNIRE-N CUGET ȘI-N SIMȚIRI ”; 

  A fost supraveghetor la EVALUARE NAȚIONALĂ. 

D-nul profesor WILK BOGDAN ALEXANDRU,  istorie: 

- a desfăşurat activitatea de formare potrivit normelor metodologice, având ca 

instrumente necesare şi utile atât programele şcolare obiective, planificările 

globale, secvenţiale cât şi aptitudinile, înclinaţiile şi caracteristicile psiho-

emoţionale ale elevilor.  

- a participat la activităţile metodice organizate la nivel judeţean (cercurile 

pedagogice de specialitate); 

- a adus in atentia elevilor evenimentele importante din istoria romanilor: Ziua 

Nationala a Romaniei, 24 Ianuarie etc ; 

- a prezentat în cadrul catedrei referatul cu tema aleasă la începutul anului școlar; 

- a desfășurat activitățiile specifice comisie ISU. 

- a desfășurat activități specifice calității de diriginte; 

- membru activ pe www.didactic.ro; 

 Doamna profesor  CORDEA ANCA, istorie: 

- a coordonat activitatea Consiliului elevilor la nivel de gimnaziu, realizând 

proiecte și cu elevii din cadrul Consiliului elevilor. 

- în calitate de profesor diriginte al clasei a VIII-a B, a ținut permanent legătura cu 

parinții elevilor, cu Consiliul Profesoral al clasei. 

- a participat la cursuri de formare; 

- a încheiat parteneriate cu alte unități școlare din tară, precum și cu organizații 

nonguvernamentale din Petroșani. De asemenea, a coordonat, alături de alte 

colege din unitatea noastră școlară Proiectul Fantezii de Primăvară. 

- a participat la acțiuni complementare activității de învățare și la activități de 

perfecționare pedagogică și de specialitate.  

- a participat la promovarea imaginii Colegiului National de Informatica Carmen 

Sylva Petroșani prin participarea alături de conducerea unității și de elevii 

Colegiului  la Târgul de Oferte Educaționale, organizat la Universitatea Petroșani. 

Deasemenea, a promovat imaginea școlii pe rețelele sociale ale instituției, precum 

și în presă. 

- a adus în atenția elevilor  toate evenimentele importante din istoria românilor, 

accentuând importanța lor in dezvoltarea noastră ca popor și națiune : Ziua 

Holocaustului, Ziua Nationala a Romaniei, 24 Ianuarie, semnificatia zilei de 9 

mai in istoria Europei si a Romaniei, Ziua de 10 mai – Ziua Regalitatii, 

Decembrie 1989, etc.       

http://www.didactic.ro/
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Domnul profesor ASPRU IOAN, discipline socio-umane: 

- a efectuat stagii de pregatire pentru Bac.cl- a XII a D 

- a participat la cursuri de formare profesională 

- a participat la toate acțiunile organizate de școală  

- a coordonat activitatea  clasei a X-a FR, în calitate de diriginte. 

- a participat alături de colegi la programul ROSE 

- a corectat lucrările de simulare a examenului de Bac. 

D-nul  POPOVICI ALIN, religie:  

- a desfășurat activități de voluntariat împreună cu elevii la Centrul Policino 

Petrosani și “ Bunicii Văii Jiului” 

- a participat la activităţile metodice organizate la nivel judeţean (cercurile 

pedagogice de specialitate); 

- a coordonat grupul de colindători cu ocazia sarbatorii de Craciun; 

Doamna profesor POP BIANCA, consilierul psihopedagogic al colegiului nostru a 

realizat numeroase activități specifice: consiliere de grup și individuală pentru combaterea 

comportamentului deviant și testarea aptitudinilor în vederea unei bune orientări școlare și 

vocaționale.   

Alte activități: 

- a participat la cursuri de formare/perfecționare, asigurat de către instituții 

abilitate; 

- la nivelul unității școlare a participat la proiecte educaționale, implicându-se în 

întocmirea ofertei educaționale din cadrul, campaniei ”Legumelor şi a fructelor 

donate”; 

- elaborare de materiale (prezentări PowerPoint, chestionare, fise de lucru) si 

analiza si interpretarea datelor. 

- a realizat un studiu cu tema “Detalierea implicării în studiile psihosociologice”, 

având  ca obiective identificarea compotramentelor agresive, a celor mai 

frecvente forme de manifestare a comportamentului violent, managementul 

emoțiilor, managementul învățării, orientarea carierei. 

Domnul TIVDĂ DANIEL, consilierul psihopedagogic în cadrul colegiului nostru, a 

desfasurat urmatoarele activitati: 

- a fost implicat în acțiuni de voluntariat. 

- implicare în activitățile organizate la nivelul școlii, cu ocazia zilei de 1 

Decembrie. 

- consiliere de grup și individuală pentru combaterea comportamentului deviant și 

testarea aptitudinilor în vederea unei bune orientări școlare și vocaționale.   

 

 

COMISIA METODICĂ  „INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII” 

 
                                                                                                               Responsabil, 

                                                                                                             prof. Petrescu Adriana 

 

        Activitatea catedrei de informatică în anul şcolar 2021-2022 s-a desfăşurat pe baza 

planului de muncă ce a urmărit realizarea următoarelor  obiective: 

1. Îmbunătăţirea procesului instructiv educativ; 

2. Activităţi suplimentare de pregătire a olimpiadelor şcolare, a sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice şi a examenelor de atestat şi bacalaureat; 

3. Activităţi de păstrare şi de întreţinere a calculatoarelor din dotare. 

         În direcţia  îmbunătăţirii procesului instructiv educativ s-au realizat următoarele: 
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▪ planificările calendaristice semestriale, planurile şi schiţele de lecţii; 

▪ procesul instructiv –educativ s-a desfăşurat conform orarului; 

▪ lucrările practice semestriale au fost fixate din timp şi s-au avut în vedere criterii 

comune de evaluare; 

▪ a existat permanent colaborare între membrii catedrei ceea ce a permis fiecăruia să 

se informeze atât în domeniul pedagogic cât şi în cel de specialitate; 

▪ membrii catedrei au participat la şedinţele de catedră, la cele ale cercului 

pedagogic, precum şi la consiliile profesorale;  

▪ tezele s-au desfăşurat conform celor stabilite la nivelul catedrei, acestea având un 

caracter unitar pentru toate clasele din acelaşi an de studiu; 

▪ activităţile de pregătire suplimentară s-au desfăşurat conform graficului de pregătire 

suplimentară existent la catedră; 

▪ elevilor li s-au pregătit probleme pentru munca individuală, s-au verificat 

problemele rezolvate şi li s-a indicat bibliografia pentru studiu.; 

▪ toţi elevii au promovat examenul de obţinere a atestatului profesional cu medii bune 

şi foarte bune: 

▪ toţi elevii au promovat examenul de competenţe digitale, obţinând calificativul 

experimentat  sau avansat; 

▪ procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat, disciplina  informatica   

este  de peste  95%. 

        O altă problemă aflată în atenţia catedrei de informatică a fost cea a pregătirii 

examenului de atestat, urmărindu-se îndeaproape procesul alegerii temelor pentru lucrări şi 

stadiul pregătirii acestora. Toţi membrii catedrei au afectat cate o oră în fiecare săptămână 

pentru  pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de atestat. Astfel teza la clasele a 

XII-a a fost formată din două părţi şi anume dintr-un subiect Pascal/C++ şi unul  Oracle/Fox. 

         După postarea exemplelor de posibile subiecte  pe net, profesorii de informatică au 

început discutarea şi rezolvarea acestora cu elevii ce au susţinut examen la disciplina 

informatică. 

        Au fost demarate acţiuni de pregătire a elevilor pentru olimpiada zonală de 

informatică;elevii au fost triaţi la nivelul fiecărei clase .De asemenea au avut loc ample acţiuni 

de pregătire a elevilor în vederea promovării examenului de competenţe digitale şi a 

examenului de bacalaureat.  

 Toate cadrele didactice din catedra de informatică s-au implicat în desfăşurarea 

simulării examenului de bacalaureat organizat de către ISJ Hunedoara. 

            Cadrele didactice de la catedra de informatică s-au implicat în desfăşurarea unor ore 

atractive astfel încât să poată fi redus numărul absenţelor la aceste ore  - în special la cele de 

laborator. 

 De asemenea fiecare profesor din catedră a coordonat lucrări de atestat şi a fost 

implicat în comisiile de evaluare pentru obţinerea atestatului profesional şi a competenţelor 

digitale. 

Cadrele didactice de la catedra de informatică s-au implicat în desfăşurarea  

activităţilor  extraşcolare organizate la nivelul unităţii. 

 Cadrele didactice de la catedra de informatică s-au implicat în verificarea zilnică  a  

aparaturii existente în laboratoarele de informatică la începutul şi sfârşitul fiecărei ore . 

La nivelul catedrei s-au achiziţionat – prin aportul domnului inginer de sistem- piese 

pentru calculatoarele din laboratoarele  de informatică  - din donaţii de la părinţii elevilor. 

Prin activitatea sa inginerul de sistem a reuşit să facă faţă multiplelor probleme create 

de calculatoarele uzate fizic şi moral. 
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  COMISIA METODICĂ „EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE” 
 

Responsabil,  

prof. Lazar Ileana 

 

În anul școlar 2021-2022, comisia metodică „educație fizică și arte” de la Colegiul 

Naţional de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani a funcţionat având următoarea 

componenţă: prof. educație fizică Lazăr Ileana, prof. educație fizică Vîlceanu Raul, prof. 

educație fizică Biro Alexandru, prof. ed. fizică Pleșa Nicolae, prof. educație plastică Oatu 

Andreea și prof. educație muzicală Ile Simion.  

 În cadrul comisiei metodice toți membrii au întocmit planificările calendaristice şi au 

elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și 

ale metodologiilor aflate în vigoare, date fiind condițiile speciale cauzate de pandemie, 

proiectarea activităţii curriculare a avut în vedere alcătuirea unor forme alternative a 

planificărilor semestriale şi a celor anuale precum și a tuturor criteriilor de evaluare a 

competenţelor.  

  Membrii comisiei metodice au predat la termen aceste documente școlare, respectând 

indicaţiile metodice, au elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului 

didactic; au elaborat testele de evaluare, precum și baremele de corectare și notare, adaptând 

permanent procesul instructiv-educativ, pentru a perfecționa demersul didactic. În cursul 

anului școlar, membrii comisiei metodice au urmărit structurarea optimă a materiei, utilizarea 

armonioasă a metodelor tradiţionale şi a celor moderne adaptate la specificul, la profilul, la 

nivelul fiecărei clase și mai ales, la condițiile desfășurării acestui an școlar. Evaluarea 

rezultatelor s-a realizat pe baza unor bareme dinainte stabilite, care au fost în prealabil aduse 

la cunoştinţă elevilor, dar şi pe baza progresului realizat de fiecare elev în parte, motivând 

fiecare notă şi motivând elevii pentru a-şi corecta comportamentul. . 
 Profesorii au utilizat manualele, site-urile educaționale cu informații, ilustrații, filme 

documentare, softuri educaționale. Au elaborat material didactic care poate fi utilizat în lecțiile online: 

lecții în format ppt, pptx, pdf, fișe de lucru, fișe de evaluare și videoclipuri. 

 La sfârşitul fiecărui semestru, la educație fizică, plastică și muzicală, numarul de note 

existent în cataloage este în concordanţă cu numărul de ore pe săptămană. 

Membrii Comisiei metodice educaţie fizică și arte au organizat şi participat la 

activităţile extracurriculare, serbările şcolare desfășurate în mediul școlar, extrașcolar și 

online, în acest an școlar. 

La educație fizică s-au obținut următoarele rezultate: 

 la ONSS faza județeană: 

-locul 2 tenis de masă fete, liceu- Mustocea Natalia (cls a IX-a A), prof. Lazăr Ileana 

-locul 2 fotbal fete, liceu, prof. Lazăr Ileana,  

-mențiune fotbal băieți, liceu prof. Lazăr Ileana,  

-locul 3 S-rugby, primar,  prof. Vîlceanu Raul, 

la Cupa Prieteniei S-rugby 

            -locul 2, gimnaziu, prof. Vîlceanu Raul. 

Rezultatele au fost popularizate  pe paginile de socializare.  

 La educație plastică prof. Oatu Andreea a selectat și expus cele mai frumoase creații 

ale elevilor, a participat cu lucrările elevilor la diferite concursuri de profil. 

 La educație muzicală prof. Ile Simion a pregătit momentele artistice ale elevilor 

participanți la Balul Bobocilor, corurile de colindători de la gimnaziu și liceu. 

Membrii comisiei metodice au participat la activităţi de formare dobândind noi 

informaţii pe care le-au transmis şi colegilor în comisiile metodice sau în CP şi au 

implementat la clasă achiziţiile dobândite. Au publicat articole în reviste de specialitate. 
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Dl. prof. Vîlceanu Raul a susținut anul acesta gradul II, iar dl. prof. Ile Simion este 

inscris la gradul I.   

 Membrii Comisiei metodice educație fizică și arte s-au preocupat de actualizarea 

portofoliilor personale, au furnizat informaţii corecte şi la timp către responsabilii de comisii, 

conducerea şcolii şi secretariat.  

Mediile sunt cuprinse între 8 și 10. 

Membrii Comisiei metodice educație fizică și arte au participat la Consfătuirile 

județene, la ședințele C. P. și la activitățile metodice. 

A existat o strânsă și permanentă colaborare şi comunicare între membrii comisiei, cu 

celelalte cadre didactice, conducerea unității de învățământ, cu elevii şi părinţii acestora, atât 

față în față cât și online . 
 
 

 

VIII. RAPOARTE SINTETICE DE ACTIVITATE ALE COMISIILOR 

DE LUCRU 

 

 

COMISIA PENTRU CURRICULUM 
Responsabil, 

 prof. Stoica Gabriela 

 
Comisia pentru curriculum şi-a desfăşurat activitatea conform planului managerial, 

activităţile desfăşurate fiind în strânsă legătură cu nevoile de dezvoltare pentru carieră ale 

elevilor, cu resursa materială şi umană a unităţii şcolare şi ţinând cont de specificul dezvoltării 

comunităţii locale și de situația creata de predarea online. Astfel, în anul şcolar 2021 – 2022, 

membrii comisiei au urmărit realizarea următoarelor obiective: 

1. Implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate clasele şi nivelurile de studiu. 

2. Realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe specialităţi şi ani de studiu, precum şi 

atingerea standardelor curriculare de performanţă propuse. 

3. Desfăşurarea unor activităţi de identificare a nivelului de satisfacţie al beneficiarilor direcţi 

şi indirecţi (prin chestionare, întâlniri consultative etc.), cu privire la îndeplinirea obiectivelor 

stabilite în planul managerial. 

4. Sondarea şi analizarea opiniilor elevilor privind desfăşurarea orelor din cadrul CDŞ în anul 

şcolar trecut şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului 

şcolar următor, care să corespundă şi solicitărilor elevilor. 

5. Sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ 

şi realizarea acestora. 

6. Organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau crosscurriculare, predate în 

echipă, atât pe parcursul anului şcolar, cât mai ales în perioadele de recapitulare şi 

sistematizare a cunoştinţelor elevilor. 

7. Elaborarea unui sistem de evaluare tradiţională şi alternativă a cunoştinţelor şi deprinderilor 

elevilor dobândite în cadrul orelor din CDŞ la nivelul şcolii. 

8. Întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de: 

• activităţi de învăţare eficientă; 

• materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate 

pe discipline; 

• instrumente de evaluare folosite; 

• aspecte negative constatate cu prilejul asistenţelor la ore; 
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• rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate. 

9. Realizarea rapoartelor periodice în cadrul întâlnirilor din comisia pentru curriculum şi 

CEAC. 

10. Implementarea, monitorizarea şi evaluarea planului de promovare a ofertei educaţionale. 

 

 

 

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂȚII 

  
Responsabil, 

prof. Petrescu Adriana 

 

1. În anul şcolar 2021–2022, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul 

Naţional de Informatică Carmen Sylva şi-a desfăşurat activitatea conform planului de muncă 

propus la începutul anului şcolar, plan ce a urmărit realizarea următoarelor  obiective: 

1. Participarea cadrelor didactice la un număr mare de activităţi de perfecţionare/cursuri 

de formare profesională ce conduce la creşterea calităţii activităţii corpului profesoral. 

2. Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor. 

3. Perfecţionarea cadrelor didactice din şcoală referitor la demersul didactic privind 

strategiile de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare. 

4. Ca urmare a efortului depus de cadrele didactice în vederea creşterii calităţii activităţii 

lor s-a înregistrat un număr mare de elevi cu rezultate bune şi foarte bune la  teste, 

dovedind deprinderi bune privind studiul, eficienţă în utilizarea achiziţiilor efectuate 

în cadrul orelor de curs, entuziasm în utilizarea metodelor interactive . 

5. Elaborarea şi aplicarea unor proceduri în scopul bunei funcţionări a şcolii noastre şi a 

creşterii calităţii educaţiei oferite. 

6. Monitorizarea frecvenţei elevilor şi a stării disciplinare si scăderea numărului de 

absenţe nemotivate pe şcoală prin intensificarea colaborării diriginţilor cu părinţii 

elevilor şi prin aplicarea procedurilor de îmbunătăţire a frecvenţei. 

7. Îmbunătăţirea procesului instructiv educativ. 

8. Activităţi suplimentare de pregătire a olimpiadelor şcolare, a sesiunilor de comunicări 

ştiinţifice şi a examenelor de atestat şi bacalaureat. 

 

În direcţia  îmbunătăţirii procesului instructiv educativ s-au realizat următoarele: 

- planificările calendaristice semestriale, planurile şi schiţele de lecţii; 

- lucrările practice semestriale au fost fixate din timp şi s-au avut în vedere 

criterii comune de evaluare; 

- elevilor li s-au pregătit probleme pentru munca individuală, s-au verificat 

problemele rezolvate şi li s-a indicat bibliografia pentru studiu.            

 

2. Atribuțiile generale ale CEAC pentru anul scolar 2021-2022:  

 

 Sistemul naţional de management si asigurare a calităţii reprezintă totalitatea 

structurilor instituţionale, normelor, procedurilor si activităţilor concrete de proiectare, 

implementare, evaluare si revizuire/îmbunătăţire a calităţii la nivelul sistemului de 

învăţământ, al subsistemelor si al unităţilor scolare. Obiectivul central al strategiei generale 

adoptată în Colegiul Naţional de Informatică Carmen Sylva îl reprezintă asigurarea calităţii 

educaţiei în concordanţă cu strategia de dezvoltare a învăţământului din România şi cu 
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integrarea acestuia în spaţiul european. Avându-se în vedere legislaţia actuală şi 

reglementările în vigoare în domeniul asigurării calităţii în învăţământ şi în conformitate cu 

prevederile articolului 12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată cu completări şi modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a urmărit îndeplinirea următoarelor atribuţii:  

a) Coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de Consiliul de Administraţie al şcolii,conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în 

lege;  

b) Elaborarea Planului de măsuri, în conformitate cu cele constatate, formulându-se propuneri 

de îmbunătăţire a educaţiei în şcoală.  

 

3. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii  

 

 Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie 

să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde 

se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 

ulterioară a şcolii.  

 

4. Lista activităţilor desfăşurate pe parcursul  anului şcolar 2021-2022  

 

- Întrunirea comisiei pentru întocmirea documentelor necesare ;  

- Realizarea de interasistenţe de către membrii comisiei;  

- Aplicarea/realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii  

- S-au încărcat pe platforma ARACIP documentele şcolii;  

- Completarea documentelor CEAC ( Manualul calităţii, Procedurilor);  

- Colectarea datelor statistice ale unităţii şi a rapoartelor de activitate ale comisiilor cu 

caracter permanent;  

- S-au aplicat chestionarele selectate;  

- S-au prelucrat: Fişe de observaţie a lecţiilor, Fişe de monitorizare a orarului, Fişe de 

monitorizare a cataloagelor, Chestionare pentru profesori, roluri şi eficienţa în comisii, 

portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor;  

5. Analiza SWOT a activităţii comisiei  

 

PUNCTE TARI 

- centralizarea şi interpretarea feedback-ului primit din partea părinţilor şi al elevilor în 

vederea îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din şcoală; 

- întocmirea raportului de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2021-2022 la termenul 

stabilit;  

 

PUNCTE SLABE  

- sitauţia pandemică care a îngreunat activitaea membrilor comisiei;  

- lipsa de dezinteres a unor părinţi faţă de evoluţia la învăţătură şi purtare a elevilor;  

 

AMENINŢĂRI  

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării 

cu alte activităţi şcolare si extraşcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate 

sarcinile la termenul stabilit;  
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- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice şi pandemice care reduce 

implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în 

performanţa şcolară a elevilor;  

 

OPORTUNITĂŢI  

- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul-fizic sau online, în funcţie de posibilităţi, între 

cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, 

consultaţiile);  

 

6. Soluţii posibile  

- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a 

se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

- o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor 

şi al părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii;  

- aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală;  

- centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi 

popularizarea acestora.  

 

7. Puncte de actiune-propuneri, pentru anul scolar 2022-2023 

• Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor 

legate de cultura calităţii în rândul cadrelor didactice.  

• Redefininirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; 

propunerea unor programe şi training-uri avand ca scop conştientizarea importanţei 

autoevaluării,a managementului documentelor de interes general şi a implementării 

programelor de îmbunatăţire ce rezultă din monitorizarile periodice 

• Identificarea procedurilor- cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei 

ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea 

acestora, astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea 

autonomă. 

• Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a 

exemplelor de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii 

curriculare (pe orizontala şi pe verticala).  

• Îmbunatăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă a profesorilor cu elevii, cu 

alţi profesori,cu conducerea şcolii precum şi cu alţi membri ai personalului; 

dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluarea periodica a profesorilor, atat cu 

privire la sarcinile ce le revin din fisa postului cât şi ca membri în alte comisii de 

lucru.  

 

 

 Comisia de Securitate și Sănătate în Muncă și pentru Situații de 

Urgență 

 
Coordonator SSM, SU și PSI 

ing. Avram Adrian 

 

 Întocmit în urma analizei activității Comisiei de Securitate și Sănătate în Muncă și 

pentru Situații de Urgență, desfășurată pe parcursul anului școlar 2021 – 2022. 
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La începutul anului școlar 2021 – 2022, a fost reorganizată Comisia de Securitate și 

Sănătate în Muncă și pentru Situații de Urgență, acesta având următoarea componență: 

1. Comitetul de sănătate și securitate în muncă (SSM) 

Coordonator – ing. Avram Adrian – conducător serviciu extern  

Responsabil liceu – Cristescu Florian – administrator patrimoniu; 

Responsabil gimnaziu – Pavel Romulus;  

Membrii SSM: - prof. Lazăr Ileana; 

     - prof. Gheban Nora; 

     - prof. Pînca Silvia; 

     - prof. înv. primar Nedesca Rodica; 

     - prof. înv. preșcolar Rebegea Andreea; 

     - dr. Ionașcu Ioan – medic medicina muncii  

2. Comitetul pentru situații de urgență (SU și PSI) 

Coordonator: - ing. Avram Ioan – Adrian – cadru tehnic PSI. 

Responsabil liceu : - prof. Mihăilescu Natalia; 

Responsabil gimnaziu: - prof. Cordea Anca Elena; 

Membri SU: - prof. Stoica Gheorghe; 

   - prof. Danciu Emil; 

   - prof. înv. primar Chirilă Violeta; 

   - prof. înv. preșcolar Rebegea Andreea; 

   - Cristescu Florian 

   - Pavel Romulus 

 

1. Comisia de Securitate și Sănătate în Muncă și-a desfășurat activitatea având ca 

obiectiv principal prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale în rândul 

cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic, precum și 

asigurarea securității și menținerea stării de sănătate a elevilor din cadrul unității școlare. 

Pe parcursul anului școlar 2021 – 2022, s-au realizat toate activitățile propuse la 

termenele stabilite.  

Principalele activități desfășurate în cadrul comisiei, au fost: 

❖ Efectuarea instructajului introductiv general și a instructajului la locul de muncă, 

pentru personalul nou angajat în unitate și efectuarea instructajului periodic privind 

securitatea și sănătatea în muncă și consemnarea acestuia în fișele individuale ale 

angajaților unității, respectiv personal didactic, didactic auxiliar și personal nedidactic. 

 În cadrul instructajelor periodice s-au prelucrat următoarele materiale: 

- Legea 319/2006 – Legea Securității și Sănătății în Muncă; 

- H.G. 1425/2006 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 

319/2006; 

- Codul Muncii – Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare; 

- Factorii de risc la locul de muncă; 

- Norme generale de igienă a muncii; 

- Reguli de circulație pe drumurile publice; 

- Măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accident; 

- Ordonanțe și măsuri în contextul Covid – 19. 

 Instructajul periodic s-a efectuat la un interval de 3 luni pentru lucrătorii din cadrul 

unității de învățământ. 

❖ Efectuarea instructajului elevilor de către învățătorii și profesorii diriginți cu privire la 

normele de securitate și sănătate în muncă care trebuie respectate în incinta școlii (săli 

de clasă, laboratoare, cabinete, spații de circulație, curtea școlii), pe drumul către 

școală sau de la școală către casă. 
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❖ Efectuarea instructajului de securitate și sănătate în muncă specific disciplinelor fizică, 

chimie, biologie, educație tehnologică, educație fizică, informatică și pentru situațiile 

în care activitățile se desfășoară în laboratoarele de chimie, biologie, informatică, 

precum și în sala sau pe terenul de sport. Fiecare cadru didactic care desfășoară 

activități în spațiile respective a procedat la instruirea elevilor. 

❖ Verificarea materialelor sportive, a materialelor specifice laboratoarelor cabinetelor, 

de către personalul didactic ce utilizează aceste materiale. 

❖ Verificarea periodică de către cadrele didactice și personalul auxiliar a mobilierului și 

fixarea tablelor, panourilor, tablourilor, caloriferelor și tuturor obiectelor care pot 

provoca accidente. 

❖ Efectuarea instructajului cu privire la circulația pe drumurile publice, cu prilejul 

deplasării elevilor în afara unității școlare (excursii, concursuri școlare, manifestări 

sportive și/sau culturale). 

❖ Supravegherea elevilor în timpul pauzelor de către învățătorii și profesorii de serviciu, 

în scopul evitării producerii accidentelor. 

❖ Testarea psihologică a personalului didactic, didactic auxiliar și a personalului 

nedidactic, precum și verificarea de către medicul de medicina munciii a stării de 

sănătate și a aptitudinilor angajaților. Medicul de medicina muncii a consemnat pe fișa 

de aptitudini, atașată în carnetele de securitate și sănătate în muncă ale angajaților 

faptul că fiecare dintre aceștia este apt pentru a desfășura activitățile specifice locului 

de muncă. 

❖ Verificarea iluminatului din fiecare sală de clasă, laborator, sală de sport etc, utilizarea 

cât mai mult timp posibil a iluminatului natural, verificarea meselor și scaunelor, 

pentru a constata dacă acestea respectă criteriile ergonomice. 

❖ Verificarea periodică a centralelor termice și a echipamentelor pentru realizarea 

încălzirii de către personalul autorizat. 

❖ Defecțiunile, la echipamente, instalații, piese de mobilier, obiecte sanitare, constatate 

pe parcursul anului școlar 2021 – 2022,  au fost prompt remediate și au fost înlăturate 

disfuncționalitățile. 

❖ Verificarea semnalizării de securitate și sănătate în muncă în spațiile destinare 

centralelor termice, la instalațiile electrice, la grupurile sanitare, marcarea 

corespunzătoare a sensului de evacuare a clădirii etc. 

Membrii Comisiei de Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul unității de învățământ 

sunt convocați și se întrunesc trimestrial/semestrial în cadrul unei ședințe.  

În cadrul Colegiului Național de Informatică Carmen Sylva, Petroșani și în unitățile de 

învățământ structuri nu au avut loc accidente de muncă în rândul angajaților, iar elevii și-au 

desfășurat activitatea într-un mediu sigur, astfel încât nu au suferit accidentări. Elevii, cadrele 

didactice și personalul auxiliar și-au însușit normele de securitate și sănătate în muncă, 

conform legii 319/2006, au conștientizat importanța respectării acestora și au luat toate 

măsurile pentru evitarea producerii de accidente. 

 

2. Activitatea în domeniul Situațiilor de Urgență are la bază următoarele acte 

normative: 

 - OMAI nr 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; 

- Legea nr 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

- OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

- Ordinul 712/2005 privind aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în 

domeniul situațiilor de urgență. 
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Apărare împotriva incendiilor constituie o preocupare permanentă, sens în care am 

acționat pentru: 

- implementarea prevederilor legale; 

- îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne;  

- analizarea și înlăturarea deficiențelor care s-au manifestat în domeniul apărării 

împotriva incendiilor; 

- analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire și pregătire a 

personalului;  

- stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea activității. 

Pentru menținerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu, pe parcursul anului școlar 

2021 - 2022, au fost luate următoarele măsuri pentru prevenirea incendiilor: 

❖ Au fost evaluare situațiile de urgență și au fost stabilite acțiunile și măsurile specifice 

pentru gestionarea acestora; 

❖ A fost realizată instruirea personalului didactic și nedidactic, în conformitate cu 

legislația în vigoare și completarea fișelor de instruire; 

❖ Centralizarea și inventarierea documentației PSI la nivelul unității școlare; 

❖ Organizarea unei situații de urgență (Cutremur), organizată și desfășurată în incinta 

unității școlare; 

❖ Au fost întocmite instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și situațiilor de urgență; 

❖ Analizarea și înlăturarea deficiențelor care s-au manifestat în domeniul apărării 

împotriva incendiilor; 

❖ A fost verificat sistemul de alarmare montat în incinta unității școlare; 

❖ Au fost instruiți elevii asupra modului de comportare în cazul producerii unor situații 

de urgență (cutremur, incendiu, dezastre naturale etc.) 

❖ Executarea periodică a exercițiilor de alarmare, evacuare și stingere a incendiilor; 

❖ Instalațiile electrice au fost exploatate fără defecțiuni și improvizații, corpurile de 

iluminat sunt prevăzute cu globuri de protecție; 

❖ În camera centralei nu se depozitează alte materiale/produse care nu au incidență cu 

funcționarea acestor spații; 

❖ Căile de acces, evacuare și intervenție au fost păstrate libere în permanență , evitându-

se blocarea acestora cu mobilier, ambalaje, diferite materiale etc. 

❖ Ambalajele și reziduurile combustibile au fost evacuate ritmic, evitându-se 

depozitarea acestora pe casele de scări, culoare etc.; 

❖ Au fost respectate cu strictețe procedura de lucru cu focul și regulile privind fumatul; 

❖ Au fost desemnate prin dispoziții interne a persoanelor responsabile cu verificarea 

instalațiilor electrice din școală; 

❖ Au fost verificate instalația și tablourile electrice, dacă corespund normativelor de 

protecție a muncii. 

 Pe parcursul anului școlar 2021 – 2022, în cadrul Colegiului Național de Informatică 

„Carmen Sylva” Petroșani și în unitățile de învățământ structuri nu s-au înregistrat 

evenimente generatoare de situații de urgență. 

 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI, A 

FAPTELOR DE CORUPȚIE SI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

 

  Responsabil, 

prof. Wilk Bogdan 
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            Misiunea acestei comisii  este promovarea şi apărarea drepturilor stabilite prin 

legislaţia antidiscriminare. 

           Printre altele comisia are rolul de: 

 a informa şi de a forma elevii, cadrele didactice, părinţii în vederea eliminării oricărei 

forme de discriminare, 

 de a investiga şi de a propune masuri de disciplinare catre Consiliul de Administratie, 

in cazul 

 incalcarii, de catre cadrele didactice si elevi, a legislatiei in vigoare referitoare la 

faptele de discriminare, 

 de a elabora si de a monitoriza implementarea planului institutional de desegregare , 

contribuind astfel la crearea unui climat general de încredere, respect şi solidaritate, 

definitoriu pentru o societate democratică şi europeană. 

                   În acest sens, comisia îşi propune in fiecare an: 

 1. construirea unui sistem eficient pentru prevenirea discriminării; 

 2. identificarea tuturor formelor de discriminare în cadrul şcolii; 

 3. elaborarea, monitorizarea şi implementarea planului institutional de desegregare; 

 4. medierea conflictelor rezultate dintr-un act/faptă de discriminare; 

 5. consolidarea cooperării cu societatea civilă, cu instituţiile administraţiei publice locale şi 

mass media. 

           In anul scolar anterior s-a urmarit: 

1. Respectarea şi aplicarea legii şi protecţia elevilor discriminaţi: 

• Asigurarea respectării prevederilor legislaţiei antidiscriminare, prin acţiuni 

specifice de    investigare, constatare şi sancţionare a actelor de discriminare; 

• Instituirea, conform legii, de măsuri şi acţiuni speciale de protecţie a 

persoanelor discriminate sau a categoriilor de persoane defavorizate; 

• Monitorizarea respectării şi promovării drepturilor omului; 

2. Asigurarea cadrului legal adecvat pentru respectarea deplină a drepturilor omului, a 

egalităţii de şanse şi implementarea normelor europene în materie de nediscriminare; 

3. Conştientizarea problemelor discriminării 

• Îmbunătăţirea educaţiei în ceea ce priveşte promovarea drepturilor omului, 

prevenirea şi combaterea discriminării 

• Informarea elevilor, profesorilor, părinţilor cu privire la producerea de 

acte/fapte de discriminare, precum şi la efectele negative ale acestora asupra 

climatului educativ; 

4. Elaborarea de studii şi rapoarte 

• Analiza ştiinţifică a nivelului actual de discriminare şi a tratamentului egal, 

studiul fenomenului discriminării în contextul realităţii social cultural din 

acest moment. 

                  La începutul anului şcolar 2021-2022, s-a întocmit planul operaţional privind 

reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar care a avut drept scop asigurarea unui mediu 

de viaţă socială liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga comunitate, conform standardelor 

europene, iar obiectivele au fost: 

• reducerea şi prevenirea actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de 

învăţământ şi în zonele adiacente acesteia; 

• analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ 

infracţiunilor; 

• pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament 

bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială printr-o tematica propusa fiecarui 

diriginte sau invatator care urmeaza a fisustinuta la orele de dirigentie. 
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• implicarea elevilor în activităţi de prevenire a faptelor antisociale prin constientizarea 

importantei semnalarii acestor fapte de catre ei. 

• eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona 

unităţilor de învăţământ printr-o implicare a autoritatilor locale. 

             Planul astfel întocmit a fost respectat prin întocmirea graficului profesorilor de 

serviciu şi prin existenta unui sistem de supraveghere video. 

  Pentru a preveni eventualele incidente sau acte de violenţă ce s-ar putea ivi 

între elevi în pauzele dintre ore, profesorii şi învăţătorii au făcut de serviciu pe holuri şi în 

curtea şcolii după un grafic stabilit in ambele unitati scolare. 

La orele de consiliere şi orientare s-a inclus cel puţin câte o temă la fiecare clasă care să 

pună în dezbatere problema violenţei între elevi. Temele propuse au avut ca si scop, 

urmatoarele: 

▪ Imbunatatirea comunicarii verbale si nonverbale a copiilor; 

▪ Integrarea tuturor copiilor in mediul scolar; 

▪ Cresterea curajului și a încrederii țn sine. 

 

 

COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA 

ABSENTEISMULUI, PREVENIREA EŞECULUI ŞI A ABANDONULUI 

ȘCOLAR 

Responsabil, 

Prof. Oana – Maria MARIN 

Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: septembrie 2021 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 12 12 0 

IX B 8 1 7 

IX C 19 16 3 

TOTAL 39 29 10 

X A 15 15 0 

X B 65 59 6 

X C 19 9 10 

X D 0 0 0 

TOTAL 99 83 16 

XI A 24 24 0 

XI B 55 44 11 

XI C 49 47 2 

TOTAL 128 115 13 

XII A 23 23 0 

XII B 69 48 21 

XII C 89 89 0 

XII D 93 73 20 

TOTAL 274 233 41 

Total 540 460 80 
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Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: octombrie 2021 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 13 13 0 

IX B 54 36 18 

IX C 38 35 3 

TOTAL 105 84 21 

X A 18 18 0 

X B 102 92 10 

X C 98 86 12 

X D 0 0 0 

TOTAL 218 196 22 

XI A 35 35 0 

XI B 27 25 2 

XI C 45 39 6 

TOTAL 107 99 8 

XII A 57 57 0 

XII B 133 111 22 

XII C 102 87 15 

XII D 155 96 59 

TOTAL 447 351 96 

Total 877 730 147 

 

Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: noiembrie 2021 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 10 9 1 

IX B 34 24 10 

IX C 50 38 12 

TOTAL 94 71 23 

X A 14 14 0 

X B 73 68 5 

X C 94 72 22 

TOTAL 181 154 27 

XI A 25 22 3 

XI B 85 74 11 

XI C 100 78 22 

TOTAL 210 174 36 

XII A 62 56 6 

XII B 142 98 44 

XII C 75 61 14 

XII D 248 189 59 

TOTAL 527 404 123 

Total 1012 803 209 
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Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: decembrie 2021 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 63 61 2 

IX B 43 38 5 

IX C 59 48 11 

TOTAL 165 147 18 

X A 16 16 0 

X B 135 120 15 

X C 85 63 22 

TOTAL 236 199 37 

XI A 18 11 7 

XI B 80 51 29 

XI C 196 177 19 

TOTAL 294 239 55 

XII A 94 94 0 

XII B 133 96 37 

XII C 120 106 14 

XII D 224 137 87 

TOTAL 571 433 138 

Total 1266 1018 248 

 

Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: ianuarie 2022 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 87 83 4 

IX B 115 115 0 

IX C 118 102 16 

TOTAL 320 300 20 

X A 37 37 0 

X B 176 173 3 

X C 61 47 14 

TOTAL 274 257 17 

XI A 25 19 6 

XI B 204 179 25 

XI C 297 292 5 

TOTAL 526 490 36 

XII A 96 96 0 

XII B 159 128 31 

XII C 112 112 0 

XII D 229 198 30 

TOTAL 596 534 61 

Total 1715 1581 134 
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Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: februarie 2022 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 53 51 2 

IX B 114 95 19 

IX C 69 54 15 

TOTAL 236 200 36 

X A 66 64 2 

X B 204 182 22 

X C 91 77 152 

TOTAL 361 323 176 

XI A 65 62 3 

XI B 203 194 9 

XI C 259 238 21 

TOTAL 527 494 33 

XII A 193 193 0 

XII B 325 280 45 

XII C 205 201 4 

XII D 389 317 61 

TOTAL 1112 991 110 

Total 2226 2008 218 

 

Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: martie 2022 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 156 155 1 

IX B 127 122 5 

IX C 126 106 20 

TOTAL 409 383 26 

X A 64 60 4 

X B 252 215 37 

X C 160 148 12 

TOTAL 476 423 53 

XI A 90 86 4 

XI B 183 166 17 

XI C 311 294 17 

TOTAL 584 546 38 

XII A 132 132 0 

XII B 154 134 20 

XII C 212 212 0 

XII D 368 300 68 

TOTAL 866 778 88 

Total 2335 2130 205 
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Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: aprilie 2022 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 107 105 2 

IX B 60 37 23 

IX C 45 35 10 

TOTAL 212 177 35 

X A 44 43 1 

X B 55 50 5 

X C 88 74 14 

TOTAL 187 167 20 

XI A 43 43 0 

XI B 71 59 12 

XI C 72 69 3 

TOTAL 186 171 15 

XII A 41 41 0 

XII B 63 58 5 

XII C 20 20 0 

XII D 337 273 64 

TOTAL 461 392 69 

Total 1046 907 139 

 

Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: mai 2022 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 157 155 2 

IX B 138 93 45 

IX C 63 54 9 

TOTAL 358 302 56 

X A 77 72 5 

X B 114 55 59 

X C 57 39 18 

TOTAL 248 166 82 

XI A 45 12 33 

XI B 167 118 49 

XI C 269 255 14 

TOTAL 481 385 96 

XII A 128 87 41 

XII B 49 49 0 

XII C 80 80 0 

XII D 293 258 35 

TOTAL 550 474 76 

Total 1637 1327 310 
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Situaţia absenţelor pe clase 

Perioada: iunie 2022 

Clasa Total Motivate Nemotivate 

IX A 27 26 1 

IX B 23 7 16 

IX C 4 3 1 

TOTAL 54 36 18 

X A 6 4 2 

X B 15 7 8 

X C 22 22 0 

TOTAL 43 33 10 

XI A 4 3 1 

XI B 3 1 2 

XI C 18 17 1 

TOTAL 25 21 4 

Total 122 90 32 

Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul şcolar 2020-2021, situaţia absenţelor este 

următoarea: 

 Septembrie 2020 Septembrie 2021 Diferenţă 

Total 169 540 371↑ 

Motivate 134 460 326↑ 

Nemotivate 35 80 45↑ 

 

 Octombrie 2020 Octombrie 2021 Diferenţă 

Total 1218 877 341↓ 

Motivate 857 730 127↓ 

Nemotivate 361 147 214↓ 

 

 Noiembrie 2020 Noiembrie 2021 Diferenţă 

Total 1543 1012 531↓ 

Motivate 1021 803 218↓ 

Nemotivate 782 209 573↓ 

 

 Decembrie 2020 Decembrie 2021 Diferenţă 

Total 915 1266 351↑ 

Motivate 661 1018 357↑ 

Nemotivate 254 248 6↓ 

 Ianuarie 2021 Ianuarie 2022 Diferenţă 

Total 358 1715 1458 

Motivate 298 1581 1283 

Nemotivate 60 134 74 

 

 Februarie 2021 Februarie 2022 Diferenţă 

Total 1208 2226 1028 

Motivate 856 2008 1152 

Nemotivate 495 218 277 
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 Martie 2021 Martie 2022 Diferenţă 

Total 1391 2335 944 

Motivate 896 2130 1234 

Nemotivate 495 205 290 

 

 Aprilie 2021 Aprilie 2022 Diferenţă 

Total 323 1046 723 

Motivate 149 907 758 

Nemotivate 174 139 35 

 Mai 2021 Mai 2022 Diferenţă 

Total 1204 1637 433 

Motivate 955 1327 372 

Nemotivate 249 310 61 

 

 Iunie 2021 Iunie 2022 Diferenţă 

Total 539 122 417 

Motivate 489 90 399 

Nemotivate 50 32          18 

 

Situaţia absenţelor la sfârşitul semestrului I şi al II-lea, şi anuală, an şcolar 2020-2021 

 Semestrul I,  

2020-2021 

Semestrul al II-lea, 

2020-2021 

Anual, 2020-2021 

Total 4203 4665 8868 

Motivate 2971 3345 6316 

Nemotivate 1232 1320 2552 

Situaţia absenţelor la sfârşitul semestrului I şi al II-lea, şi anuală, an şcolar 2021-2022 

 Semestrul I,  

2021-2022 

Semestrul al II-lea, 

2021-2022 

Anual, 2021-2022 

Total 3695 9081 12776 

Motivate 3011 8043 11054 

Nemotivate 684 1038 1722 

 

 

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN 

CARIERĂ  
          Responsabil, 

 prof. Maria-Ana Lazăr 

 

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, din Colegiul Naţional de 

Informatică „Carmen Sylva” Petroşani, acordă o atenție deosebită perfecționării și formării 

continue a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, în vederea obținerii unei foarte 

bune pregătiri de specialitate, psihopedagogică și metodică a personalului din unitate. 

La începutul semestrului I, s-a întocmit Planul de muncă al Comisiei pentru dezvoltare 

profesională și evoluție în carieră, pentru anul școlar 2021-2022, având ca principale 

obiective: proiectarea activității comisiei; asigurarea resurselor umane, materiale, curriculare, 

informaționale; realizarea și managementul perfecționării; managementul resurselor umane; 

programul activităților comisiei de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022, program 

ce cuprinde ca principale activități: 
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• întocmirea și depunerea dosarelor privind înscrierea la grade didactice; 

• punerea la dispoziția cadrelor didactice a documentelor și materialelor necesare 

perfecționarii; 

• asigurarea participării cadrelor didactice la cursurile de perfecționare și formare 

continuă prin afișarea ofertei de formare continua a CCD Hunedoara. 

S-a acordat o atenție deosebită perfecționării cadrelor didactice prin înscrierea la grade 

didactice în anul școlar 2021-2022. Astfel, în cursul lunii octombrie 2021 s-au depus dosare 

pentru înscrierea la grade didactice, pentru profesorii: 

    Cordea Elena Anca – Gradul didactic I, seria 2021 – 2024;  

    Wilk Bogdan – Gradul didactic I, seria 2021 – 2024; 

    Hiciu Maria Alina – Gradul didactic II, sesiunea 2021 – 2023. 

Sunt în derulare gradele didactice pentru: 

Gheban Nora – Gradul didactic I, seria 2020 – 2023 

                     și Ile Simion – Gradul didactic I, seria 2020 – 2023. 

Cadrele didactice care derulează grade didactice, au luat la cunoștință cu repartizarea 

metodiștilor, pentru efectuarea inspecțiilor curente și a termenului legal de efectuare a 

inspecțiilor curente. De asemenea, în semestrul al II-lea din acest am școlar, a avut loc 

inspecția specială cu susținerea lucrării metodico-științifice pentru prof. Florea Mariana 

Claudia,  care a finalizat gradul didactic I, în specializarea limba engleză. 

 În luna iulie 2022, prof. înv. preșcolar Rebegea Andreea, a susținut examenul de 

Definitivat. 

Ca urmare a ofertei de cursuri propuse în acest an şcolar de Casa Corpului Didactic 

Hunedoara, în colaborare cu I.S.J. Hunedoara, majoritatea cadrelor didactice din instituţia 

noastră s-au înscris la cursuri multiple. Astfel în semestrul 1, s-au înscris 23 de cadre didactice 

din colegiu la cursuri cu tematici diferite. Programele de formare continuă purtătoare de CPT 

şi cursurile de formare, organizate de CCD HD, dar şi de alte instituţii, au fost atractive pentru 

colegii noştri, cum ar fi: Cum evaluăm elevii online?, Excelența în carierea de dascăl, 

Utilizarea TIC în procesul de predare –învățare, Evaluarea formativă a literației timpurii, Cum 

să atragi fonduri europene în școala ta, Profesor real într-o școală virtuală, Obiceiurile 

educatorilor de succes, Webinar „Rolul cadrului didactic în optimizarea competențelor socio-

emoționale.strategii de intervenție în mediul online”, T.I.C. PAS spre un învățământ 

sustenabil – conceptul S.M.A.R.T. în procesul de predare - învățare, evaluare și organizare, 

Formare de formatori- „Educație și competență bancară pentru profesori” din perspectiva 

utilizatorului de servicii financiare, Resurse interactive pentru predarea sincronă și asincronă 

în format hibrid, etc. 

 Programul de formare continuă  „CRED - curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți, formare nivel II - învățământ gimnazial”, organizator CCD Timiş, a continuat şi în 

acest an şcolar. 

Cele mai reprezentative cursuri de perfecționare organizate de C.C.D. Hunedoara, la 

care cadrele didactice s-au înscris și au participat în sistem fizic sau on-line, sunt: Curs de 

reconversie profesională, „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”, Cursuri de 

abilitare curriculară/ discipline, Curs de pregătire pentru profesorii metodiști ISJ, Noțiuni de 

bază în utilizarea aplicațiilor informatice, Dezvoltarea inteligenței ecologice la elevi, 

Metodologia programelor educaționale/ programelor Erasmus, Management și leadership în 

educație, Dezvoltarea practicilor incluzive pentru elevii cu CES, Educație antidrog, Google 

Educator Nivelul 1, etc. 

Procedura de selecție a metodiștilor, pentru anul școlar 2021/ 2022, a fost prezentată și 

încheiată în luna octombrie 2021, astfel încât profesorii metodiști din unitatea școlară și-au 

reconfirmat calitatea de profesor metodist, prin depunerea unei cereri la I.S.J HD, respectând 

calendarul prevăzut. 
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O activitate permanentă și continuă a Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție 

în carieră de perfecționare, este actualizarea bazei de date privind numărul de credite 

profesionale transferabile dovedite prin certificate/ atestate de formare continuă eliberate de 

CNFP, obținute de cadrele didactice ale Colegiului Naţional de Informatică „Carmen Sylva” 

Petroşani, în ultimii 5 ani. 

De menționat, preocuparea permanentă a Comisiei de perfecționare și formare continuă 

pentru: 

- reactualizarea permanentă a avizierul “PERFECŢIONARE METODICĂ CERCETARE” 

din cancelaria profesorală, cu materiale informative primite de la I.S.J., C.C.D. 

Hunedoara, dar şi anunţuri atractive de participare la simpozione/ sesiuni internaţionale, 

naţionale, regionale – de comunicări ştiinţifice, ale cadrelor didactice; 

- prezentarea la avizier a informaţiei referitoare la activităţile de formare continuă iniţiate 

de M.E.C.T.; 

- colaborarea permanentă cu instituţiile judeţene: Casa Corpului Didactic Deva şi I.S.J., 

privind oferta de cursuri de perfecţionare, organizate în acest an şcolar; 

- în spiritul perfecţionării continue a cadrelor didactice din şcoala noastră, se derulează în 

continuare proiectul “PERFECŢIONAREA CONTINUĂ”, care constă în elaborarea unor 

teme din sfera educaţională, care se publică în revista „COMUNICĂRI DIDACTICE – 

COMUNICARI EDUCATIONALE”, ISSN 1842-189X, editor prof. Maria-Ana Lazăr; 

Există o preocupare permanentă a colegilor din şcoală de a participa la programe și cursuri 

de perfecţionare organizate și avizate de instituţii abilitate (CCD HD, ISJ, MECTS) şi 

simpozioane/ sesiuni naţionale şi internaţionale, dar și publicarea de articole din sfera 

educațională în diverse publicații, reviste cu ISSN și resurse educaționale RED. 

 

   

COMISIA DE ELABORARE A ORARULUI ȘI A SERVICIULUI PE 

ȘCOALĂ 
                                          Responsabil,   

prof. Stoica Gabriela  

 
După ce s-a preluat de la direcţiune planul de încadrare, dirigenţiile şi fixarea sălilor 

pe catedre, s-a trecut la realizarea orarului.  

Realizarea orarului a trebuit să ţină cont de orarul profesorilor din afara şcolii noastre, 

de faptul că nu se pot pune două ore consecutive la materiile cu doua ore pe săptămână şi de o 

repartizare a orelor cât mai eficientă, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Realizarea 

orarului a trebuit să ţina cont şi de faptul ca profesorii de desen şi muzica vor împărţi clasele 

de a IX-a şi a X-a. La clasele a X-a C și a XI-a B, orarul a trebuit să țină cont de specificul 

acestor clase, anume că sunt formate din specializările, matematică informatică- informatică 

intensiv și științe ale naturii- engleză intensiv. De aceea au fost cuplate orele de informatică 

cu cele de engleză și cu orele prevăzute în trunchiul comun și CDȘ, în funcție de profil. 

 În următoarea etapă s-a trecut la verificarea şi la îmbunătăţirea orarului  la sugestiile 

cadrelor didactice, după ce acesta a fost afişat în cancelarie. 

În continuare s-a realizat orarul definitiv pe clase, pe laboratoare și sala de sport, iar 

acesta a fost  afişat în cancelarie, la fișier, în laboratoare și la sala de sport, începând cu prima 

săptămână de şcoală. Diriginţii au informat elevii de la clasă, atât asupra orelor de studiu cât 

şi repartizarea sălilor pentru fiecare materie.  Orele de informatică se vor ține în laboratoarele 

de informatică și în sălile de curs ale fiecărei clase, iar ora de educație fizică se va efectua în 

sala de sport, dacă permite situația pandemică. 

Pentru eventualele modificări realizate în orar s-a  consultat direcţiunea. 
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În luna octombrie s-au cerut opţiunile elevilor pentru teze, iar apoi s-a realizat 

planificarea tezelor pentru semestrul întâi. Aceasta a trebuit să ţină cont de opţiunile elevilor 

şi de orele de curs din orar. Planificarea s-a  realizat astfel încât să nu fie mai mult de doua 

teze pe săptămână şi cu minim o zi între ele pauză. 

În luna martie s-a realizat planificarea tezelor pentru semestrul al doilea.  

În luna mai s-a realizat orarul claselor a XII-a. Pentru aceste clase s-a realizat un 

program intensiv de pregatire pentru examenul de bacalaureat.  

După definitivarea orarului s-a făcut programarea serviciului în şcoală pentru 

profesori. Aceştia au fost programaţi în fiecare zi, câte un profesor pe fiecare etaj şi în curtea 

şcolii, în două schimburi (7.45-11.00 si 11.00- 15.00). Cu toate acestea nu toţi profesorii au 

înțeles necesitatea efectuării serviciului pe școală, deşi au fost informaţi privind efectuarea 

acestuia.  

Afişarea graficului de serviciu s-a făcut imediat după afișarea orarului, acesta fiind  

afişat la fiecare etaj şi în cancelarie. În cancelarie există un registru în care au fost consemnate 

toate problemele care au apărut în timpul efectuării serviciului pe şcoală. Menționez că nu au 

fost semnalate probleme. 

 
 

COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 
Responsabil, 

prof.GHEVIZA CARMEN 

 

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

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar si s-a concretizat in: 

▪ Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

▪ Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor 

in vigoare. 

▪ Distribuirea, completarea si semnarea contractului educational intre şcoala, elev si părinte 

▪ Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe. 

▪ Organizarea de şedinţe metodice pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte 

▪ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

▪ 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 

▪ Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

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

educaţie si dezvoltarea simţului civic, ecologic , artistic  , invitarea la orele de dirigenţie a 

consilieruli scolar , agenţilor  politiei de proximitate ,excursii tematice, vizite la muzee, 

vizionarea de spectacole şi piese de teatru. 

Derularea  de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în colegiu. 

Activitatea desfăşurată 

      Reactualizarea prevederilor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009, Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011 
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Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal 

teoretic, cat si gimnazial, de către toţi diriginţii. 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere 

şi orientare specifice învăţământul liceal si gimnazial . 

- diriginţii au consultat în format electronic  programele Consiliere şi orientare, conform 

nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor 

anuale şi semestriale la dirigenţie 

      Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare pentru părinţi în vederea desfăşurării 

activităţilor pe  baza unor materiale suport sau scenarii educative. Ora de consiliere pentru 

elevi este inclusa in orar. 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de 

interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de 

consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametrii 

calitativi  ora de dirigenţie ( este inclusa in orar). 

      Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare. 

- diriginţii au completat macheta caietului dirigintelui 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative 

specifice statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care 

îi coordonează 

 

Puncte slabe: 

- uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei 

şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

      Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de 

machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice 

propuse 

- toţi diriginţii claselor a IX-a au semnat contractul educational şcoală-familie cu părinţii 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu 

părinţii 

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili 

un parteneriat eficient şcoală-familie 

      Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor 

metodice: 



54 

 

Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 

educative 

Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

      Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 

promovare împreună cu elevii de “ritualuri de socializare”, de obiecte ornamentale – tablouri, 

flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă) 

Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de 

coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere 

ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a 

unui set de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de 

coeziune socială etc. 

Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere al obiecte ornamentale – tablouri, 

flori etc. 

      Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului Intern  la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc 

şcolar, la nivel de clasă 

- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, 

conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă 

şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 

 

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care 

nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

      Activităţi manageriale a situaţiei disciplinare a clasei 

 

Puncte forte: 

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / 

dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi combaterii 

cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism 

şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, 

aplicarea sancţiunilor conform RI etc.) 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în 

managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de 

reabilitare) 
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- colaborare parţială dintre o parte din diriginţi şiconsilierul scolar pentru prevenirea şi 

combaterea abaterilor disciplinare din cadrul liceului 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul 

obligatoriu 

- dificultăţi în a identifica si aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism 

in învăţământul obligatoriu 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 

       

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere 

ridicată la clasa  a XII-a)privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul 

socioprofesional al absolvenţilor. 

- informarea claselor a XII-a cu privire la metodologia examenului de certificare a 

competenţelor profesionale 

- completarea de chestionare privind cariera 

 

Puncte slabe: 

-lipsa unei statistici comparative 

OPORTUNITAŢI: 

- implicarea elevilor in activitati in functie de aptitudinile / inclinatiile personale; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse; 

 

AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban care ii indeparteaza pe 

elevi de studiu; 

- influenţa „grupului” de elevi; 

- numărul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate. 

 
  

COMISIA DE OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

Responsabil, 

prof. Mihăilescu Natalia 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, elevii Colegiului Național de Informatică 

"Carmen Sylva" Petroșani de la clasele pregatitoare până la clasele a XII-a au participat la 

diverse olimpiade și concursuri școlare, organizate la nivel local, județean și național, 

momentele trăite de elevi și de către cadrele didactice fiind speciale datorită rezultatelor 

deosebite (numărul premiilor și mențiunilor fiind mare). Așadar, procesul instructiv-educativ 

desfăşurat în anul școlar 2021-2022 a fost de calitate, lucru care s-a reflectat în rezultatele 

obţinute de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice.  

Activitățile comisiei au vizat: 

• Organizarea activitatii de performanta la nivelul comisiei metodice 

• Selectarea pentru performanta elevilor la nivelul claselor 

• Selectarea pentru performanta elevilor la nivelul scolii pe discipline si domenii 

• Planificarea pregatirii pentru performanta la nivelul comisiilor metodice 

• Stabilirea concursurilor vizate 

• Identificarea programelor pentru concursuri si olimpiade 
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• Pregatirea elevilor pentru activitatea de performanta 

• Participarea la olimpiade si concursuri la nivelul scolii, local, județean, național 

Cadrele didactice și-au concentrat activitatea pe:  

• identificarea unor metode specifice de predare-învatare centrate pe elev si adaptarea 

într-o mai mare masura a strategiilor de lucru la cerintele colectivelor de elevi;  

• obtinerea unor rezultate cat mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri scolare;  

• sporirea interesului elevilor pentru diferitele discipline studiate la clasă prin 

participarea la diferite activitati, parteneriate, proiecte si concursuri în cadrul școlii, la 

nivel local, județean și național. 

Rezultatele obținute de către elevii colegiului sub coordonarea cadrelor didactice sunt 

redate în tabelul de mai jos: 
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 Pentru următorul an școlar comisia își propune  antrenarea elevilor într-un număr cât 

mai mare de olimpiade și concursuri.  

 

COMISIA DE INVENTARIERE 
Responsabil, 

prof. Mihăilescu Natalia 

În anul școlar 2021-2022 Comisia de inventariere de la Colegiul Naţional de 

Informatică „Carmen Sylva” Petroșani a funcţionat având următoarea componenţă: prof. 

Lazăr Ileana, prof. Gligor Mircea-Adrian, prof. înv. Primar Bârlea Cornelia, prof. Wilk 

Bogdan-Alexandru, contabil șef ec. Donose Melania, administrator de patrimoniu liceu ing. 

Cristescu Florian, administrator de patrimoniu gimnaziu ec. Bârlida Melania, bibliotecar dr. 

ing. Toroapă Claudia. 

Comisia de inventariere și-a desfășurat activitatea pe baza unui plan la care și-au adus 

contribuția toți membrii și a avut următoarele obiective: 

 ▪ întocmirea inventarului școlii; 

 ▪ efectuarea propunerilor de casare, care trebuie aprobate în Consiliul de Administratie; 

 ▪ actualizarea listelor de inventar cu obiectele/bunurile noi, aduse în şcoală. 

 Pentru realizarea obiectivelor comisia a colaborat cu conducerea școlii, contabilitatea 

și personalul administrativ. 

Membrii comisiei au implicat profesorii și ceilalți angajați ai școlii care au in gestiune 

bunuri de inventar. 

Au fost întocmite listele cu propunerile pentru casare. 



58 

 

 A existat o strânsă și permanentă colaborare şi comunicare între membrii comisiei, cu 

celelalte cadre didactice, conducerea unității de învățământ, cu compartimentul contabilitate şi 

personalul administrativ  

 

 

  

COMISIA DE RECEPTIE A BUNURILOR MATERIALE 
 

Responsabil, 

ing. Cristescu Florian 

 

In cadrul comisiei de receptie a bunurilor materiale s-au desfasurat activitati de 

verificare si receptionare calitativa si cantitativa a bunurilor achizitionate conform facturilor 

necesare desfasurarii activitatii. 

Au fost semnate notele de receptie de catre toti membrii comisiei. 

In cadrul acestui raport anexez lista cu achizitiile verificate si receptionate in anul 

scolar 2021-2022. 

 

COMISIA PENTRU RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE REPARAŢIE ŞI 

CONSTRUCŢII MONTAJ  
Responsabil, 

ing. Cristescu Florian 

ing. Pavel Romulus 

 

La sediul liceului s-au efectuat următoarele lucrări de reparații: 

-refacere rețea canalizare 

-relocare instalație supraveghere  

-reparații instalație electrică sediu liceu 

-montat robineți termostatați parter și etajul I. 

 La sediul școlii gimnaziale s-au efectuat următoarele lucrări de reparații: 

-înlocuire 6 coloane de încălzire plus caloriferele aferente 

-înlocuire tablou electric la sala de sport 

-reparare sistem de supraveghere video 

-reparare și vopsire gard împrejmuitor la terenul de sport 

-zugrăvit hol parter și scările de acces  

 

 

COMISIA DE VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE 
Responsabil,                                                                                                                                                                                                            

prof. Stoica Gheorghe 
 

În anul școlar 2021-2022 Comisiei de verificare a documentelor școlare și-a desfășurat 

activitatea conform planului de muncă propus. Am urmărit astfel printre altele completarea 

corectă şi în termen a situaţiei şcolare a elevilor la sfârşitul anului şcolar (iunie) şi dupa 

sesiunea exsamenelor de corigenţă(septembrie), stabilirea modului de realizare a activitătii, 

compartimentele şi persoanele implicate, realizarea asigurării cu privire la existenţa 
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documentelor adecvate derulării activităţilor, realizarea asigurării continuitații activitătii, 

stabilirea  sarcinilor privind circuitul documentelor necesare (cataloage, registre matricole), 

precum și alte scopuri specifice.  

Ca responsabilități în acest sens am stabilit ca directorul unitătii de învăţamânt să 

verifice modul de completare a registrului matricol, referitor la: corectitudinea datelor înscrise 

conforme cu cataloagele claselor şi foilor matricole primite, eliberate în timpul anului şcolar, 

semnează pentru verificare, aplică ştampila unităţii, diriginţii şi învăţătorii şcolii să 

completeze situaţia şcolară în registrul matricol, secretara să completeze registrele împreună 

cu diriginţii şi învăţătorii, după cataloagele claselor şi foile matricole primite în timpul anului 

şcolar și să urmărescă ca situaţia scolară să fie înceheiată corect în catalog și să fie făcute 

corect menţiunile  necesare  mişcării populaţiei şcolare sau a situaţiei de repetenţie,  să 

elibereze acte   de studii (adevereinţe, diplome, certificate) pe baza înscrisurilor din registrul 

matricol și să răspundă de gestionarea registrelor matrricole și comisia să verifice  împreună 

cu directorul unităţii , modul de completare a situaţiei şcolare în registrele matricole.  

S-au utilizat ca documente de referință Ordinul nr.3502/03.03.2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare din învăţământul 

preuniversitar, Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare din învatamântul 

preuniversitar (publ.în MO nr.342/22.04.2005), Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învatamânt preuniversitar referitor la actele de studii, Legea nr.84/1995, Legea 

Invăţământului, Regulamentul intern al institutiei de învăţamânt precum și alte documente. 

Activitatea comisiei s-a desfășurat fără perturbări majore.  

 

 

COMISIA DE PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII 

 
Responsabil comisie, 

                                                                                             prof. Petrescu Adriana 

 

În anul şcolar 2021-2022, Comisia de promovare a imaginii şcolii şi-a desfăşurat 

activitatea în concordanţă cu planul managerial conceput la începutul anului şcolar. 

În acest sens s-a pus accent pe activităţile de  creare şi promovare a unei imagini 

instituţionale pozitive în comunitate prin: 

• elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a 

exemplelor de bună practică în managementul instituţional; 

• personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi 

flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educaţional; 

• colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice; 

• promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, 

susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor cu alte 

abilităţi; 

• armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală; 

• promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţi în procesele 

de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

 

 Activităţile desfăşurate  au avut cu prioritate următoarele opţiuni strategice: 

• dezvoltarea curriculară; 

• dezvoltarea resurselor umane; 
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• atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale; 

• adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor 

(potenţiali)/pieţei muncii. 

• elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a: 

o ofertei curriculare; 

o calificării şi prestigiului personalului didactic; 

o bazei materiale a şcolii; 

o modului în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii. 

 

 În promovarea imaginii şcolii, un impact deosebit  l-a avut postarea activităţilor şi 

informaţiilor pe reţelele de socializare. Utilizarea promovării prin intermediul internetului a 

reprezentat o prioritate pentru şcoala noastră, mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori 

frecvenţi ai informării prin reţeaua internet. În acest sens, Comisia pentru promovarea 

imaginii şcolii a propus următoarele metode de transmitere a informaţiilor în spaţiul virtual: 

• utilizarea site-ului şcolii; 

• utilizarea reţelei de socializare Facebook 

 Ştirile şi informaţiile promovate prin intermediul reţelei de socializare Facebook arată 

o creştere a numărului de vizualizări/căutări de informaţii despre şcoala noastră. 

 Un impact deosebit în comunitate l-au avut şi vizitele echipei noastre de prezentare la 

clasele a VIII-a din Valea Jiului, precum  şi activităţile desfăşurate sub denumirea “Zilele 

Porţilor Deschise “  prin care am putut prezenta activitatea desfăşurată la nivelul unităţii 

noastre. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare a reprezentat şi reprezintă în continuare o 

prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. 

 Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-media, 

lărgirea orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a atenţiei ce 

trebuie acordată promovării instituţiei noastre şcolare şi asupra formării unei imagini reale în 

viziunea partenerilor educaţionali reprezentaţi de elevi, părinţi şi alţi parteneri (locali, 

regionali, naţionali, economici ş.a.m.d.). 

 

 

  COMISIA PENTRU ESTETIZARE 
 

Responsabil, 

prof. Lazar Ileana 

 

În anul școlar 2021-2022, Comisia pentru estetizare de la Colegiul Naţional de 

Informatică „Carmen Sylva” Petroșani a funcţionat având următoarea componenţă: prof. 

Lazăr Ileana, prof. înv. primar Ghicioi Mariana, prof. Oatu Andreea, prof. Filip Roxana, prof. 

Pîncă Silvia, prof. Ile Simion, prof. Ciornei Mariana și prof. înv. Primar Rebegea Andreea. 

Comisia de estetizare și-a desfășurat activitatea pe baza unui plan la care și-au adus 

contribuția toți membrii și a avut următoarele obiective: 

- amenajarea și întreținerea coridoarelor 

- pavoazarea și întreținerea sălilor de clasă 

- întreținerea și amenajarea spațiilor verzi 

 Pentru realizarea obiectivelor comisia a colaborat cu conducerea școlii și personalul 

administrativ. 

Membrii comisiei au implicat atât elevii cât și cadrele didactice (în special profesorii 

de la învățământul primar și diriginții) în realizarea materialelor necesare poavazării sălilor de 

clasă și coridoarelor. 
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Sălile de clasă și coridoarele au fost amenajate cu imagini corespunzătoare diferitelor 

evenimente: 1 Decembrie, Crăciun, Dragobete, 1 Martie, 8 Martie, Paște, Ziua Europei, 1 

Iunie, Ziua Absolventului. 

 A existat o strânsă și permanentă colaborare şi comunicare între membrii comisiei, cu 

celelalte cadre didactice, conducerea unității de învățământ, cu elevii şi personalul 

administrativ. 

 

 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR ȘCOLARE, A 

PROGRAMULUI NAȚIONAL „BANI DE LICEU” 

  
Responsabil,  

prof. Lazăr Maria – Ana 

  

Comisia pentru verificarea actelor depuse pentru burse școlare și-a desfășurat 

activitatea în anul şcolar 2021/ 2022, conform deciziei conducerii Colegiului National de 

Informatica ”Carmen Sylva”, pe baza unui plan de muncă întocmit la începutul anului şcolar 

conform legislației în vigoare. 

La nivelul Colegiului Național de Informatică ”Carmen Sylva”, având în vedere 

îndeplinirea criteriilor din Ordinul 5576/7.10.2011 și Ordinul 3470/2012, dar și deciziile 

Consiliului de Administrație al Colegiului referitoare la acordarea burselor scolare au fost 

propuse spre aprobare la începutul anului școlar următoarele tipuri de burse: 

1. burse de merit 

2. burse de studiu 

3. burse de ajutor social 

4. programul naţional „Bani de liceu” 

În acest an şcolar, nu au fost solicitări ale elevilor, pentru burse de performanţă. 

 Ca urmare a documentelor primite de la I.S.J. Deva, în colaborare cu diriginţii şi 

părinţii elevilor, la începutul sem. 1, s-au întocmit dosarele pentru programul naţional “Bani 

de liceu” în cuantum de 250 lei (RON) lunar, finalizate cu anchete sociale. 

 Au fost întocmite 7 dosare, s-a făcut calculul pentru fiecare dosar, situaţiile fiind 

transmise la I.S.J. HD. În urma validării datelor încărcate pe platforma programului național 

“Bani de liceu”,   s-a afişat lista cu elevii beneficiari în număr de 7, toţi cu venitul lunar brut 

pe membru de familie, sub 500 lei. 

Pentru programul naţional “Bani de liceu” regulamentul prevede, ca elevii cu peste 20 

de absenţe nemotivate pierd bursa, prin urmare lunar se urmăreşte situaţia disciplinară şi se 

întocmesc rapoarte. Cei 7 elevi au beneficiat de bursă tot anul şcolar, neavând abateri sau 

absenţe nemotivate. 

Menționez că Comisia de acordare a burselor și a sprijinului financiar „Bani de liceu” 

a respins Cererea nr. 1.2026/ 24.09.2021 pentru acordarea spriijinul financiar în cadrul 

programului național „Bani de liceu”, pentru elevul CEBUC AURELIAN VALENTIN, din 

clasa a XI-a A, deoarece nu s-au depus acte la dosar, fiind înregistrată doar cererea. Motivul 

respingerii: nu îndeplinește normele metodologice de acordare a bursei solicitate. 

Pentru eleva Şipoş Antonia Elena, din clasa XII-a D, s-a aprobat o bursă specială, 

îndeplinind criteriile de acordare. 

 Pentru o urmărire corectă a situaţiei absenţelor elevilor beneficiari de bursă, am 

colaborat cu profesorii diriginţi să aibă în vedere motivarea la timp a absenţelor  acestora. De 

asemenea, pierd bursa elevii cu eliminare 3-5 zile, au nota la purtare sub 7, sau au fost 

exmatriculaţi.  
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Din acest motiv, s-a realizat monitorizarea lunară a elevilor în vederea îndeplinirii 

condițiilor de acordare și păstrare a burselor obținute la începutul anului școlar. 

 Pentru bursele şcolare de merit, studiu şi sociale au fost afişate condiţiile conform 

legislaţiei în vigoare la începutul anului școlar (O.M. nr.5576/2011), s-au întocmit dosare, s-

au efectuat calculele de venit lunar/ membru de familie şi s-a întocmit situaţia conform 

adresei Consiliului Local. 

De menţionat că situaţiile centralizatoare, privind acordarea burselor şcolare, au fost 

validate de Consiliul de Administraţie a unităţii şcolare şi înaintate spre aprobare Consiliului 

local al Primăriei Petroşani. 

 În semestrul I, an şcolar 2021/ 2022, au fost aprobate și bursele de merit, bursele de 

studiu și bursele sociale. Statistic: 4 burse de MERIT (pentru elevii cu media generală 10 

(zece), în anul școlar 2020/ 2021), 3 burse de STUDIU, 4 burse SOCIALE tip C și 16 burse 

SOCIALE tip A 

Situaţia burselor, la începutul sem. II (după revizuire), a fost actualizată prin adăugarea 

altor elevi care s-au încadrat în criteriile de acordare a burselor, începând cu semestrul al II-

lea, ca urmare a Ordinului nr.5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. La începutul semestrului 

II, în perioada 17.01 – 31.01.2022, s-au revizuit toate bursele școlare acordate în semestrul I și 

s-au depus dosare de către elevii care s-au incadrat in criteriile de acordare a tuturor tipurilor 

de burse, prin punerea în aplicare a Ordinului menționat. 

Astfel, începând cu semestrul al II-lea, s-au depus 137 de dosare. În urma verificrii 

actelor, au fost aprobate 133 dosare de bursă, iar numărul elevilor beneficiari a fost de 110, 

existând elevi care au cumulat 2 tipuri de bursă (bursă socială și bursă de merit sau bursă 

socială și bursă de studiu). 

În conformitate cu art. 18, litera a)/ CRITERII GENERALE* de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat - forma consolidată (include și modificările 

ulterioare, criterii aprobate inițial prin ORDINUL nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 (publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022), iar ulterior au fost modificate și 

completate prin ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022 (publicat în MONITORUL 

OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022). BURSELE de ajutor social se acordă și pe perioada 

vacanțelor școlare pentru elevii “care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul 

anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 

absențe nemotivate/ semestru”. Prin urmare, pe perioada vacanței de vară au fost 57 de elevi 

care au beneficiat de BURSĂ de ajutor SOCIAL, singurul elev care NU a beneficiat de 

BURSĂ de ajutor social este NISTORA NICOLAE CĂLIN, din clasa a 10B, care a cumulat 

18 absențe nemotivate în sem. II, în anul școlar 2021/ 2022. 

Situația școlară privind numărul absențelor nemotivate ale elevilor bursieri este extrasă 

din catalogul școlar al fiecărei clase, unde dirigintele a consemnat în catalog numărul total de 

absențe și absențe nemotivate semestrial pentru fiecare elev. 

 

 

COMISIA DE EVIDENŢĂ ŞI GESTIONARE A MANUALELOR 

ŞCOLARE 
Responsabil, 

 Toroapă Claudia 

 

Ca bibliotecar la C.N.I. “Carmen Sylva” am incercat prin activitatea mea sa particip la 

realizarea obiectivelor sistemelor de invatamant in asamblu, precum si a obiectivelor 

educationale pe niveluri de studii si profiluri de invatamant in conditiile de pandemie. 
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• In perioada de pandemie m-am preocupat de protejarea sanatatii individuale a 

elevilor si evitarea imbolnavirii de COVID-19. 

• Am impus masuri pentru elevii si cadrele didactice din colegiu care au solicitat 

carti de la biblioteca: 

➢ Deschiderea graduala a bibliotecii, in etape, in concordanta cu situatia 

epidemiologica locala; 

➢ Am plasat la loc vizibil anunturi scrise privind regulile de distantare 

fizica si cele de access in incinta bibliotecii; 

➢ Am utilizat manusi de unica folosinta pentru fiecare elev in parte si toti 

vizitatorii si-au dezinfectat mainile cu dezinfectant pus la intrarea in 

biblioteca; 

➢ Cartile imprumutate si returnare au fost tinute intr-un spatiu special 

amenajat timp de 5-10 zile si apoi repuse in circuit. 

• La inceput de an scolar, fiind perioada de pandemie, am revizuit procedura de 

primire/predare a manualelor facuta in anul 2020-2021. Fiind reponsabil cu manualele 

pe intreg colegiul m-am straduit sa asigur manualele scolare tuturor elevilor. 

• In data de 03.09.2020, am fost numita prin decizia nr. 100/03.09.2020 responsabil cu 

coordonarea activitatilor de prevenire a infectiei cu SARS-2 la nivelul Colegiului 

National de Informatica “Carmen Sylva” Petrosani, sarcina pe care am avut-o si in 

anul scolar 2021-2022. Am tinut in permanenta legatura cu reprezentantii ISJ HD, ai 

Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, ai autoritatilor administratiei publice locale 

si ai Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a interventiei Hunedoara. 

• In luna septembrie 2021 am distribuit manualele scolare elevilor din clasele IX-XII. 

• In luna decembrie 2021 am avut o actiune de voluntariat cu clasa a X-a A in 

colaborare cu Asociatia Salvati Copiii. Elevii au distribuit pachete copiilor, aceasta 

actiune fiind mediatizata de televiziunea Kapital TV. 

• M-am ocupat de comanda de manuale pentru anul scolar 2022-2023. 

• Am participat ca profesor asistent la simularea examenelor nationale. 

• In luna mai am organizat impreuna cu prof. Toroapa Constantin si prof. Lazar Ileana o 

excursie la Tg. Mures (in aceasta excursie au participat elevi din clasele a IX-a A, a X-

a A si a X-a B). 

• In anul scolar 2021-2022 am facut parte din comisia de inventariere a patrimoniului. 

• La sfarsitul anului 2021-2022 am recuperate manualele scolare (de la fiecare elev) 

printr-un grafic bine stabilit pe zile si ore. 

• Si in acest an scolar am facut rost de o sponsorizare in carti pentru premiere (de la 

clasa I pana la clasa a XII-a). 

Pentru toate activitatile desfasurate in anul scolar 2021-2022, am acte doveditoare. 

 

COMISIA DE GOSPODĂRIRE A BAZEI MATERIALE 
 

Responsabil, 

                     Cristescu Florian 

 

În anul şcolar 2021-2022, la Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” 

Petrosani  şi structurile arondate s-au facut unele lucrări de construcţie şi reparaţii pentru 
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îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii elevilor şi a cadrelor didactice. Astfel,    

s-au facut lucrări de reparații si igienizare totale. Au fost dotate toate unităţile şcolare cu 

echipamente necesare pentru a corespunde normelor PSI.  Pentru asigurarea căldurii în sălile 

de clasă s-au efectuat reparații la rețelele termice și au fost înlocuite cele vechi și neconforme, 

s-a facut verificarea tehnică a centralelor  pentru toate unităţile şcolare pentru asigurarea unui 

confort termic adecvat. Trebuie amintit că toate unităţile dispun de încălzire centrală. S-au 

dotat sălile cu mobilier școlar și tehnică de calcul pentru buna desfășurare a activitătii.  

 Putem concluziona astfel că unitatea școlară a fost îmbunătăţită în ceea ce priveşte 

lucrările de reparatii si a dotarii cu materiale didactice.  

 

COMISIA MONITORIZARE A ACTIUNILOR DE CARITATE A 

ELEVILOR AFLATI IN DIFICULTATE 

Responsabil, 

                prof. Gheviza Carmen 

 

 În cadrul derulării activităților, diriginții claselor V-XII, împreună cu elevii claselor 

respective s-au mobilizat și i-au ajutat pe colegii aflați în dificultate financiară. În prealabil, s-

a discutat cu diriginții, pentru a afla numele și numărul de elevi din fiecare clasă. De 

asemenea, a existat o colaborare strânsă cu responsabilul Comisiei pentru burse școlare, mai 

ales în ceea ce privește elevii beneficiari ai burselor sociale și “ Bani de liceu”. 

Cu toate acestea, pe parcursul anului școlar 2021-2022, activitățile au fost într-un 

număr mai mic, în contextul regulilor stabilite pentru prevenirea transmiterii noului 

coronavirus. 

 În cadrul unității școlare s-au desfășurat activități în colaborare cu SNAC, astfel că, 

acțiunea ”Săptămâna legumelor și a fructelor donate”, care s-a desfășurat în perioada 

noiembrie 2021, a avut ca obiectiv sensibilizarea elevilor față de nevoile celor din jur, 

încurajarea elevilor, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind iniţiativa şi 

devotamentul, prin participarea lor la proiecte de Acţiune Comunitară.  

Strategii de realizare: 

1. mediatizarea în rândul elevilor, privind nevoile grupurilor țintă vizate de către 

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară; 

2. întâlniri de lucru pe echipe cu elevii voluntari din unitate şi stabilirea paşilor de 

lucru; 

3. colectarea de fructe și legume la nivelul școlii - elevii, părinţii şi cadrele didactice 

au facut donaţii de cartofi, ceapă, ardei, morcovi, fasole, usturoi, gulii, conopidă, mere, 

pere, gutui, grepfruit, kiwi, portocale, banane, legume şi fructe conservate (zacuscă şi 

dulceaţă); 

4. realizarea pachetelor de către elevii voluntari cu bunurile (fructe și legume), în 

vederea donării lor beneficiarilor. 

5. acțiunea ”Vine Moș Crăciun”care s-a desfășurat în perioada decembrie 2021, și a 

avut  ca obiectiv ajutorarea copiilor care provin din familii nevoiaşe. Elevii voluntari din 

cadrul  colegiului au împărţit celor 48 de beneficiari (copii) ciocolată, fructe, jucării şi haine. 

De asemenea au realizat pachete pentru două familii din cadrul unității școlare și șapte familii 

din comunitate; 

 Prezentul raport de activitate folosește la întocmirea raportului anual pe școală la 

Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani. 
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COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

 
Responsabil, 

      prof. consilier școlar Pop Bianca 

 

 Comisia este formată din prof. consilier școlar Pop Bianca Maria, responsabil comisie 

la nivel liceal și prof. consilier școlar Tivdă Daniel, responsabil la nivel gimnazial. 

 Dezvoltarea identității vocaționale și pregătirea tinerilor pentru carieră este unul din 

obiectivele principale ale întregului proces de învățământ. 

Reacția școlii, ca instituție de educație, formare și orientare, la mobilitatea socială și 

economică, trebuie să fie de adaptare rapidă a conținutului, structurilor și funcțiilor sale, de 

crearea de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, 

flexibilitatea, inițiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului, a hazardului în 

alegerea carierei. 

Identitatea vocațională combină aspecte legate de cunoașterea propriilor interese, 

valori, abilități și competențe, pe de o parte, cu preferința pentru un anumit tip de activități, 

stiluri de interacțiune și medii de muncă, pe de altă parte. 

Aspectele care au cea mai mare relevanță pentru deciziile de carieră sunt: interesele, 

valorile, caracteristicile de personalitate și aptitudinile și deprinderile. 

 Procesul de educație și formare profesională desfășurat în școală constituie puntea 

necesară trecerii spre lumea muncii și a vieții sociale adulte. 

 În fiecare an școlar prin comisia de orientare școlară și profesională, reușim orientarea 

elevilor claselor a VIII-a spre specializările oferite, dar și a elevilor din clasele terminale, 

clasele a XII-a, către formele de învățământ și specializările spre care doresc să se formeze în 

carieră. 

În școala noastră consilierea și orientarea școlară în carieră a elevilor este realizată atât 

de către profesorul consilier școlar, cât și de profesorii diriginți, în colaborare cu profesorul 

consilier educativ al școlii. Profesorii diriginți își proiectează activitatea de consiliere la 

începutul fiecărui an școlar. 

Unul din cele mai importante elemente ale orientării școlare și profesionale îl 

constituie dezvoltarea imaginii de sine, prin activități de explorare și autocunoaștere și o 

orientare pozitivă asupra caracteristicilor personale. 

Astfel, prin activitățile de consiliere, am urmărit analiza caracteristicilor personale și a 

factorilor implicați în dezvoltarea carierei, dar și corelarea cerințelor de formare profesională 

cu posibilitățile proprii. 

În activitățile derulate privind educația pentru carieră s-au avut în vedere următoarele 

teme: 

• autocunoașterea și autoevaluarea; 

• investigarea caracteristicilor personale relevante pentru carieră; 

• investigarea valorilor personale; 

• explorarea preferințelor și a intereselor elevilor pentru anumite domenii de cunoștințe 

sau de activitate; 

• identificarea aptitudinilor prin completarea unor chestionare destinate identificării 

acestora; 

• explorarea diversității profesiilor, meseriilor  

Astfel, s-au realizat activități individuale și de grup cu elevii, privind autocunoașterea 

și identificarea propriilor interese, valori și aptitudini: 
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- elevii claselor de a VIII-a au fost sprijiniți pentru implicarea în studiul la nivel județean 

organizat de CJRAE Hunedoara privind identificarea preliminară a opțiunilor elevilor privind 

traseul școlar la finalul clasei a – VIII-a 

- Desfășurarea cu clasele a VIII-a și a XII-a, de activități de consiliere de grup și activități de 

consiliere individuală, în vederea familiarizării elevilor cu conceptele de aptitudini, cu 

importanța acestora în practicarea anumitor profesii și prezentarea procedurii de evaluarea a 

aptitudinilor cognitive cu Bateria BTPAC la nivel gimnazial și cu Bateria CAS++ la nivel 

liceal . Elevilor le-au fost explicate aptitudinile ce le vor fi testate. Pentru o orientare școlară 

și profesională în concordanță cu aptitudinile elevilor, s-au aplicat și Chestionare: de interese, 

de valori, de personalitate. 

- 38 dintre elevii de clasa a VIII-a, 51 de elevi de clasa a XII-a, 9 elevi de clasa a XI-a și 3 

elevi de clasa a X-a, au participat la testarea individuală și identificarea profilului aptitudinal 

și au beneficiat de consiliere post-testare în vederea analizării profilului aptitudinal propriu și 

a punerii acestui profil aptitudinal în corelație cu diverse profesii față de care aceștia și-au 

manifestat interesul. 

- Participarea la ședințele cu părinții elevilor de clasa a VIII-a pentru promovarea activităților 

OSP și explicarea importanței cunoașterii profilului aptitudinal al propriilor copii, în vederea 

alegerii unui traseu educațional la final de clasa a VIII-a, care să fie în acord și cu potențialul 

aptitudinal cognitiv al acestora și care să crească gradul de integrare și satisfacție școlară al 

elevilor în clasa a IX-a.    

- Desfășurarea cu clasele a VI-a și a VII-a de activități de consiliere de grup și aplicare de 

chestionare privind identificarea propriilor interese, ca premisă în demersurile și deciziile 

personale ulterioare privind orientarea școlară și profesională.  

 Au fost realizate la nivelul Cabinetului de Asistență Psihopedagogică din cadrul celor 

două unități de învățământ (gimnazial și liceal) atât activități de consiliere individuale, cât și 

activități de consiliere de grup. 

 Prezentul raport de activitate folosește la întocmirea raportului anual pe școală la 

Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani. 

 

COMISIA DE RECHIZITE ȘCOLARE 

 
Responsabil, 

Vlaicu Cristina Ștefania 

 
În anul școlar 2021-2022 au primit rechizite elevii din învățământul primar și 

gimnazial. Rechizitele au fost distribuite de domnii profesori și diriginți, elevilor care se 

încadrează în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001, aprobată prin 

Legea nr.126/2002. 

Membrii comisiei pentru gestionarea și distribuirea rechizitelor școlare au realizat 

următoarele activități: 

- Au informat învățătorii și diriginții claselor de gimnaziu referitor la condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească elevii pentru a primi rechizite în vederea informării 

părinților/tutorilor legali ai elevilor. 

- Au sprijinit potențialii beneficiari pentru întocirea dosarelor. 

- Au validat lista finală a beneficiarilor de rechizite școlare după evaliuarea dosarelor. 

- Au transmis conducerii unității de învățământ un număr de 30 de beneficiari. 

- Au distribuit pachetele cu rechizte școlare specifice fiecărei clase. 
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STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

 
           Coordonator școlar SNAC, 

prof. consilier școlar Pop Bianca 

 

 În cadrul derulării activităților S.N.A.C. s-au încheiat protocoale de colaborare cu 

diferite centre de îngrijire, printre care: Asociația Bunicii Văii Jiului, Asociația de voluntariat 

”Casa Pollicino” din Petroșani, etc. 

Activitățile desfășurate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, pe 

parcursul anului școlar 2021-2022, au fost într-un număr foarte mic în contextul regulilor 

stabilite pentru prevenirea transmiterii noului coronavirus. 

 Au fost implicați un număr redus de voluntari, și anume 7 elevi la nivel liceal și 4 elevi 

la nivel gimnazial, iar activitățile nu s-au desfășurat conform planului de acțiune. 

 În cadrul unității școlare, atât la nivel gimnazial, cât și la nivel liceal, s-au desfășurat 

următoarele activități în cadrul SNAC: 

• Acțiunea ”Săptămâna legumelor și a fructelor donate”, care s-a desfășurat în perioada 

noiembrie 2021, și a avut ca obiective sensibilizarea elevilor față de nevoile celor din 

jur,   să încurajarea elevilor, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind 

iniţiativa şi devotamentul, prin participarea lor la proiecte de Acţiune Comunitară.  

Strategii de realizare: 

1. mediatizarea in rândul elevilor, privind nevoile grupurilor țintă vizate de către  

Strategia Naţionala de Acţiune Comunitară; 

2. întâlniri de lucru pe echipe cu elevii voluntari din unitate şi stabilirea paşilor de 

lucru; 

3. legătura coordonatorului şcolar cu directorul Centrului, stabilirea nevoilor şi a 

necesităţilor cu care se confruntă şi fixarea, stabilirea exactă a întâlnirilor; 

4. Colectarea de fructe și legume la nivelul școlii și transportarea și donarea acestora la 

azilul de bătrâni al Asociației ,,Bunicii Văii Jiului” din Petroșani. Elevii, părinţii şi 

cadrele didactice au facut donaţii de cartofi, ceapă, ardei, morcovi, fasole, usturoi, 

gulii, conopidă, mere, pere,gutui, grepfuit, kiwi, portocale, banane, legume şi fructe 

conservate(zacuscă şi  dulceaţă); 

5. realizarea pachetelor de către elevii voluntari cu bunurile (fructe și legume), în 

vederea donării lor beneficiarilor. 

• Acțiunea ”Vine Moș Crăciun” care s-a desfășurat în perioada decembrie 2021, și a 

avut ca obiective ajutorarea copiilor din cadrul Asociației de Voluntariat ,,Casa 

Pollicino" din Petroșani și pregătirea unor cadouri pentru copiii care provin din familii 

nevoiaşe. Elevii voluntari din cadrul colegiului au împărţit celor 48 de beneficiari 

(copii) din cadrul Asociației ciocolată, fructe, jucării şi haine. Și de asemenea au 

realizat pachete pentru două familii din cadrul unității școlare și șapte familii din 

comunitate; 

Menționez că la nivelul Colegiului Național de Informatică, structură Școala 

Gimnazială, profesor Gheban Nora, a adus fonduri în colaborare cu casa memorială ,,I. D. 

Sîrbu” Petrila, astfel că 10 elevi ai clasei a V a B au beneficiat de câte un pachet cadou, în 

valoare de aprox. 200 lei/pachet, de la Die Johanniter, Tăsuleasa Social, Ion Barbu, Planeta 

Petrila. Elevii clasei a V-a B au donat haine în scopuri caritabile familiilor defavorizate. 

Profesor Mazilu Ramona Magdalena,,în anul școlar 2021-2022 a participat de 

asemenea cu elevii clasei a VII-a B la activități umanitare pt.Centrul SALVAȚI COPIII din 

Petrila. Activitățile au constat în pachete cu dulciuri, jucării, rechizite, de Crăciun, Paște și 

1Iunie. 
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COMISIA DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE 

 
Responsabil, 

                                                                                                            prof. Petrescu Adriana 

 

 În anul şcolar 2021-2022,  activitatea comisiei de  etică şi de integritate s-a desfăşurat 

pe baza planului managerial realizat la începutul anului şcolar. Aria de cuprindere este vizată 

de către cadre didactice, personal de conducere, didactic auxiliar, elevi. Comisia de etică şi de 

integritate de la nivelul colegiului, constituită în baza Codului de etică şi deontologie 

profesională şi-a propus pentru anul şcolar 2021-2022  următoarele obiective: 

❖ continuarea acţiunilor de cunoaştere şi popularizare a existenţei, locului şi rolului 

Comisiei în structura instituţională a acestei unităţi de învăţământ; 

❖ identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a 

instituţiei de învăţământ; 

❖  implicarea, medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea între 

elevi, între elevi şi profesori, între cadre didactice şi structurile de conducere; 

❖ întreţinerea unei comunicări informale permanente cu toate structurile comunităţii, 

pentru a putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în 

Codul etic al scolii contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale de 

învăţământ; 

❖ extinderea schimburilor de experienţă şi asimilarea practicilor pozitive din 

activitatea Comisiilor de etică ale celorlalte instituţii de învăţământ din judeţ. 

Prevederile ,,Codului de etică şi deontologie profesională al cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar”au fost aduse la cunoştinţă atât în cadrul consiliului profesoral, 

cât si în cadrul comisiilor metodice. 

Comisia de etică si integritate în evaluarea stării morale pe durata anului şcolar  

încheiat a avut în vedere raportarea la următorii indicatori operaţionali cu valoare 

informaţională si explicativă:  

❖ optimizarea cadrului organizatoric si a managementului instituţional propice 

afirmării unui climat moral; 

❖ performanţele în domeniul învăţământului obţinute de către elevi si cadre 

didactice; 

❖ calitatea  relaţiilor interpersonale dintre cadrele didactice din scoală  

❖ relaţiile intercomunitare si cu autorităţile locale. 

Dezvoltarea cunoaşterii şi comunicarea adevărului ştiinţific, puse în practică de 

activitatea de cercetare, de asemenea profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea 

intelectuală au fost valori pivot ale preocupărilor  noastre. 

       Fiecare cadru didactic s-a implicat în creşterea calităţii activităţii didactice si a 

prestigiului unităţii prin autoexigenţe în exercitarea profesiei si respingerea conduitelor 

didactice inadecvate. De asemenea s-a respectat demnitatea fiecărui elev , recunoscându-i-se 

meritul personal al acestuia. 

 Relaţiile profesionale au fost bazate pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie 

loială, evitându-se lezarea libertăţii de opinie. 
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COMISIA „LAPTE ȘI CORN” 
 

Administrator de patrimoniu,  

ing. Pavel Romulus 

 

1. Descrierea activității  

1. 1.  Am recepționat și distribuit produsele (lapte, corn, măr) în anul școlar 2021-2022 în 

cadrul programului pentru școli al României pentru preșcolarii din gradiniță și pentru elevii 

din învățământul primar și gimnazial ai școlii. Numarul mediu de preșcolari și elevi care au 

beneficiat de program este de 282. Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i s-a acordat 2 

porții de fructe, 3 porții de produse lactate și 5 porții de produse de panificație.     

2. Realizarea activităţii  

        2.1.  Am întocmit și transmis documentele aferente programului către Consiliul Județean 

Hunedoara până la data de 5 ale lunii urmatoare pentru lunile integrale. Toate documentele au 

fost întocmite în format Word sau Excel cu ajutorul tehnicii de calcul, listate, semnate și 

ștampilate.  

        2.2. Pentru Programul Fructe în școli s-au întocmit următoarele documente: 

- Proces verbal de recepție a merelor; 

- Evidența numărului de mere consumate de către elevii prezenți la cursuri; 

- Evidența numărului de elevi prezenti la cursuri; 

- Evidența unică cu numărul de porții de măr și lapte consumate/lună/semestru școlar. 

      2.3. Pentru Programul Lapte în școli s-au întocmit urmatoarele documente: 

- Proces verbal de recepție a laptelui; 

- Evidența produselor lactate distribuite (consumate) de către elevii prezenți la cursuri; 

- Evidența numărului de elevi prezenti la cursuri; 

- Evidența unică cu numărul de potții de măr și lapte consumate/lună/semestru școlar. 

        2.4. Pentru Programul Cornul în școli s-au întocmit urmatoarele documente: 

- Proces verbal de recepție a produselor de panificație; 

3. Cantitățiile distribuite 

In anul școlar 2021-2022 s-au distribuit  27.933 porții - lapte, 18.903 porții - fructe și 46.836  

porții – produse de panificație.  

 

 

COMISIA DE MOBILITATE 
Responsabil, 

                                                                                                            Prof. Petrescu Adriana 

 

În anul şcolar 2021-2022 Comisia de mobilitate şi-a desfăşurat activitatea în 

concordanţă cu planul managerial conceput la începutul anului şcolar. 
Ca urmare a acestui fapt s-a întocmit un grafic de activitate avizat de asemenea de 

Consiliul de Administraţie. Activităţile au fost gândite pentru a se desfăşura lunar în Consiliul 

Profesoral al şcolii unde s-au transmis informaţiile cu privire la mobilitatea în învăţământ anul 

acesta. 

În acest sens s-a pus accent pe activităţile transmiterii informaţiilor legate de 

Metodologia- Cadru privind mobilitatea personalului didactic în învăţământul preuniversitar. 

La începutul lunii ianuarie a fost afişat la avizierul şcolii Calendarul mişcării 

personalului didactic în anul şcolar 2021-2022. 

Activitatea lunii februarie au avut loc informări  a domnilor  profesori care se aflau  

într-o etapă sau alta a mobilităţii personalului didactic în anul şcolar 2021-2022.  
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IX. CONCLUZII  

 
În privinţa procesului de învăţământ, conducerea şcolii a urmărit aplicarea curriculum-ului 

naţional, cu accent pe dezvoltarea şi diversificarea ofertei de CDŞ. De asemenea, a fost 

elaborat şi proiectul activităţilor extracurriculare şi concursurilor şcolare, ţinând cont de 

calendarul ISJ Hunedoara.  

Referitor la resursele umane, s-a avut în vedere încadrarea cu personal calificat, posturile 

şi catedrele fiind ocupate conform metodologiei şi criteriilor naţionale. Planul de şcolarizare a 

fost realizat și s-au materializat obiectivele din PDI şi din planul managerial.  

Activitatea de îndrumare şi control, desfăşurată potrivit documentelor de proiectare şi 

organizare, a dus la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, la reducerea 

absenteismului, la eliminarea abandonului, precum şi la ameliorarea disciplinei elevilor. 

Majoritatea cadrelor didactice a fost preocupată de autoformare, de centrarea predării pe 

formarea de competenţe, de implicarea elevilor în activităţi educative diversificate şi de 

obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură, olimpiade și concursuri școlare, de creşterea 

performanţelor şcolare, de formarea dimensiunii europene în educaţia elevilor.  

Au existat relaţii de colaborare şi parteneriate cu alte instituţii, pe plan local, regional, 

național și internațional, prin derularea proiectelor Erasmus+.  

Documentele şi rapoartele tematice solicitate au fost întocmite şi prezentate la timp.  

S-a colaborat bine cu familiile elevilor, cu autorităţile locale şi judeţene. 

Analizele SWOT și PESTE alcătuite în interiorul PDI oglindesc atât punctele tari, cât și 

riscurile care ar putea afecta obiectivele instituției, dar promovabilitatea de 95% la examenul 

de bacalaureat național 2022, media minimă de la admiterea în liceu 2022 de: 8.18  la 

specializarea matematică-informatică, 7.88 la specializarea științe ale naturii și 7.77 la 

specializarea științe sociale, calitatea profesională a cadrelor didactice, implicarea acestora în 

viața școlii, atmosfera favorabilă progresului existentă în școală, ne îndeamnă să credem că 

etapa de dezvoltare evidentă în care se află colegiul, ca și perspectivele acestuia, cu profilurile 

sale teoretice sunt unele foarte încurajatoare. 

 

 

 

 

 

 

Director,                                                                                        Director adjunct, 

Prof. dr. Ramona Stănescu                                                          Prof. Maria Alina Hiciu 
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