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Structura pe niveluri de invatamant: 
 

 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar curent: 

 

 

 Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Liceal 

(ciclul inferior), 

din care  

cl. a  IX-a 2 43 Liceu zi Română  

cl. a  IX-a 1 27 Frecvenţă redusă Română  

cl. a  X-a 2 45 Liceu zi Română 

cl. a  X-a 1 33 Frecvenţă redusă Română  

Total 6 148   

Liceal,  

 (ciclul 

superior), 

din care 

cl. a  XI-a 2 55 Liceu zi  Română 

cl. a  XI-a 1 49 Frecvenţă redusă Română  

cl. a  XI-a 1 25 Liceu seral  Română  

cl. a  XII-a 2 26 Liceu zi  Română 

cl. a  XII-a 1 37 Frecvenţă redusă Română  

cl. a  XII-a 1 10 Liceu seral Română  

cl. a  XIII-a 1 31 Frecvenţă redusă Română 

cl. a  XIII-a 1 9 Liceu seral  Română  

Total  11 242   

Postliceal, 

din care 

an I 2 63 Învăţământ zi Română  

an II 2 29 Învăţământ zi Română  

Total  4 92   

Învăţământ 

profesional, 
din care 

cl. a  IX-a 3 92 Învăţământ de zi Română 

cl. a  X-a 3 77 Învăţământ de zi Română 

cl. a  XI-a 3 65 Învăţământ de zi Română 

Total 9 234   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare 

profesională: 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  

  Tehnologică Mecanic   a IX-a 1 23 

  Electric  a IX-a 1 20 

  Teoretică Real Ştiinţele naturii a IX-a 1 27 

   

Tehnologică 
Electric  a X-a 1 23 

  Electronică şi 

automatizări 
 a X-a 1 22 

  Teoretică Real Ştiinţele naturii a X-a 1 33 

   

Tehnologică 
Electric Tehnician electrcian 

electronist auto 

a XI-a 1 27 

   

Mecanic  

Tehnician transporturi a XI-a 1 28 

  Tehnician transporturi a XI-a seral 1 25 

  Teoretică Real Ştiinţele naturii a XI-a 1 49 

  Tehnologică Electronică şi 

automatizări 
Tehnician operator tehnică de 

calcul 
a XII-a 0,5 8 

  Mecanic Tehnician proiectare CAD a XII-a 0,5 9 

  Mecanic Tehnician transporturi a XII-a 1 9 

  Teoretică Real Ştiinţele naturii a XII-a 1 37 

  Tehnologică Producţie 

media 

Tehnician operator 

procesare text/imagine 

a XII-a seral 1 10 

  Teoretică Real Ştiinţele naturii a XIII-a 1 31 

  Tehnologică Mecanic Tehnician mecanic pentru 

întrţinere şi reparaţii 

a XIII-a seral 1 9 

2.  Postliceal 

2.1. Postliceal Tehnologică Informatică Tehnician infrastructură reţele de 

telecomunicatii 
an I 1 29 

  Tehnologică Informatică Tehnician infrastructură reţele de 

telecomunicatii 
an I 1 34 

  Tehnologică Informatică Tehnician infrastructură reţele de 

telecomunicatii 
an II 1 13 

  Tehnologică Transporturi Tehnician transporturi auto 

interne şi internaţionale 
an II 1 16 

3. Învăţămâ

nt 

profesion

al 

Tehnologică Mecanic Mecanic auto a IX-a 2 58 
a X-a 2 57 
a XI-a 2 49 

Tinichigiu vopsitor auto a IX-a 1 34 
a X-a 1 20 
a XI-a 1 16 

 

 

 

 

 



 

Resurse umane: 
 
 

 

 

1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

 

Director 

(numele şi prenumele) 

Gradul 

didactic 

Vechime 

la 

catedră 

Documentul 

de numire 

în funcţie 

Modalitatea 

numirii pe 

funcţie 

Unitatea de 

învăţământ 

la care are 

norma de 

bază  

Unitatea de 

învăţământ 

la care este 

titular  

(dacă e 

cazul) 
 

AGACHE ADINA I 29 
Decizia nr. 

967/2016 
Concurs 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

Director adjunct 

(numele şi prenumele) 
      

PICU RAREŞ 

 
I 15 

Decizia nr. 

968/2016 
Concurs 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

 

 

2. PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

 
Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr 

de norme 

întregi 

/posturi 

 

Număr de 

cadre 

didactice cu 

norma de 

bază în 

unitatea de 

învăţământ  

Număr de 

cadre 

didactice 

titulare   ale 

unităţii de 

învăţământ 

 

Număr de 

cadre   

didactice 

calificate 

/procent din 

numărul total  

al cadrelor 

didactice 

 

Modalitatea angajării pe 

post 

  

54 46 36 28 1/1,85% 

1 detaşat;  
25 suplinitori (asociaţi şi 

pensionari);  

28 concurs de titularizare 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

1 29 5 12 6 1 

   



 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

 

Vechime debutant  3-5ani 6-10 ani 11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 30 

- în învăţământ 2 2 4 4 6 12 11 13 

- în unitate 4 1 3 4 5 11 10 12 

 

3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

  

Categorie de personal Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele 
privind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

 

la nivelul 

normativelor 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Secretar  2 2 2  Da  

Contabil  2 2 2  Da  

Informatician 1 1 1  Da  

Bibliotecar  1 1 1  Da  

Laborant 1 1 1  Da  

Administrator 1 1 1  Da  

Supraveghetor de 
noapte 

1 1 1  Da 
 

Tehnician  1 1 1  Da  

Pedagog  1 1 1 Da   

               

        

4. PERSONALUL NEDIDACTIC  

  

Categorie de 

personal 

Număr  

de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal 

este:  

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

 

la nivelul 

normativelor 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Paznic  4 4 4  4 Paznic  

Îngrijitor  10 10 11 1  Îngrijitor  

Fochist  3 3 3  3 Fochist  

Muncitor  6 6 6  6 Muncitor  

Şofer  1 1 1  1 Şofer  

 
 
 
 

 



EFECTIVE ELEVI 

Anul şcolar 2017 – 2018 

Semestrul I 

 
Nr. 

Crt. 

 

Clasa 

Nr. elevi la 

începutul anului 

şcolar 

Nr. elevi la 

sfârşitul 

Semestrului I 

 

Observaţii 

1 Clasa a IX-a A 23 23 - 

2 Clasa a IX-a B 20 20 1 plecat 

1 venit 

3 Clasa a X-a A 22 22 - 

4 Clasa a X-a B 23 23 - 

5 Clasa a XI-a A 28 28 - 

6 Clasa a Xl-a B 27 26 1 exmatriculat 

7 Clasa a XII-a A 17 17 - 

8 Clasa a XII-a B 9 9 - 

9 Clasa a XII-a  seral  10 6 1 retras 

3 exmatriculati 

10 Clasa a XIII-a  seral  9 7 2 retrasi 

11 PL I transporturi 34 16 5 retrasi 

13 exmatriculati 

12 PL I telecomunicatii 29 11 10 retrasi 

8 exmatriculati 

13 PL II transporturi 16 8 1 retras 

7 exmatriculati 

14 PL II telecomunicatii 13 13 - 

15 Clasa a IX-a fr 27 21 2 veniti 

3 exmatriculati 

5 retrasi 

16 Clasa a X-a fr 33 32 2 veniti 

3 retrasi 

17 Clasa a XI-a fr 49 51 3 veniti 

1 retras 

18 Clasa a XII-a fr 37 34 1 retras 

2 exmatriculati 

19 Clasa a XIII-a fr 31 30 1 exmatriculat 

20 I A profesionala 28 28 - 

21 I B profesionala 30 29 2 retrasi 

1venit 

22 I C profesionala 34 34 - 

23 II A profesionala 29 28 1 retras 

24 II B profesionala 28 27 1 retras 

25 II C profesionala 20 20 - 

26 III A profesionala 23 23 - 

27 III B profesionala 26 24 2 retrasi 

28 III C profesionala 16 15 1 retras 

TOTAL 691 625 

9 - veniti 

36 – retrasi 

1 - plecati 

38 - exmatriculati 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PROMOVABILITATE 

Anul şcolar 2017 – 2018 

Semestrul I 

 

Nr. 

Crt. 

 

Clasa 

Nr. elevi  

sf. sem I 

Nr. elevi 

promovaţi 

Procent 

promovabilitate 

 

Menţiuni 

Corigenti Amanati 

1 Clasa a IX-a A 23 11 47,82 % 3 9 

2 Clasa a IX-a B 20 14 70 % 5 1 

3 Clasa a X-a A 22 15 68,18 % 4 3 

4 Clasa a X-a B 23 15 65,21 % 1 7 

5 Clasa a XI-a A 28 22 78,57 % 5 1 

6 Clasa a Xl-a B 26 18 69,23 % 5 3 

7 Clasa a XII-a A 17 10 58,82 % 4 3 

8 Clasa a XII-a B 9 0 0 % 4 5 

9 Clasa a XII-a  seral 6 6 100 % 0 0 

10 Clasa a XIII-a  seral 7 7 100 % 0 0 

11 PL I transporturi 16 11 68,75 % 0 5 

12 PL I telecomunicatii 11 11 100 % 0 0 

13 PL II transporturi 8 8 100 % 0 0 

14 PL II telecomunicatii 13 13 100 % 0 0 

15 Clasa a IX-a fr 21 12 57,14 % 1 8 

16 Clasa a X-a fr 32 20 62,50 % 0 12 

17 Clasa a XI-a fr 51 32 62,74 % 0 19 

18 Clasa a XII-a fr 34 20 58,82 % 1 13 

19 Clasa a XIII-a fr 30 4 13,33 % 8 18 

20 I A profesionala 28 19 67,85 % 8 1 

21 I B profesionala 29 19 65,51 % 9 1 

22 I C profesionala 34 8 23,52 % 4 22 

23 II A profesionala 28 22 78,57 % 4 2 

24 II B profesionala 27 12 44,44 % 1 14 

25 II C profesionala 20 4 20 % 4 12 

26 III A profesionala 23 20 86,95 % 1 2 

27 III B profesionala 24 13 54,16 % 3 8 

28 III C profesionala 15 1 6,66 % 0 14 

TOTAL 625 367 61,74 % 75 183 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



SITUAŢIA ABSENTELOR 

Semestrul  I 

Anul şcolar 2017 - 2018 

 

Nr. 

crt. 

 

Clasa 

Nr. elevi 

inscr. 

Nr. elevi 

ramaşi 

Nr. total 

absente 

Nr. total 

absente 

motivate 

Nr. total absente  

nemotivate 

1 Clasa a IX-a A 23 23 2447 787 1660 

2 Clasa a IX-a B 20 20 600 275 325 

3 Clasa a X-a A 22 22 1261 634 627 

4 Clasa a X-a B 23 23 1926 1101 825 

5 Clasa a XI-a A 28 28 1437 1201 236 

6 Clasa a Xl-a B 27 26 1443 1100 343 

7 Clasa a XII-a A 17 17 632 542 90 

8 Clasa a XII-a B 9 9 881 627 254 

9 Clasa a XII-a  seral 10 6 280 159 121 

10 Clasa a XIII-a  seral 9 7 186 119 67 

11 PL I transporturi 34 16 614 203 411 

12 PL I telecomunicatii 29 11 589 58 531 

13 PL II transporturi 16 8 493 1 492 

14 PL II telecomunicatii 13 13 335 80 255 

15 Clasa a IX-a fr 27 21 718 324 394 

16 Clasa a X-a fr 33 32 671 200 471 

17 Clasa a XI-a fr 49 51 1430 1190 240 

18 Clasa a XII-a fr 37 34 584 287 297 

19 Clasa a XIII-a fr 31 30 447 76 371 

20 I A profesionala 28 28 1222 634 588 

21 I B profesionala 30 29 1329 1203 126 

22 I C profesionala 34 34 3609 1041 2568 

23 II A profesionala 29 28 2304 1249 1055 

24 II B profesionala 28 27 1075 699 376 

25 II C profesionala 20 20 1726 1230 496 

26 III A profesionala 23 23 1020 523 497 

27 III B profesionala 26 24 1495 766 729 

28 III C profesionala 16 15 1533 795 738 

TOTAL 691 625 32287 17104 15183 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAŢIA NOTELOR SCĂZUTE LA PURTARE 

Semestrul I 

Anul şcolar 2017 – 2018 

 
Nr. 

Crt. 
Clasa 

Nr. note scăzute la 

purtare 

Intre                

7,00 – 9,99 
Sub 7 

1 Clasa a IX-a A 23 15 8 

2 Clasa a IX-a B 12 9 3 

3 Clasa a X-a A 11 6 5 

4 Clasa a X-a B 11 5 6 

5 Clasa a XI-a A 13 13 0 

6 Clasa a Xl-a B 11 10 1 

7 Clasa a XII-a A 4 4 0 

8 Clasa a XII-a B 9 9 0 

9 Clasa a XII-a  seral  6 2 4 

10 Clasa a XIII-a  seral  2 2 0 

11 PL I transporturi 22 9 13 

12 PL I telecomunicatii 15 7 8 

13 PL II transporturi 11 4 7 

14 PL II telecomunicatii 12 12 0 

15 Clasa a IX-a fr 9 4 5 

16 Clasa a X-a fr 11 4 7 

17 Clasa a XI-a fr 18 3 15 

18 Clasa a XII-a fr 9 5 4 

19 Clasa a XIII-a fr 14 13 1 

20 I A profesionala 3 0 3 

21 I B profesionala 7 6 1 

22 I C profesionala 22 8 14 

23 II A profesionala 13 9 4 

24 II B profesionala 11 9 2 

25 II C profesionala 12 7 5 

26 III A profesionala 6 4 2 

27 III B profesionala 8 3 5 

28 III C profesionala 11 6 5 

TOTAL 316 188 128  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ANALIZA ACTIVITATII PE ARII CURRICULARE 
 

 

I. Comisia de organizare a serviciului pe şcoala 

 
Pe parcursul anului scolar 2017 – 2018 – (semestrul I), - total 18 saptamani,  in cadrul comisiei 

de organizare a serviciului pe scoala, au fost stabilite o serie de activitati, care de la inceputul anului si 

pana in prezent s-au concretizat in activitati de rutina, astfel:  

1. Stabilirea unui program de derulare a serviciului pe scoala, conceput pentu a monitoriza, atat pe 

timpul orei cat si pe parcursul pauzelor urmatoarele corpuri ale colegiului: (Corp A, parter si etaj I; Corp B, 

parter, etaj I si etaj II; Curtea colegiului, care include si monitorizarea atelierelor scolare);  

2. Intocmirea saptamanala a tuturor documentelor cu privire la serviciul pe scoala si afisarea acestora 

la avizierul din cancelarie in scopul luarii  la cunostinta de catre cadrele didactice;  

3. Stabilirea unei strategii de monitorizare eficienta, menita a reduce la “zero incidente” derularea 

serviciului pe scoala in randul elevilor;  

4. Monitorizarea se efectueaza astfel: (pe parcursul pauzelor profesorii desemnati prin planificarile 

afisate la inceputul fiecarei saptamani, patruleaza in corpurile ce le revin, conform planificarii; curtea liceului, 

cat si atelierele sunt monitorizate de catre maistri colegiului, astfel cum au fost repartizati in planificare;);  

5. Portarul liceului are sarcina de a verifica daca elevii au asupra lor carnetul de note, acesta fiind 

unul dintre elementele de identificare ca elev al Colegiului Tehnic de Transporturi din Brasov;  

6. Cadrele didactice care sunt implicate in derularea serviciului pe scoala au fost instruiti, cu privire 

la atributiile pe care le au, dar si la luarea unor masuri / sanctiuni, in cazul derulari serviciului cu 

superficialitate, situatie ce ar putea sa conduca  la eventualele incidente nedorite;  

7. Profesorii de serviciu vpor avea asupra lor ecuson din care rezulta repartizarea ca profesor de 

serviciu in cadrul colegiului;  

 Conform nodificărilor survenite in cadrul ROFUIP începând cu data de 15. 01. 2018 elevii 

au fost exonerați de efectuarea serviciului pe școală. Astfel că de la aceasta dată toate atribuțiile în ceea 

ce privește serviciul pe școala revin în sarcina cadrelor didactice în totalitate.  

 Organizarea serviciului pe scoala la Colegiul Tehnic de Transporturi din Brasov are la baza 

o strategie din care sa rezulte cu acuratete ce atributii ii revin fiecarul cadru didactic implicat, astfel: 

 Monitorizarea elevilor pe timpul pauzelor, dar nu numai, avand in vedere ca din infrastructura 

colegiului face parte si un sistem de monitorizare web; 

 Impartirea ariei colegiului, astfel incat elevii sa poata fi monitorizati cat mai eficient, prin 

prezenta cadrelor didactice implicate; 

 Impartirea in mod echitabil a orelor de serviciu in randul cadrelor didactice; 



 La sfarsitul programului de serviciu  se va completa procesul verbal din care va rezulta daca in 

ziua respectiva s-au inregistrat sau nu evenimente nedorite. Astfel profesorul va complete “registrul 

profesorului de serviciu”; 

 Profesorul de serviciu consemneaza la finalul serviciului pe scoala, existent numarului total de 

cataloage, acestea fiind securizate prin inchiderea in dulapurile special create in acest sens; 

 In intervalul arar 15:00 – 20:30 serviciul pe scoala se deruleaza in conditiile descrise dar pentru 

forma de invatamant seral. 

 
Prof. Benta Marius 

 

 

II. Comisia pentru asigurare a calităţii  

in educaţie (C.E.A.C.) 
 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, constituită conform deciziei nr.414/11.09.2017, are 

următoarea componenţă: 

Prof. Agache Adina – director, coordonator din partea Consiliului de administraţie  

Prof. Ducaru Corina, responsabil 

Prof. Băiaşu Iuliana, membru 

Prof. Andone Crenguţa, membru 

Prof.Ghiocel Camelia, membru 

Scripa Cornel, reprezentantul Primăriei Municipiului Braşov,  

Răvar Gabriela, reprezentantul Comitetului de părinţi 

Rotariu Ana Maria, reprezentantul elevilor 

 Pentru semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018 comisia şi-a propus şi a realizat următoarele activităţi: 

 

Nr. crt 
DENUMIREA ACTIVITĂŢII 

1.  Reactualizarea componenţei comisiei şi distribuirea sarcinilor de lucru 

2.  Reactualizarea Regulamentului propriu de funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii Educaţiei 
3.  Reactualizarea Planului de acţiune al CEAC 

4.  Reactualizarea Strategiei de funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

Educaţiei 
5.  Reactualizarea Planului de acţiune al şcolii – PAS   

Completarea machetelor PAS 
6.  Înştiinţarea cadrelor didactice cu privire la conţinutul portofoliului cadrului didactic, 

personal şi al dirigintelui 
7.  Stabilirea stilurilor de învăţare pentru elevii claselor a IX-a liceu şi şcoală profesională şi 

elevi nou veniţi din alţi ani de studiu 



8.  Intocmirea şi afişarea graficelor de asistenţă la ore pe semestrul I 

9.  Finalizarea raportului de evaluare internă pe platforma ARACIP – RAEI, pentru anul şcolar 

2016-2017 
 

Planul de acţiune al şcolii a fost reviziuit în totalitate. La baza revizuirii PAS, au fost documentele PLAI şi 

PRAI – pentru mediul extern şi rezultatele obţinute în şcoală, în toate compartimentele – pentru mediul intern. 

A fost elaborat Planului de acţiune al CEAC şi planul operaţional al comisiei. 

Raportul de autoevaluare internă – RAEI, acesta s-a realizat electronic pe platforma ARACIP. Documentele 

solicitate au fost încărcate conform termenului prevăzut. 

Conţinutul portofoliului cadrelor didactice a fost adus la cunoşinţa acestora. Portofoliile au fost verificate de 

către şefii de catedră, stuaţia centralizată fiind realizată de către CEAC.  

 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- organizarea în cadrul comisiei CEAC 

-reactualizarea regulamentului de funcţionare a CEAC 

şi stabilirea responsabilităţilor membrilor comisiei 

-elaborarea raportului de evaluare internă RAEI pentru 

anul şcolar 2016-2017, la termenul solicitat de către 

ARACIP  

-realizarea planului operaţional al CEAC 

-colaborarea foarte bună între membrii comisiei 

CEAC şi între aceştia şi direcţiunea unităţii de 

învăţământ 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- receptivitatea managerilor unităţii şcolare 

în sprijinirea activităţii comisiei CEAC 

  

-timpul alocat desfăşurării activităţii comisiei este 

limitat, ceea ce ar putea determina nerealizarea 

tuturor activităţilor propuse; 

 

 

Concluzii: 

Feed-back-urile oferite de activitatea comisiei CEAC pot determina schimbări în activitatea didactică, în 

măsura în care tot corpul didactic percepe asertiv informarea asupra activităţii desfăşurate. 

Pentru semestrul al II-lea se vor realiza activităţile propuse în Planul de îmbunătăţire al CEAC. 

 

 

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii comisiei CEAC: 

 îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din unitatea de învăţământ; 

 asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes 

(elevi, părinţi, corp profesoral, agenţi economici, comunitate locală). 



 

Domeniul de activitate Activităţi de îmbunătăţire Rezultate 
Indicatori de 

realizare 

CAPACITATE 

INSTITUŢIONALĂ 

Îmbunătăţirea calităţii 

activităţii cadrelor didactice  
Fişe de monitorizare 

Conform 

programării 

semestriale 

 

 

 

EFICACITATE 

EDUCAŢIONALĂ 

Chestionarea tuturor 

celor implicaţi în educaţie 

privind climatul şcolar în 

unitatea de învăţământ 

Identificarea 

aspectelor 

pozitive şi 

negative ale 

climatului şcolar 

Numărul celor 

chestionaţi 

Numărul 

aspectelor 

consemnate 

Asistenţe la activităţile 

didactice  

Constatarea 

carenţelor de 

natură didactică 

Numărul 

asistenţelor 

efectuate 

 

MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII 

Discuţii individuale şi de grup 

privind activitatea 

CEAC 

Orientarea 

asertivă a corpului 

didactic privind 

scopul activităţii 

comisiei CEAC 

Numărul 

cadrelor 

didactice 

receptive 

 

 
 

Întocmit, responsabil CEAC,  

Prof. Ducaru Corina 

 
 

 

III. Comisia de violenta 
 

În cadrul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov, Comisia de violenta are caracter permanent fiind 

constituită din sapte membrii, coordonatorul comisiei fiind dl. Prof. Picu Rareş. 

La începutul anului şcolar 2017 – 2018, în data de 20.09.2017, Comisia de violenta s-a întrunit în 

şedinţă extraordinară pentru a stabili sancţiunile ce vor fi luate în considerare în decursul anului şcolar, conform 

R.O.F.U.I.P. şi R.O.I. De remarcat este faptul că R.O.I a fost elaborat de către Comisia de elaborare a 

regulamentului de ordine interioară (constituită din sase membrii) pe baza R.O.F.U.I.P. 

Comisia de violenta s-a întrunit de patru  ori pe parcursul semestrului I, însumând un total de 5 cazuri, 

din care: 

- violenţă fizică – 3 cazuri; 

- utilizarea spray-ului lacrimogen – 1 caz; 

- tentativa de furt – 1 caz; 

 



 
 

În cadrul Comisiei de violenta, elevii s-au prezentat însoţiţi de părinţi, iar în urma discutării fiecărui 

caz în parte, sancţiunea aplicată a fost adusă la cunoştinţă elevului, dirigintelui şi părintelui / tutorelui legal. 

Unele cazuri au fost finalizate in cadrul Consiliului profesoral. 

Aceste acţiuni au urmărit conştientizarea elevilor şi a părinţilor asupra gravităţii faptelor şi necesitatea 

respectării R.O.F.U.I.P. şi R.O.I. 

În decursul semestrului în urma aplicării sancţiunilor s-a observat o ameliorare vizibilă a 

comportamentului elevilor din cadrul Colegiului Tehnic de Transporturi. 

 

Prof. Picu Rares 

 

 

IV. Catedra de limba şi literatura română 

 
În anul şcolar 2017/2018 Catedra de limba şi literatura română este formată din următorii profesori : 

Ghenoiu Elena Maria, Sicoe Loredana și Andone Crenguța 

În anul şcolar 2017/2018  profesoarele  Catedrei de limba şi literatura română  au urmărit în special 

urmatoarele obiective:  

-formarea capacităţii elevilor de exprimare corectă şi adecvată în diverse situaţiii de comunicare;   

-însuşirea de către elevi a capacitătii de analiză si interpretare a textului literar 

-dezvoltarea capcitătii de argumentare a opiniei pornind de la o temă dată 

-promovarea examenului de bacalaureat la limba şi literatura română  

-colaborarea cu Centrul de documentare al şcolii în vedera trezirii interesului pentru lectură al elevilor 

-colaborarea eficientă cu conducerea şcolii şi cu celelate catedre din unitatea şcolară 



La începutul anului şcolar  a fost supus dezbaterii planul managerial al catedrei, precum şi alte 

documente ale  comisiei .De asemenea s-au apreciat manualele din dotarea bibliotecii. S-a realizat un 

centralizator al responsabilităţilor în cadrul comisiei ,care au fost îndeplinite întocmai de membrii catedrei 

În vederea realizării obiectivelor, toate profesoarele catedrei de limba şi literatura română şi-au 

planificat şi proiectat riguros şi obiectiv demersul didactic , căutand metode de predare şi învăţare eficiente şi 

moderne. S-au organizat frecvent şedinte de comisie în care s-au analizat corect şi prompt rezultatele obţinute 

de elevi, atingerea/neatingerea obiectivelor propuse, carenţele în demersul didactic , problemele inerente, 

încecându-se luarea unei măsuri imediate şi eficiente. 

Membrii comisiei au participat la activitățile metodice organizate în școală și au răspuns la solicitarile 

Inspectoratului Şcolar Judeţean , participând la consfătuiri , activităţile metodice şi întâlniri ale şefilor de 

catedră. 

Profesorii de limbă şi literatură română de la clasele a XII a au pregătit   simularea de bacalaureat în 

cadrul celor două lucrări scrise semestriale . Astfel s-au detectat din timp lipsurile din cunoştintele elevilor, 

urmărindu-se o evaluare unitară a elevilor din şcoala noastră. În vderea promovării la examenul bacalaureat s-

au organizat ore de consultaţii şi ore de pregătire suplimentară , saptamanală , începând cu luna noiembrie a 

anului şcolar precedent. 

Promovabilitatea examenului de bacalaureat la limba si literatura română a fost de aproximativ  75% 

În cadrul catedrei de limbă şi literatură română se poate vorbi de o colaborare eficientă , profesorii 

fiind activ implicați în procesul de învăţământ. 

Profesoarele -memebre catedrei de limba şi literatura română au colaborat îndeaproape cu biblioteca 

şcolii, cu d-na bibliotecară Dicu Nicoleta împreună cu care am început proiectul “Lector-ascultător” pe care il 

vom continua în anul şcolar 2017-2018. Tot împreună cu CD s-a prezentat la  proiectul Scriitori lunii…care  va 

continua anul şcolar ce va urma. 

Catedra de limba si literatura a CTT a colaborat permanenet cu Teatrul Dramatic Brasov, elevii şcolii 

noastre fiind spectatori fideli ai tetrului într-un  proiect anterior care cuprinde vizionări lunare de spectacole de 

teatru. De asemenea elevii școlii au  fost îndrumați către Biblioteca Judeţeană ai căror membri sunt majoritatea 

dintre ei. 

Cosiderăm că obiectivele primului semestru al anului şcolar 2017-2018  au fost atinse datorită unei 

bune colaborări între toți memebrii catedrei de limba si literatura română. 

 

Prof. Ghenoiu Elena 

 

 

 

 

 



V. Catedra de limbi moderne 

 
1. Asigurarea conţinutului metodic și ştiinţific a pregătirii teoretice şi practice a elevilor: 

 

1. CDL elaborate: - 

2. Participare la proiecte strategice POS DRU pentru instruirea practica a elevilor 

3. Lecții vizită/tematică:  

4. Participarea la comisii metodice și pe probleme 

Iliescu Adina 

Comisiade limba si comunicare – responsabil si membru catedra de limbi moderne 

Comisia pentru verificarea notarii ritmice a elevilor – coordonator si membru 

Comisia pentru intocmirea situatiilor statistice – membru 

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei - membru 

Comisia pentru controlul managerial intern – membru 

Consiliul pentru curriculum – membru 

Comisia de sprijin a bibliotecii scolare – membru 

Comisia dirigintilor – membru 

Caruceriu Diana 

Comisia pentru verificarea notarii ritmice a elevilor – membru 

Comisiade limba si comunicare – membru catedra de limbi moderne 

Comisia de sprijin a bibliotecii scolare – membru 

Berteanu Ancuta 

Comisia pentru verificarea notarii ritmice a elevilor – membru 

Comisia de limba si comunicare – membru catedra de limbi moderne 

Pasarari Svetlana 

Comisia de limba si comunicare – membru catedra de limbi moderne 

Andone Crenguta 

Comisia de limba si comunicare – membru catedra de limbi moderne 

Dragota Lucia 

 

2. Atragerea tinerilor către școală prin activități instructiv – educative 

 

1. Proiecte educative 

a. La nivelul scolii 

 Lire, ecouter et repondre 



Obiectivul principal: Stimularea interesului elevilor pentru învățarea limbii franceze 

Grupul tinta: elevii clasei a IX-a B 

 26 septembrie – Ziua europeana a limbilor moderne - Andone Crenguta, Berteanu Ancuta,  Iliescu 

Adina, Caruceriu Diana 

Obiectivul principal: Cunoasterea de catre elevi a catorva date istorice si geografice despre 

limbile europene 

Grupul tinta: elevii claselor  IB, IC, a XI-a B, a IX-a A 

 b. La nivel judetean 

 De la suflet la suflet 

Obiectivul principal: Sprijinirea elevilor români în sensul achiziţionării sau îmbunătăţirii unor 

calităţi cum ar fi iniţiativa, devotamentul şi ingeniozitatea. 

Grupul tinta: 10 elevi din clasa a X-a B 

 c. Interjudetean 

 La francophonie en fete - Andone Crenguta, Berteanu Ancuta 

Obiectivul principal: Stimularea interesului elevilor pentru învățarea limbii franceze 

Grupul tinta: 12 elevi din clasa a X-a B 

 

2. Sesiuni de referate si comunicari la care a coordonat elevii 

3. Activități derulate cu ocazia sarbatorilor de iarna/martie/paşte 

 Tema: La carte de Noel - Andone Crenguta, Berteanu Ancuta 

            Grupul ținta: elevii clasei a IX-a A, B 

            Tipul activității concurs 

 Tema: Halloween – Iliescu Adina, Caruceriu Diana 

 Tema : Thanksgiving – Iliescu Adina, Caruceriu Diana 

            Grupul ținta: Clasa a XI A; XI B 

            Tipul activității: vizionare de scurte filme documentare, realizare de materiale specifice,   dezvoltarea 

interesului pentru cunoasterea traditiilor/ obiceiurilor specifice acestei sarbatori in Anglia  

1. Activitatile metodice la care a participat 

 Cerc metodic la nivel de judet :Microcerc nr. 15.11.2017, Colegiul National Economic AB, Bv - 

Andone Crenguta, Caruceriu Diana, Pasarari Svetlana si Berteanu Ancuta 

2. Sustinerea de grade didactice: 

Inscriere la preinspectii in vedereasustinerii gradului Definitiv in 2017 – Caruceriu Diana 

 

4. Activitati metodice la nivel de catedra 



Activitatea desfasurata consta in asistenta la orele sustinute de doamnele profesoare Caruceriu Diana, Pasarari 

Svetlana si Berteanu Ancuta. 

 

2. Altele 

 Evaluator in cadrul examenelor de diferenta la limba franceza pentru elevii de la seral si fara frecventa - 

Caruceriu Diana, Pasarari Svetlana si Berteanu Ancuta. 

 Implicarea in proiectul SPEAK OUT –Prof. Caruceriu Diana 

 

Concluzii:  

Puncte tari  

 realizarea proiectelor la nivelul scolii, judetean si interjudetean 

 întocmirea tuturor documentelor la timp 

 bună comunicare cu elevii și profesorii 

 participarea la diverse activități extracurriculare 

 implicarea în activități de voluntariat 

Puncte slabe 

 motivarea elevilor in invatarea limbilor moderne 

 constientizarea elevilor de importanta studiului limbilor moderne 

 

Prof. Andone Crenguta 

 

VI. Comisia Ştiinţifica 
 

În semestrul I al anului  şcolar 2017-2018  activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe 

trei coordonate: 

 Activităţi curriculare 

 Activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare 

 Formare profesională continuă / perfecţionare. 

  Componența Comisiei Științifice din cadrul Colegiului tehnic de Transporturi Brașov în anul 

școlar 2017-2018 este următoarea: 

 disciplina matematică-prof. Frenț Angela, prof. Birta Monica, prof. Scoicaru Teodora Alina; 

 disciplina fizică-prof. Hodîrnău-Miclea Cristina, prof. Oprea Andreea, prof. Nistor  Mihaela; 

  disciplina chimie- prof. Tănăsie Adina, prof. Negrilă Platonia; 

  disciplina biologie-prof. Năstasă Oana, prof. Goșman Andreea. 

Printre obiectivele stabilite la început de an școlar s-au numărat :   



 Ameliorarea calităţii procesului de predare – învăţare;  

 Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de progres şcolar; 

  Utilizarea eficientă, atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă, cât şi a celor de 

evaluare formativă, pe parcursul întregului an şcolar;  

 Construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare a performanţelor elevilor pornind de la 

obietivele de referintă / competenţele specifice din programele şcolare, pe an de studiu / ciclu de învăţământ 

(evaluare internă);  

 Creşterea calităţii activităţii de predare – învăţare - evaluare la clasele terminale; 

 Participarea profesorilor din comisie la acţiuni de formare continuă, la manifestări ştiintifice şi 

activităţi metodice  

  Ameliorarea calităţii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şi cabinetelor şcolii prin 

reparaţii sau achiziţionarea de material didactic nou. 

ANALIZA SWOT 

 PUNCTE TARI:  

 Toate documentele de proiectare -planificări calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare, au fost 

elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

 Responsabilitate şi competenţă din partea membrilor comisiei pentru aplicarea corectă a planului cadru 

şi a curriculum-ului naţional; 

 Participarea cadrelor didactice la consfătuirile pe discipline și la activitățile cercurilor pedagogice 

organizate pe discipline. 

 Aplicarea testării iniţiale;  

 Desfăşurarea orelor de pregătire cu elevii în vederea susţinerii Examenului de Bacalaureat de către 

elevii de clasa a XII-a la disciplinele Matematică-prof. Frenț Angela, prof. Birta Monica, Chimie-prof. Tănăsie 

Adina, Biologie-prof. Goșman Andreea; 

 Comunicare eficientă între membrii comisiei metodice;  

 Desfăşurarea ritmică a activităţilor propuse şi participarea activă a membrilor  la fiecare şedinţă a 

Comisiei Științifice. 

PUNCTE SLABE:  

 Utilizarea în mică măsură a mijloacelor moderne: calculator, videoproiector, etc. în desfăşurarea 

procesului didactic; 

 Interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor pentru activitatea de performanţă; 

 Material didactic insuficient;  

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

 Implicarea slabă a Comitetului de părinţi în viaţa şcolii.  



OPORTUNITĂŢI: 

 Colaborarea eficientǎ cu I.Ş.J. Brașov şi C.C.D.  privind identificarea nevoilor de formare şi realizarea 

unor cursuri în specialitate; 

 Deschiderea spre cooperare a unor parteneri educaţionali;  

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi muncă în echipă; 

 Susținerea și implicarea conducerii școlii în bunul mers al activității Comisiei metodice. 

AMENINŢĂRI: 

 Resurse financiare limitate pentru procurarea de materiale necesare unei bune desfăşurări a procesului 

instructiv - educativ; 

 Tendința de birocratizare a sistemului; 

 Volum foarte mare de situații, statistici, care ne îndepărtează de munca efectivă cu elevul. 

Activitățile întreprinse în cadrul comisiei au urmat, în mare, planul stabilit inițial.  

Septembrie: 

 Constituirea comisiei și atribuirea responsabilităților membrilor comisiei;  

 Organizarea activităților comisiei pe anul școlar 2017/2018;  

 Elaborarea planificărilor calendaristice și a subiectelor pentru testele inițiale ;  

Octombrie:  

 Analiza rezultatelor la testările inițiale; 

 Realizarea planurilor remediale ;  

Noiembrie:  

 Elaborarea de variante pentru subiectele lucrărilor semestriale;  

 Participarea la cercurile pedagogice ;  

 Formarea elevilor pentru autoevaluare;  

Decembrie:  

 Analiza rezultatelor obținute la lucrările semestriale; 

 Posibilitatea de înlăturare a eșecului școlar; 

Ianuarie:  

 Analiza activității semestrului I. 

CONCLUZII: Colaborarea a fost bună la nivel de comisie, de arii curriculare. Obiectivele propuse au 

suferit unele modificări, amânări. 

 

 

Prof. Hodarnau Miclea Cristina 

 

 



VII. Comisia „Om si societate" 
 

In anul scolar 2017-2018,semestrul I,in cadrul comisiei „Om si societate”,s-au desfasurat urmatoarele 

activitati : 

 sedinta de constituire a comisiei in care a fost ales  responsabilul acesteia 

 sedinta in care au fost discutate subiectele pentru testele initiale,au fost analizate materialele didactice 

aflate la dispozitie,teste,fise de lucru, etc. 

 in luna octombrie, domnul profesor Marius Benta a sustinut o lectie deschisa la Economie,clasa a XI-a 

B. 

 s-au discutat in cadrul comisiei rezultatele testelor initiale,s-au intocmit planurile remediale. 

 doamnele profesoare de de Educatie fizica,Banita Elena,Epure Madalina,au efectuat selectiile pentru 

echipele de fotbal si de baschet ale scolii,au organizat competitii la nivelul scolii,si au participat cu elevii la 

competitii la nivel judetean. 

 domnul profesor Viorel Damian (Religie) s-a implicat in organizarea spectacolului de Craciun,sustinut 

de elevi ai scolii 

 profesorul Sava Florin,a organizat activitati pentru marcarea Zilei Holocaustului,precum si a zilelor de 

1Decembrie si 24 Ianuarie,in colaborare cu doamna bibliotecar Dicu Nicoleta cu elevii claselor a XII-a A,a XI-

a B,si a IX-a B.,costand in expuneri,concursuri si prezentari de materiale filmate. 

 

Prof. Sava Florin 

 

 

VIII. Comisia tehnica 
 

Catedra de Transporturi Rutiere 

 
În semestrul I din anul şcolar 2017-2018, în cadrul Catedrei Transporturi s-au desfăşurat activităţi 

conform planului managerial al comisiei. Membrii comisiei s-au implicat în activităţi, după cum urmează: 

- Au fost realizate propuneri şi s-au întocmit C.D.L.-uri și procesele verbale cu agenții economici pentru 

punctele lor de vedere - de către următoarele cadrele didactice: Deleanu Teodora, Baciu Mihaela, Model Lizica, 

Pascu Ghiță, Farkas Csaba, Lăpădat Petre, Pacher T. 

- Au fost întocmite planificările calendaristice pentru anul şcolar în curs şi au fost predate la termen, în 

baza noilor reglementări. 

- S-au intocmit conventiile de practică cu agenţii economici si au fost refacute anexele pedagogice 

pentru convenţiile de practică ale elevilor din anul I, II si III din I.P. 

- S-au prezentat elevilor de la clasele terminale liceu + scoala postliceala, lista cu propuneri de teme de 

proiect pentru certificarea competenţelor profesionale. Elevii au ales temele şi coordonatorii/îndrumătorii de 



proiect. A început activitatea de coordonare a proiectelor, în urma căreia s-au trasat liniile directoare şi 

bibliografiile corespunzătoare temelor alese. 

- Au fost întocmite/îmbunătățite variantele pentru probă scrisă, probă orală, propuneri teme de proiect 

pentru școala postliceală – an terminal, specializarea Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale. 

- A fost realizată testarea iniţială a elevilor la modulele şi disciplinele de specialitate. A fost întocmit 

raportul final şi planul remedial de acţiune pentru recuperarea lacunelor elevilor si orarul pentru pretestarile la 

legislatie rutiera în vederea examenului de obtinere a permisului de conducator auto. 

- A fost realizată etapa pe școală pentru concursul pe meserii la calificarea – mecanic auto – elevul 

Mircea Gheorghe-Sebastian – clasa III A. 

- A fost stabilit numărul de note acordat pe fiecare modul de către cadrul didactic care predă la clasă în 

funcţie de ponderea numărului de ore. 

- A fost realizat graficul de desfăşurare al orelor de conducere auto elev/maistru/zi, precum şi 

planificarea examinării elevilor pentru obţinerea permisului de conducere auto. 

- A fost realizat desfăşurătorul pentru instruire practică pe săptămâni pentru fiecare clasă. 

- A fost stabilită încărcarea atelierelor şi repartizarea maiştrilor instructori pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a orelor de instruire practică. 

- S-a desfăşurat examenul de certificare a competentelor profesionale pentru învăţământul postliceal. 

 

Prof. Deleanu Teodora 

 

Catedra de Mecanică 

 
În semestrul I al anului şcolar 2017/2018, în cadrul Catedrei tehnice s-au desfăşurat activităţi conform 

planului managerial al comisiei. Membrii comisiei s-au implicat în activităţi, după cum urmează: 

- Împreună cu catedra de AR au fost realizate propuneri şi s-au întocmit C.D.L.-uri   pentru anul I 

si II de şcoala profesională - profil mecanic auto si respectiv tinichigiu auto. 

- Au fost întocmite încadrările pentru cadrele didactice din Catedra tehnică 

- Au fost întocmite planificările calendaristice pentru anul şcolar în curs şi au fost predate la 

termen, în baza noilor reglementări. 

- A fost întocmit orarul şi repartizarea pe săli a claselor şi cadrelor didactice. 

- S-a început pregătirea lotului reprezentativ al şcolii pentru Olimpiada interdisciplinară tehnică de 

către prof.  Ducaru Corina, Enescu Daniela, David Alin. 

- S-au prezentat elevilor de la clasele terminale, lista cu propuneri de teme de proiect pentru 

certificarea competenţelor profesionale. Elevii au ales temele şi coordonatorii de proiect. A început activitatea 

de coordonare a proiectelor, în urma căreia s-au trasat liniile directoare şi bibliografiile corespunzătoare temelor 

alese. 



- A fost realizată testarea iniţială a elevilor la modulele şi disciplinele de specialitate. A fost 

întocmit raportul final şi planul remedial de acţiune pentru recuperarea lacunelor elevilor precum şi proiectul 

pentru instruirea elevilor capabili de performanţă 

- A fost stabilit numărul de note acordat pe fiecare modul de către cadrul didactic care predă la 

clasă în funcţie de ponderea numărului de ore. 

- A fost realizat desfăşurătorul pentru instruire practică pe săptămâni pentru fiecare clasă 

- S-au verificat portofoliile profesorilor conform cerintelor CEAC.  

- S-a desfăşurat examenul de sfârşit de ciclu pentru învaţământul postliceal. 

- Planificarea şi evaluarea elevilor înscrişi la forma de învăţământ seral prin examene de diferenţă 

- Au fost alese de către elevi temele pentru obţinerea Certificatului de Competenţe Profesionale 

precum şi profesorii îndrumători la nivelul 3 şi 4 de competenţă şi la Şcolala Postliceala.  

Au fost stabilite perioadele pentru pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru olimpiadele la disciplinele 

tehnice. Lotul reprezentativ al şcolii a fost pregătit de către , prof. Alin David, la domeniul electric, şi prof 

Enescu Daniela, prof. Ducaru Corina, la domeniul mecanic. 

 

Prof. Enescu Daniela 

 

 

IX. Comisia diriginţilor: 
 

Analiza activităţii primului semestru  a fost concepută în funcţie de obiectivele propuse prin Planul 

managerial al consilierului educativ şi Programul de activităţi al Comisiei metodice a diriginţilor, respectiv a 

Calendarului activităţilor extraşcolare pe semestrul I, anul şcolar 2017-2018.. 

 

I. Obiective 

Au fost propuse prin Planul managerial al consilierului educativ următoarele obiective: 

- Desfăşurarea activităţilor din domeniul educativ;  

- Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor. Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din 

cauza absenţelor; 

- Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în consiliul elevilor, 

cercuri pe discipline, culturale şi sportive,  

- Responsabilizarea elevilor şi dinamizarea activităţii consiliului scolar al elevilor; 

- Diversificarea activităţii extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în 

defavoarea străzii; 

- Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional 

şi internaţional; 



- Conceperea şcolii ca un furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie implicat în 

construirea propriului traseu de învăţare; 

- Formarea unor elevi sănătoşi, bine instruiţi, cu simţ practic, capabili de a acţiona individual şi în 

echipă; 

- Dezvoltarea personală a tinerilor prin cunoaşterea de sine şi a celorlalţi pornind de la integrarea 

propriei culturi în cadrul parteneriatului european; 

- Implementarea ideilor inovatoare în şcoală; 

- Promovarea imaginii unităţii de învăţământ în cadrul tuturor activităţilor realizate; 

- Implicarea părinţilor în viaţa şcolii prin: educaţia copiilor, participarea la întreţinerea, dezvoltarea 

şi modernizarea bazei materiale. 

Comisia metodică a diriginţilor a contribuit la atingerea acestor obiective şi acestea au fost realizate în 

mare parte, conform următoarelor domenii. 

 

II. Proiectare/ organizare 

La sfarsitul primului semestru de activitate scoalara s-au  întocmit situaţii ale absenţelor, referate de 

eliminare, preavize de exmatriculare, înştiinţări ale părinţilor pentru diferite situaţii ale elevilor. 

Programul activităţilor educative  şcolare şi extraşcolare  pentru al doilea semestru a fost elaborat de 

către consilierul educativ în colaborare cu profesorii de sport, religie, istorie, psihopedagogul şcolii şi alţi 

profesori cu responsabilităţi în activitatea educativă. 

Diriginţii au realizat  activităţi educative conform programelor de „Consiliere şi orientare” şi a 

ordinului nr. 5132 din 10.09.2009, respectiv Anexei 1 a ordinului M.E.C.I. nr. 5132/ 10.09.2009, privind 

activităţile specifice funcţiei de diriginte.  

Consiliul Scolar al Elevilor şi-a desfăşurat activitatea venind cu propuneri pentru îmbunătăţirea 

activităţii din şcoală. În  semestru I  s-au desfăsurat alegeri democratice, conform noului regulament al 

Consiliului National al Elevilor, prin care au fost realesi, prin vot democratic, presedintele si vicepresedintii 

Consiliului Scolar al Elevilor. A fost ales Comitetul Consiliului Scolar al Elevilor, majoritatea functiilor fiind 

ocupate de  elevi noi din clasele a X- a si a XI-a, dar activitatea lor nu este vizibilă, nu se mobilizează singuri, 

fără implicarea consilierului educativ. In primul semestru  au fost realizate activitatile scolare propuse. 

Adunările generale ale părinţilor(şedinţele cu părinţii) au fost realizate la toate clasele şi au fost 

prezentate situatiile scolare ale elevilor.  

Au avut loc sedinta adunării generale a Consiliului reprezentativ al părinţilor pe şcoală, când s-a 

prezentat raportul anual al activitatilor scolare desfasurate cu sprijinul  Asociatiei  parintilor .  

Legătura cu părinţii se ţine în permanenţă prin intermediul diriginţilor, în cadrul şedinţelor şi 

lectoratelor cu părinţii, a consultaţiilor săptămânale, iar în situaţii speciale, sunt informaţi sau solicitaţi 

telefonic.  



 

III. Implementarea 

Orele de dirigenţie au fost desfăşurate conform  programelor de Consiliere şi orientare şi a ordinului 

nr. 5132 din 10.09.2009, respectiv Anexei 1 a ordinului M.E.C.I. nr. 5132/ 10.09.2009, privind activităţile 

specifice funcţiei de diriginte, dar şi în funcţie de necesităţile educative ale fiecărui colectiv de elev. 

S-au realizat diferite activităţi pentru cunoaşterea colectivelor de elevi, atât la nivelul fiecărei clase, cât 

şi pe şcoală. 

Câteva din activităţile extraşcolare sunt: 

 

1. Proiecte educative locale, judetene, interjudetene, nationale si internationale 

Parteneriatul si proiectul din cadrul Programului SNAC – Strategia Natională de Actiuni Comunitare – 

având ca beneficiari copii nevăzători de la Centrul de zi „Rază de lumină” Brasov, prin care elevii voluntari din 

clasa a IX a A, X A, B  si XII A: coordonati de prof. Andone Crenguta, Sicoe Loredana si Iliescu Adina, 

realizează activităti de dezvoltare a unor abilităti practice/ lucru manual. 

 Proiectul educational „ROSE”este in curs de demarare si asteptam implementarea lui in randul elevilor 

pentru care s-au proiectat activitati scolare educative,artistice interesante si variate.Acest proiect vizeaza in mod 

deosebit combaterea absenteismului si cresterea promovabilitatii la Bacalaureat.   

 

2. Educaţie culturală 

Participarea elevilor la spectacole de teatru prin proiectul intitulat „Hai la teatru!”, activitate 

coordonată de prof. Ghenoiu Elena si Sicoe Loredana. 

„Balul bobocilor” –un proiect desfasurat in luna noiembrie 2017 cu ajutorul elevilor din clasa a XII a 

A si a XI –a B,coordonati de prof.Sicoe Loredana si Iliescu Adina.          

Proiectul „Dar din dar se face rai”desfasurat in luna decembrie 2017 cu caracter caritabil,fiind dedicat 

elevilor cu situatii materiale precare din scoala noastra.De asemenea s-a desfasurat si o serbare scolara intitulata 

„Vine,vine Mos Craciun!”bazata pe obiceiuri si traditii,colinde,scenete,momente muzicale si de dans.Este un 

proiect scolar desfasurat anual si apreciat de elevi si profesori.La capitolul concursuri pot fi mentionate cele 

desfasurate in catedra de limba romana si in catedra de istorie.concursurile s-au desfasurat in CDI si au avut 

tematici literare si istorice precum:omagierea marelui poet Mihai Eminescu si Marea Unire. 

 

3. Educaţia pentru drepturile omului/copilului 

 În cazul unor conflicte apărute în interiorul şcolii între elevi, s-a luat atitudine pentru rezolvarea acestora 

rapid, transparent, astfel încât procesul educativ să fie cât mai eficient. 



 ”Combaterea fenomenului de violentă în mediul scolar” la nivel de scoală, dar si la nivelul fiecărei clase 

prin teme la dirigentie si în cadrul sedintelor, a lectoratelor cu părintii si prin activitatea intensa a Consiliilor 

profesorale pe clase si a Comisiei de violenta din scoala. 

 

4. Educaţia pentru sănătate 

 Participări la competiţii sportive cu obţinerea unor rezultate deosebite. 

 Teme desfăsurate în cadrul orelor de dirigentie 

 

IV. Control/evaluare 

A fost analizată îndeplinirea programelor de activităţi ale diriginţilor şi s-a constatat că se poate şi mai 

mult, dar o explicaţie este programa şcolară prea încărcată, dar şi lipsa de implicare a unor diriginţi, cât şi a 

unor elevi. 

A fost verificată baza de date privind situaţia absenţelor, disciplinară, delicvenţa. 

S-a analizat desfăşurarea activităţii Consiliului Scolar al Elevilor şi s-a constatat că elevii sunt mai 

receptivi si mai dornici să se implice în activităti educative extrascolare. 

S-a încercat mobilizarea părinţilor pentru implicarea acestora în viaţa şcolii şi îmbunătăţirea 

colaborării cu aceştia pentru a se implica mai mult în educaţia copiilor. 

Calitatea colaborării cu părinţii şi a implicării acestora în viaţa şcolii trebuie să crească, aceasta ducând 

la rezultate mai bune atât în domeniul şcolar, dar şi în cel educativ.  

 

Analiza SWOT a activitatii Comisiei  Dirigintilor 

Puncte tari : 

 implicarea profesorilor diriginti in activitatile desfasurate in scoala 

 o buna comunicare intre membrii comisiei 

 o buna colaborare cu directiunea scolii 

 implicarea elevilor in realizarea activitatilor  

 un sprijin permanent din partea CDI si a psihologului scolar 

Puncte slabe: 

 numarul mare de absente inregistrat la unele clase 

 numarul mare de note scazute la purtare 

 cazuri de abandon scolar, discriminare si agresivitate verbala si fizica 

 

Amenintari: 

 Numarul de elevi este in scadere 



 Cresterea agresivitatii  

 Lipsa tolerantei, discriminarea 

Oportunitati: 

o Obtinerea permisului de conducere categoriile B si C 

o Buna colaborare cu agentii economici 

 

Plan de imbunatatire a activitatii Comisiei Dirigintilor in urma analizei SWOT 

In urma analizei SWOT s-a decis de catre membrii comisiei ca in semestrul al doilea sa reducem 

absenteismul prin cresterea motivatiei interne a elevilor, prin implicarea lor in activitati atractive si dezbaterea 

unor teme de interes general in cadrul orelor de dirigentie, ceea ce s-a realizat partial. 

Consider ca implicarea partintilor in activitatea scolii este foarte importanta si necesara pentru 

imbunatatirea frecventei elevilor. 

 

Prof. Sicoe Loredana 

 

 

X. Comisia de perfectionare metodica 

 
În primul semestru al anului școlar 2017 – 2018, cadrele didactice și personalul auxiliar din Colegiul 

Tehnic de Transporturi Brașov au fost preocupate, ca de obicei, atât de perfecționarea profesională, cât și de 

formarea continuă. 

Perfecționarea cadrelor didactice  reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social proiectată, 

realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățămant, cu funcție managerială de reglare-autoreglare 

continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile de referință. 

 Analiza activității de perfecționare a cadrelor didactice presupune raportarea la conceptele pedagogice 

de formare, în general, și de formare continuă, în mod special. 

Formarea constituie funcția centrala a educației (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară 

pentru integrarea socială optimă a personalitătii umane.) 

Astfel, formarea subordonează din punct de vedere funcțional învățământul, care nu este decât un caz 

particular al formării. 

În cadrul fiecărei arii curriculare și în cadrul catedrelor/ comisiilor s-au desfășurat activitățile propuse. 

Cadrele didactice au participat în număr mare la consfătuirile de început de an școlar și microcercurile 

organizate pe obiecte.  

Comisia este preocupată și în acest an școlar de actualizarea fișelor pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice, respectiv întocmirea acestora, colegilor noi, atât pe suport de hârtie, pentru dosarul comisiei, cât și pe 

suport electronic, în acest sens se poate menționa reactualizarea bazei de date a comisei. 



Există dificultăți în realizarea actualizării bazei de date din cauza frecventei lipse de promptitudine a 

colegilor. Asftel, aflăm despre multe activități abia la evaluarea de sfârșit de an școlar sau când se întocmesc 

fișe cu punctaje pentru diferite departajări. 

Astfel, în școala noastră este următoarea situație statistică a celor 54 cadre didactice: 2 cadre didactice 

cu doctorat, 29 cadre didactice cu gradul I, 7 cadre didacice cu gradul II,9 cadre didactice cu definitivat, 6 cadre 

didactice fără definitivat (debutante) și 1 necalificat. 

Colegii metodiști ai I.Ș.J. Brașov și-au desfășurat activitatea conform cerințelor, prof. Baniță Elena la 

educație fizică și prof. David Alin la discipline tehnice, respectiv inspecții curente în vederea obținerii gradelor 

didactice. 

D-na profesoară Căruceriu Diana este înscrisă pentru a susține gradul didactic definitiv în anul 2018, 

iar în cursul semestrului I a avut inspecția curentă conform graficului.  

De asemenea, d-nul profesor Lupșor Ioan urmează cursurile Școlii doctorale din cadrul Universității 

Transilvania din Brașov, iar d-nul profesor Patai Sergiu ale unui program de master din cadrul aceleiași 

unversități. 

În această perioadă a anului școlar au fost realizate mai puține înscrieri la cursuri de formare continuă 

deoarece multe dintre cursurile de la CCD au fost parcurse de către colegi, sau altele au fost la un cost prea 

ridicat în situația în care cadrul didactic avea suficiente credite pentru ultimii 5 ani.  

În acest an școlar componența comisiei este următoarea: prof. Hodîrnău-Miclea Cristina, responsabil 

al comisiei, prof. Model Lizica, membră. 

 

 

Prof. Hodîrnău-Miclea Cristina 
 

 

XI. Comisia de acordare a burselor  

scolare 

 
A. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ “BANI DE LICEU” 

 

Etapele aplicării Calendarului de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială “Bani de 

liceu” au fost urmatoarele: 

1. Depunerea cererilor elevilor pentru  Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” 

15 septembrie –1 octombrie 2017 

2. Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisie– 1 

octombrie – 23 octombrie 2017 

3. Centralizarea cererilor 1- 27 octombrie 2017 

4. Afisarea pe internet a listei beneficiarilor 28 octombrie 2017 



5. Afisarea la avizierul instituţiei de învăţământ 29 octombrie 2017 

6. Depunerea contestaţiilor 28 octombrie- 2 noiembrie 2017 

7. Rezolvarea contestaţiilor 2-6 noiembrie 2017 

În urma analizei dosarelor depuse (total 4 dosare), comisia a stabilit că numărul total de beneficiari ai 

bursei Bani de liceu este de 3 elevi – aprobați de MEN. Nominal, aceştia sunt prezentaţi în lista de mai jos: 

 

Nr. 

crt 
Numele si prenumele elevului Clasa 

1 Pîrvu Lucian-Andron X B 

2 Zancu Petre X A 

3 Lingurar Cristian -Valentin X B 

 

Dintre aceştia, până la sfârşitul semestrului I – elevul Lingurar Cristian-Valentin a pierdut bursa 

deoarece a depăşit numărul prevăzut de absenţe – (20 absențe). 

1. Lingurar Nicolae-Flavius –  X  B- retras de la bursă începând cu luna noiembrie 2017 pentru 

absenţe ( 87 absenţe nemotivate plecat în nov. în străinătate) 

Final de semestru I  3-1 = 2 elevi 

Prezentăm mai jos numele elevilor care au depus dosare pentru bursa „Bani de liceu”, dar nu au 

îndeplinit condiţiile de acordare a acestei bursei: 

1. Rotariu Gabriel-Petronel, X B – depășește venitul. 

Diriginții claselor I A, I B, I C, II A, II B. II C III A, III B, III C – declară la sfârșitul fiecărei luni 

calendaristice situația absențelor nemotivate pentru BURSELE PROFESIONALE. 

 

Prof. Farkas Ana Maria 

 

 

XII. Comisia de acordare a burselor şi a altor forme 

 de sprijin material pentru elevi 
 

 
În urma analizei dosarelor depuse , comisia a stabilit un numărul total de 114 elevi  beneficiari ai 

bursei din fonduri locale conform MECTS 5576/2011. Astfel: 

 1 BURSA PERFORMANTA 

 13 BURSE DE MERIT 

 7 BURSE DE STUDIU 

 93 BURSE DE AJUTOR SOCIAL 



Prezentăm mai jos numele elevilor care au primit  bursa  din fonduri locale  si tipurile de burse acordate: 

 
NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA TIP BURSA 

1.  GODRI-BARAT  A.M. DUMITRU-ȘTEFAN IXA Ajutor social 

2.  MARIN  G.G. GABRIEL- ROBERT IXA Ajutor social 

3.  ROTARU I. LUDMILA IXA Ajutor social 

4.  SAVU  C. PETRU-ALEXANDRU IXA Ajutor social 

5.  VASILEANU I. IONUȚ-IULIAN IXA Ajutor social 

6.  ANDRONATIEV T. RADU IXB Ajutor social 

7.  ARAPAN O. MIHAIL IXB Ajutor social 

8.  CARP A. NICOLAE IXB Ajutor social 

9.  ISCU  M. IOAN IXB Ajutor social 

10.  MARIN V. GABRIEL IXB Ajutor social 

11.  MOLDOVAN  I. CRISTIAN IXB Ajutor social 

12.  PETROV A. IGOR IXB Ajutor social 

13.  SCRIPNIC V. VASILE IXB Ajutor social 

14.  TUDOR GHILAS IXB Ajutor social 

15.  ANDRUS DAN X A Merit 

16.  MOLDOVAN STEFAN X A Performanta 

17.  COVALIU PETRU X A Merit 

18.  GRIBINIUC  G.ALEXANDRU X-A Ajutor social 

19.  ROTARIU GABI PETRONEL X B Merit 

20.  COVALIU PAVEL X B Merit 

21.  COJOCARU ARTEMIE X B Merit 

22.  KOLCSAR JANOS PAL X B Merit 

23.  PIRVU LUCIAN X B Merit 

24.  DROJ CRISTIAN X B Studiu 

25.  HARGHEL M.SERGIU X-B Ajutor social 

26.  SCRAMTAI O.DAN X-B Ajutor social 

27.  SPATARU M.DUMITRU X-B Ajutor social 

28.  BELDIAN M.N. MIHAI-COSTEL X-B Ajutor social 

29.  KANYA E. LASZLO X-B Ajutor social 

30.  ADAM GABRIEL XIA Ajutor social 

31.  COMAN EMANUEL XIA Ajutor social 

32.  OPRIA FLORIN XIA Ajutor social 

33.  CIOBANU VALERIU XIA Ajutor social 

34.  SOCOLENCO ION XIA Ajutor social 

35.  MILEA I. OCTAVIAN XIA Studiu 

36.  RUȚA  A. A. VIOREL XIA Ajutor social 

37.  INGVERSEN SEBASTIAN XIA Studiu 

38.  MOISE VICTOR XIB Studiu 

39.  COJANU CLAUDIU XIB Studiu 

40.  CIOBANU CLAUDIU XIB Ajutor social 

41.  RAUCA LACRAMIOARA XIB Ajutor social 

42.  CARP ION XIB Merit 

43.  STOLERU G. CRISTIAN XIB Merit 

44.  SICA GEORGE XII A Merit 

45.  DIMA VLAD (13A) XII A Ajutor social 

46.  KELEMEN VASILE XIIA Ajutor social 

47.  ANTON  S . SEBASTIAN- MIHAI XIIA Merit 

48.  SAVIN  C M RAUL ADRIAN XIIA Merit 

49.  BEJAN  A. CLAUDIU IA Ajutor social 

50.  BUNDEA  A.  BOGDAN-IONUȚ IA Ajutor social 

51.  CIUHUI  E. EDUARDO-GIOVANI IA Ajutor social 

52.  DĂRĂUȚ  A. MARINEL-PETRUȚ IA Ajutor social 

53.  MARȘAVELA I. ALEXANDRU IA Ajutor social 

54.  MĂRTOIU  N. CODRUȚ-ALIN IA Ajutor social 

55.  MUSCALU  C. COSMIN-IOAN IA Ajutor social 

56.  STICLARU  V. ZOLTAN IA Ajutor social 

57.  VAIDA  A. ALEXANDRU-OVIDIU IA Ajutor social 

58.  VRÂNCEANU G. IOAN-DAN IA Ajutor social 

59.  VRÂNCEANU G. MIHAI-MARIUS IA Ajutor social 

60.  ARDELEAN  A. MARIUS-COSMIN IB Ajutor social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Deleanu Teodora 

 

61.  CIOBANU  V. DRAGOȘ-ILIE IB Ajutor social 

62.  CONSTANTIN  L. EDUARD-ANDREI IB Ajutor social 

63.  DOBRE  L.CIPRIAN-IONUȚ IB Ajutor social 

64.  FAZAKAȘ  A. ALEXANDRU-IOSIF IB Ajutor social 

65.  NISTOR N. RAREȘ-ANDREI IB Ajutor social 

66.  OLESCU  F. VLĂDUȚ-DDORIN IB Ajutor social 

67.  PĂCURAR  A. PAUL-IOAN IB Ajutor social 

68.  PINTEA ILIE MARIAN IB Ajutor social 

69.  STAN  V. CONSTANTIN-VIOREL IB Ajutor social 

70.  STÂNGĂ  I. DENIS-ANDREI IB Ajutor social 

71.  ȘERBAN  D. ANDREI-DANIEL IB Ajutor social 

72.  URECHE   V. CONSTANTIN- AUREL IB Ajutor social 

73.  BORZOȘ A. IONUȚ IC Ajutor social 

74.  BURGUȘ  P.G. CRĂCIUN-PETRE IC Ajutor social 

75.  MARIN  D.N.  ȘTEFAN-DAN IC Ajutor social 

76.  MARȘAVELA  N. LENUȚA-CARMEN IC Ajutor social 

77.  MARȘAVELA  O. ANDREEA-CRISTINA IC Ajutor social 

78.  POPA I. R. ANDREI -CONSTANTIN IC Ajutor social 

79.  ANDRONATIEV VICTOR IIA Ajutor social 

80.  BORZOS G.BENIAMIN II A Ajutor social 

81.  CONSTANTIN D.RAZVAN II A Ajutor social 

82.  DRAGOIU E.I. CLAUDIU II A Ajutor social 

83.  KARACSON Z.ANDRAS II A Ajutor social 

84.  MARSAVELA V. DANIEL II A Ajutor social 

85.  MARSAVELA V. ROBERT IIA Ajutor social 

86.  BRAD GHEORGHE IIA Studiu 

87.  SOS A. MIHAI II A Ajutor social 

88.  COSTIN I. RAREȘ IOAN IIA Ajutor social 

89.  BANCIU D. VALENTIN II B Ajutor social 

90.  CONSTANTIN P. ALEXANDRU II B Ajutor social 

91.  LEFTER V. ALEXANDRU II B Ajutor social 

92.  TEREANU  M. MIHAI II B Ajutor social 

93.  FIERAR  IOSIF-MARIAN II B Ajutor social 

94.  PODAR IONUT II B Ajutor social 

95.  COȘCODAR  G.  DĂNUȚ IIB Ajutor social 

96.  MARIAȘ  I. IOAN-ALEXANDRU IIB Ajutor social 

97.  ȚĂREAN  I. RĂZVAN-NICOLAE IIB Ajutor social 

98.  GANEA BENIAMIN IIB Ajutor social 

99.  NEAGOE  C. RARES II C Ajutor social 

100.  CSIZA C.M. MARIUS II C Ajutor social 

101.  SANDU FLORIN IIIA Ajutor social 

102.  ANGHEL MARIUS IIIA Ajutor social 

103.  ARDELEAN PETRU IIIA Ajutor social 

104.  GORBE SANDOR IIIA Ajutor social 

105.  IGNAT GEORGE IIIA Ajutor social 

106.  MIRCEA GHEORGHE S. IIIA Ajutor social 

107.  TIPEL COSTEL IIIA Ajutor social 

108.  BALACEANU N.NICOLAE IIIA Ajutor social 

109.  STEFAN EMANUEL III B Merit 

110.  DISCA BOGDAN FLORIN IIIB Ajutor social 

111.  BORDEIANU NICOLAE VIOREL IIIB Studiu 

112.  GINGHINA SERGIU IIIB Ajutor social 

113.  TRUSCA GEORGE IIIB Ajutor social 

114.  PLOIANU ENRICO IIIC Ajutor social 



 

XIII. Raport de activitate - biblioteca 

 
In semestrul I , an scolar 2017-2018, in cadrul bibliotecii (sala CDI) s-au desfasurat urmatoarele tipuri de activitati: pedagogice, culturale, 

de comunicare si gestionare, dupa cum urmeaza: 

 
 

N

Nr. 

Crt 

 

 

Denumire activitate 
T

ip
u

l 

a
ct

iv
it

a
ti

i  

 

Data 

 

 

Scopul/ Obiective 

 

Grup  

tinta 

Nr. 

Elevi  

implicati 

Responsabili/ 

Echipa 

implicata 

 

 

Activitatea desfasurata 

1.   

 

Sa cunoastem … 

Biblioteca(sala CDI) 

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

sept. 

oct. 

2017 

- promovarea bibliotecii in cadrul 

scolii 

- să identifice biblioteca(sala CDI 

)în unitatea şcolară; 

-să respecte regulamentul de 

organizare si functionare 

-să identifice resursele 

documentare din biblioteca(CDI) 

clasele a 

IX-a 

si anul I 

prof. 

90 Bibliotecar 

Diriginti 

Prezentarea salii CDI şi a 

organizării sale specifice, 

regulamentul intern de 

organizare şi funcţionare bibl. 

2.   

 

Writing a review of a 

film - ,,Les 

Miserables” 

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

 

 

09.10 

16.10 

2017 

Aprofundarea cunostintelor de 

limba engleza prin muzica si film/ 

-sa inteleaga un text audiat 

-sa faca legatura intre situatiile de 

comunicare prezentate in manual 

si situatiile concrete intalnite in 

film 

-sa realizeze recenzia filmului 

prezentat 

 

 

 

X A 

 

 

 

19 

 

 

 

Iliescu Adina 

Dicu Nicoleta 

 

-vizionare musical-ul ,,Les 

Miserables” 

-completare fisa de lucru  

-prezentare carte  



i.   

 

 

Integrarea TIC in 

practicile pedagogice 

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

  

 

 

 

 

-exploatarea noilor tehnologii ale 

informarii si documentarii  

 

 

 

 

 

Elevi 

din 

cadrul 

scolii 

-  

 

 

 

Dicu Nicoleta 

Cadre 

didactice 

- utilizarea calculatorului în 

realizarea de materiale în 

format power point şi 

prezentarea lor în bibl./  

-asistenţă acordată elevilor 

care se descurcă greu în 

utilizarea calculatorului  

-utilizarea calculatorului 

pentru intocmirea situatiilor 

necesare in activitatea 

bibl.,etc. 

3.   

 

9 octombrie – Ziua 

Holocaustului 

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

 

 

11.10. 

2017 

-sensibilizarea elevilor cu privire 

la marile drame ale omenirii 

-insusirea de cunostinte/ 

-sa cunoasca principalele etape 

istorice premergatoare 

Holocaustului 

-sa se familiarizeze cu 

semnificatia unor termeni specifici 

Holocaustului 

-stimularea elevilor pentru lectura 

si cercetarea surselor istorice 

 

 

 

 

IX B 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Sava Florin 

Dicu Nicoleta 

 

-prezentare informatii 

-expozitie de carte 

-vizionare materiale,filme 

documentare  

-realizare feed-back 

4.  ,,Vehicles-features 

and functions” 

proiect inter-

disciplinar 

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

19.10 

03.11. 

2017 

Formarea de competente generale 

si specifice,in lb.engleza pentru 

crearea unui avantaj in momentul 

integrarii pe piata muncii./ 

-cunoasterea si insusirea lexicului 

specific profilului clasei mecanic 

auto 

-constientizarea importantei 

avantajului pe care poate sa-l ofere 

cunoasterea aspectelor legate de 

domeniul de activitate intr-o alta 

limba 

III A  

 

III B 

 

scoala 

profes. 

21 Iliescu Adina 

 

Enescu 

Daniela 

 

Farkas Csaba 

 

Dicu Nicoleta 

 

-prezentare informatii si 

insusire de cunostinte  

 

-impartirea colectivului clasei 

in echipe de lucru 

-lucrul propriu-zis in vederea 

obtinerii unor 

materiale(planse) 

-prezentarea materialelor si 

evaluarea 

 

 



5.   

 

 

,,Halloween-

history,traditions 

and superstitions” 

  
  
  
  
  

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

 

 

 

30.10 

03.11 

2017 

-definirea semnificatiei zilei de 

Hallowen si a importantei acesteia 

in cadrul raportarii culturale la 

diversele traditii care se desfasoara 

in tarile vorbitoare de lb.engleza/ 

-familiarizarea elevilor cu 

istoricul,traditiile si superstitiile 

specifice sarbatorii 

-stimularea si motivarea elevilor in 

folosirea deprinderilor de vorbire 

si de ascultare a mesajelor 

formúlate in lb.engleza 

-insusirea vocabularului specific 

 

 

IX B 

X A 

XI A 

 

 

40 

Iliescu Adina 

 

Caruceriu 

Diana 

 

Dicu Nicoleta 

-prezentare materiale 

referitoare la historia,traditiile 

si superstitiile specifice 

sarbatorii 

-auditii cantece specifice 

-discutii 

-fise de lucru 

 

 

6.  Pregatire,,Balul 

bobocilor” 

  
  
  
  
ex

tr
a
sc

o
la

ra
 

8.11-

23.11 

2017 

Organizarea Balului Bobocilor/ 

-dezvoltarea imaginatiei si a 

sensibilitatii artistice 

-educarea abilitatii de a intra in 

relatie cu ceilalti,a deprinderilor de 

cooperare intre 

parteneri,stimulandu-le 

aptitudinile si talentul 

Elevi 

din 

diverse 

clase 

18 Sicoe 

Loredana 

 

Iliescu Adina 

 

Colaborator: 

Dicu Nicoleta 

-alegerea melodiilor pentru 

concursul de dans 

-invatarea stilurilor de dans 

-repetitii 

(dansuri,scenete,cantece) 

7.   

 

,,Allons en France!” 

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

09.11 

2017 

Dezvoltarea interesului pentru 

cultura si civilizatia Frantei/ 

-familiarizarea cu aspecte legate 

de cultura si civilizatia Frantei 

-accentuarea motivatiei de invatare 

a limbii franceze 

IX A 15 Pasarari 

Svetlana 

-vizionarea filmului 

documentar in limba francesa 

,,Paris:Le guide complet pour 

visiter la ville” 

8.   

1 Dec.-,,Ziua Marii 

Uniri” 

Concurs de istorie 

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

 

27.11 

2017 

-stimularea si valorificarea 

interesului elevilor fata de 

semnificatia zilei de 1 decembrie 

-cresterea interesului fata de 

istoria tarii 

-dezvoltarea spiritului de 

competitie 

XII A 12 Sava Florin 

 

Sicoe 

Loredana 

 

Dicu Nicoleta 

-concurs 

-acordare diplome 

-mica expozitie de carte  

-fotografii 



9.   

Initierea elevilor in 

cautarea si tratarea 

informatiei 

p
ed

a
g
o
g
ic

a
 

p
er

m
an

en
t 

- educatia pentru informatie/ 

consilierea elevilor in: alegerea 

cartilor , folosirea tehnologiei, 

folosirea publicatiilor de referinta, 

in cautarea informatiilor necesare 

realizarii de teme, proiecte sau 

referate scolare 

- stimularea elevilor spre 

cercetarea documentară şi spre 

informarea cu scop educativ 

 

 

Elevi 

din 

cadrul 

scolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicu Nicoleta 

 

 

 

 

10.  Orientare scolara si 

profesionala 
p

ed
a
g
o
g
ic

a
 

 -indrumare si orientare 

profesionala/ 

-orientarea elevilor spre găsirea 

unei meserii; 

-sprijinirea  elevilor în alegerea 

viitorului traseu şcolar; 

elevi din 

cadrul 

scolii 

- Dicu Nicoleta -cautarea,realizarea si 

afisarea unor materiale utile 

11.  Agenda culturala 

brasoveana 
 

C
u

lt
u

ra
l-

e
d

u
ca

ti
va

 

sapt. - popularizarea evenimentelor 

culturale desfasurate in institutiile 

de cultura din Brasov 

 

-elevi 

-cadre 

didactice 

 Dicu Nicoleta -cautarea,redactarea si 

afisarea evenimentelor 

culturale brasovene 

12.  Literatura si filmul-

vizionare de filme 

inspírate din opérele 

studiate la orele de lb 

si literatura romana 

  
  
C

u
lt

u
ra

l 
- 

 e
d

u
ca

ti
v
a

 

8.11 

22.11 

23.11 

27.11 

29.11 

11.12 

13.12 

2017 

 

-fixarea cunostintelor dobandite in 

timpul orei de curs la lb.si 

literatura romana/ 

-stimularea gandirii autonome in 

domeniul receptarii 

particularitatilor si limbajului 

specific in lieratura .si film 

-identificarea gradului de fidelitate 

a reprezentarii operei literare in 

cinematografie 

XA 

II B 

XI B 

IX  

III A 

III B 

II A 

 

131 Sicoe 

Loredana 

 

Ghenoiu 

Elena 

 

Andone 

Crenguta 

 

Dicu Nicoleta 

vizionare filme:,,La moara 

cu noroc”, ,,Blestemul 

pamanutlui,blestemul 

iubirii”, ,,O scrisoare 

pierduta” 

-discutii 



13.   

 

 

 

 

Concurs de recitare 

,,Mihai Eminescu” 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 p

ed
a
g
o
g
ic

a
 

 

 

 

 

 

 

 

15.01. 

2018 

-celebrarea a 168de ani de la 

nasterea poetului; afirmarea şi 

promovarea creaţiei marelui poet 

național/ 

-  stimularea gustului pentru 

poezie  

 - asigurarea unui demers 

interactiv al receptării creaţiei 

poetului  valorificând și stimulând   

potenţialul creative  şi  

originalitatea interpretării poeziei 

 - dezvoltarea spiritului de 

competitie 

 -  promovarea in randul elevilor a 

valorilor culturale romanesti 

  - exteriorizarea sentimentelor 

traite prin comunicare verbala si 

nonverbala 

 

 

 

X A 

IX A 

I A prof. 

 

 

 

 

34 

Sicoe 

Loredana 

 

Andone 

Crenguta 

 

Dicu Nicoleta 

 

 

-concurs 

-expozitie de carte 

-auditii muzicale pe versuri 

eminesciene 

-prezentare ppt. 

 

14.   

24 ianuarie 1859-

Unirea 

Principatelor 

Romane 

  p
ed

ag
o

gi
ca

 
 

 

 

25.01. 

2018 

- cunoasterea si dezvoltarea 

valorilor fundamentale ale istoriei 

si culturii nationale 

-cunoasterea semnificatiei zilei de 

24 ianuarie 

-stimularea interesului elevilor fata 

de studiu si lectura 

 

 

 

 

IX B 

 

 

 

18 

 

 

Sava Florin 

 

Sicoe 

Loredana 

 

Dicu Nicoleta 

 

-prezentare informatii 

-vizionare materiale 

-discutii  

-fise de lucru 

-expozitie de carte 

-auditie povestire,,Mos Ioan 

Roata si Unirea”,dupa Ion 

Creanga 

 
 

Activitati de comunicare: 

Nr. 

Crt. 

Denumire activitate Data Modalitati de realizare Grup  

tinta 

Responsabili / 

Echipa implicata 

1.  

 
Colectarea, prelucrarea şi 

difuzarea de informaţii din 

interiorul/exteriorul şcolii 

necesare elevilor şi 

cadrelor didactice 

permanent - afisaj 

-situatii statistice 

-intocmirea de adrese, instiintari, 

informari diverse 

Elevi 

Cadre didactice 

Dicu Nicoleta 

 



Activitati de gestionare: 

Nr.crt. Obiective Actiuni / Mijloace de realizare Termen Responsabili 

1.   

 

Evidenta cititorilor si 

a colectiilor de  

publicatii 

-inscrierea elevilor si a cadrelor didactice nou venite, la biblioteca  

- imprumut si recuperare carti- elevi si cadre didactice 

-evidenta cititorilor activi, a cartilor solicitate   

 -furnizarea documentelor si informatiilor necesare utilizatorilor 

-continuarea introducerii in baza de date Excel a publicatiilor 

bibliotecii 

permanent Dicu Nicoleta 

2.   

 

 

Amenajarea, 

organizarea si 

functionarea 

bibliotecii 

- intocmirea orarului si afisarea acestuia 

- prezentarea Regulamentului de organizare si functionare  

-organizarea fondului documentar prin realizarea operatiunilor 

biblioteconomice specifice 

-realizarea si actualizarea panoului de afisaj  

-realizarea si afisarea etichetelor de semnalizare pentru orientarea in 

cadrul bibliotecii 

 

permanent 

 

 

Dicu Nicoleta 

-realizarea planificarii anuale a activitatilor prin consultare si 

colaborare cu cadrele didactice 

la 

inceputul 

anului 

scolar 

Dicu Nicoleta 

-organizarea spatiului in functie de specificul activitatilor desfasurate 

in CDI 

- asigurarea unei bune desfasurari a activitatilor 

- asigurarea accesului la informatie 

-intocmirea referatelor de necesitate adresate conducerii scolii 

permanent 

 

 

 

Dicu Nicoleta 

3.  Promovarea fondului 

documentar si a 

activitatii  

-expozitii de carte  

-realizare bibliografii tematice 

- recenzii ale unor carti de interes pentru elevi, etc. 

-selectarea si afisarea unor articole interesante din publicatiile 

periodice 

-realizarea unor materiale power point pe diverse teme si prezentarea 

lor 

permanent Dicu Nicoleta 

4.   

Pregatire si formare   

     profesionala 

- adaptarea la cerintele meseriei 

-perfectionarea continua privind cunostintele si noutatile aparute in 

domeniul biblioteconomic; studierea si aprofundarea legislatiei 

biblioteconomice 

permanent Dicu Nicoleta 

-participarea la intalnirile metodice lunare organizate de CCD Brasov lunar Dicu Nicoleta 
 

 



Alte activitati: 

- Distribuire manuale scolare ,prin dirigintii claselor, la inceputul anului scolar 

- Membru in  Comisia de inventariere a patrimoniului 

- Introducerea datelor referitoare la incasarile saptamanale a cazarii si mesei elevilor din camin,impreuna cu pedagogul scolii si transmiterea 

situatiei lunare catre contabilitate 

-  Colaborare cu cadrele didactice in vederea pregatirii activitatilor extrascolare 

- Sprijin in activitati de secretariat,administratie sau contabilitate , cand am fost solicitata 

 
 

Bibliotecar Dicu Nicoleta 



 

XIV. Compartimentul contabilitate 
 

Lucrările elaborate în cadrul compartimentului financiar contabil sunt realizate cu ajutorul programelor 

informatice respectiv SICO, toate modulele, adică : gestiune, casă-bancă, buget elaborare, situaţii financiare 

trimestriale şi anuale, precum şi programele Word, Excel. 

Sistemul contabil al entităţii este organizat în baza Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. Totodată sunt avute în vedere şi următoarele acte normative ce 

reglementează modul de organizare şi evidenţă a sistemului contabil specific din România:  

 OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;  

 OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OM.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;   ] 

 Ordinul MFP nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2012; 

 OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările;  

 OMFP nr. 2226/2006 Privind utilizarea unor formulare financiar-contabile, cu completările ulterioare. 

 Legea educatiei nationale nr. 1 /2011 cu modificarile si completarile ulterioare  

 OMECTS nr. 4576/230/2445/01.11.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de 

personal in invatamantul preuniversitar de stat 

   În calitate de contabil mi-am îndeplinit cu responsabilitate atribuţiile din fişa postului, atât la nivel de 

CT Transporturi unde îmi desfăşor activitatea cât şi în relaţiile cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, 

Trezoreria Municipiului Braşov, ANAF. 

De asemenea am îndeplinit şi alte sarcini ce mi-au fost solicitate de conducerea institutiei, făcându-mi 

de fiecare dată datoria la un nivel calitativ corespunzator cerinţelor. 

Serviciul financiar-administrativ pe care l-am condus în această perioadă a funcţionat a gestionat 

resursele materiale şi financiare în funcţie de priorităţile planului managerial cu respectarea legislaţiei generale 



şi specifice şi a gestionat actul decizional prin asumarea răspunderii şi responsabilităţii în cadrul 

compartimentului de specialitate. 

În calitate de contabil şi în concordanţă cu atribuţiile din fişa postului am reprezentat C T Transporturi, 

alături de director, în orice acţiune patrimonială, în relaţiile cu agenţii economici în cazul încheierii contractelor 

economice în conformitate cu legislaţia în vigoare; am organizat şi exercitat viza de control financiar preventiv 

propriu în conformitate cu prevederile legale şi conform cadrului general al operaţiunilor supuse CFPP; am 

întocmit planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, extrabugetare, la termenele şi în condiţiile stabilite de lege, 

am urmărit încadrarea strictă în creditele aprobate la capitolele, articolele şi aliniatele bugetului de venituri şi 

cheltuieli; am organizat inventarierea valorilor materiale şi baneşti, instruirea personalului în vederea efectuării 

corecte a operaţiunii de inventariere şi nu în ultimul rând am întocmit şi transmis la timp şi corect dările de 

seama contabile lunare, trimestriale şi cele anuale, cele statistice precum şi contul de execuţie bugetară. 

Colegiul Tehnic Transporturi Brasov fiind o instituţie de învăţământ finanţată din mai multe bugete, am 

întocmit situaţii finaciare pentru fiecare finanţare în parte, în conformitate cu prevederile legii contabilitatii, nr 

82/1991 republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr 116/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situatiilor financiare periodice. 

Pentru instituţiile publice documentul oficial de prezentare a situaţiei   patrimoniului aflat în 

administrarea unităţilor administrativ – teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli ,il reprezintă 

situaţiile financiare: 

- bilanţul (dare de seamă) 

- contul de rezultat patrimonial  

- situaţia fluxurilor de trezorerie 

- situaţia modificărilor in structura activelor /capitalurilor 

- anexe la situaţii financiare   

- contul de execuţie bugetară 

La intocmirea bilanţului s-a ţinut cont de :  

-înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţinilor consemnate în documente justificative, în 

conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei , 

planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia aprobate de Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

- ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice , pusă de acord cu balanţele de verificare a conturilor 

analitice.  

- conturile de rezultat patrimonial , prezintă situaţia veniturilor, finanţarilor şi cheltuielilor din  cursul 

exercitiului cutent.  

     Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent 

dacă au fost incasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinaţia lor 



indiferent dacă au fost plătite sau nu. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă 

performanţa financiară a instituţiei , repectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe 

fiecre sursă de finanţare în parte precum şi ca  diferenţă între veniturile realizate şi cheltuieli efectuate în 

exerciţiul financiar curent. 

Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă existenta şi mişcarile de numerar, pentru fiecare finanţare în 

parte, se întomecste un formular cu privire la inacasările şi plătile efectuate,  preluate din rulajele fiecărui cont 

de la trezorerie sau bancă. Situaţia fluxurilor de trezorerie se prezintă la Trezorerie pentru obţinere vizei privind 

exactitatea plătilor de casa şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, pentru asigurarea concordanţei datelor 

din contabilitatea instituţiei cu cele din contabilitatea unităţii de trezorerie. 

Organizez circuitul documenteler contabile si inregistrarea lor corecta in mod cronologic si sistematic 

in evidenta contabila din cadrul institutiei scolare. 

 Urmaresc lunar incadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare si 

pe surse de finantare a platilor catre furnizori cu respectarea prevederilor OMF 1792/2002 privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata si celelalte activitati privind CFP. 

Emit lunar fundamentarea necesarului de deschidere de credite catre Primaria Brasov si ISJ Brasov 

dupa ce primesc estimarile de la secretariat, antrenori si comisia de acordare a burselor pentru elevi- burse 

profesionala, bani de liceu, burse pentru elevii Moldoveni, naveta elevi, subventii camin pe care le verific lunar 

Urmaresc permanent activitatea antrenorilor din cadrul Clubului institutiei noastre, avand contabilitate 

separata pentru aceasta activitate. 

Trimit la termen toate situatiile  solicitata lunar de catre Primarie, ISJ, ANAF, Trezorerie.  

Intocmesc contracte pentru inchiriere a camerelor din camin si conform legii in fiecare an unde este 

cazul emit acte aditionale de prelungire a contractelor pe care le prezint Primariei Brasov, spre aprobare. 

Emit lunar tabel cu consumurile de utilitati pe surse de consum (Buget Local, Venituri proprii, ISJ) pe 

total unitate scolara si apoi pe camere in camin pentru a determina plata facturilor de utilitati pe fiecare sursa de 

plata(Buget Local, Venituri Proprii, ISJ). 

Emit lunar facturi pe fiecare chirias si urmaresc platile efectuate de catre acestia. 

Urmaresc lunar toata activitatea din cadrul cantinei, inregistrez zilnic consumurile pe cantina si ma 

confrunt lunar cu fisele emise in cantina si stocurile care rezulta in contabilitate dupa ce operez fisele de 

consum. Periodic confrunt fisele de magazie ale cantinei cu produsele existente in magazie. 

Evidentiez lunar consumurile de carburanti pe surse de activitate scoala de soferi, consumul pe masina 

scolii.  

Nu iau decizii decat dupa ce analizez problemele cu directorul institutiei si dupa caz cu Consiliul de 

administratie. 

Permanent caut solutii pentru rezolvarea problemelor care apar si incerc sa le solutionez in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 



Colaborez cu tot personalul din institutia noastra si pentru orice activitate si solicitare sunt dispusa la 

program prelungit de lucru. 

Pentru toata activitatea care se desfasoara in cadrul biroului contabilitate, pana in luna iunie 2015 mai 

era o contabila care lucra  impreuna cu mine la actele contabile care se emit pentru aceasta institutie, contabila, 

care a fost solicitata prin detasare la ISJ Brasov. Si in perioada cand eram doua contabile de foarte multe ori era 

necesar sa lucram peste program. Din luna septembrie avem o alta contabila cu o jumatate de norma, activitate 

pe care o desfasoara intre orele 16,00-20,00. Deoarece volumul de acte nu se poate acoperi de catre o persoana 

sunt nevoita sa lucrez peste program in fiecare zi impreuna cu contabila angajata din septembrie 2015-Vreme 

Maria. 

Din acest motiv, fiind incadrata cu o norma de administrator financiar, solicit inca o jumatate de norma 

pe contabil. 

Contabil Sef, 

Zaplaig Antigona 

 

XV. Compartimentul secretariat 
 

Subsemnata  DRILEA LUMINIŢA, secretar şef la COLEGIUL TEHNIC DE TRANPORTURI 

BRAŞOV  am desfăşurat pe semestrul al  anului şcolar 2017/2018  diverse activităţi, încercând pe cât posibil să 

mă achit de sarcinile care  mi-au revenit cât şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii.  

 Am coordonat întreaga activitate a compartimentului secretariat venind cu metode noi de lucru cares ă 

îmbunătăţească activitatea. 

 Am procurat şi păstrat documentele privind legislaţia şcolară ( legi, decrete, hotărâri, ordine, 

regulamente, instrucţiuni). 

 Am verificat zilnic e-mailul şi diferitele programe informatice puse la dispoziţie de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Braşov şi alte instituţii. 

 Am redactat toate documentele de proiectare folosind resursele TIC. 

 Am transcris, înregistrat în regim special deciziile emise de directorul şcolii ( decizii examene, 

admitere, treceri la alte grupe de salarizare, acordare de drepturi salariale, responsabili comisii etc.). 

 Am  aplicat legile în vigoare la începerea noului an şcolar. 

 Am aplicat majorarea salarială conform legii 153/2017 cu 01.01.2018. 

 Am ţinut evidenţa evaluării anuale pentru personalul nedidactic. 

 Am redactat proiectul planului de şcolarizare  pentru anul şcolar 2018-2019. 

 Am completat la zi programul REVISAL, dosarele personale ale angajaţilor respectând legislaţia în 

vigoare. 

    Am întocmit statele de plată lunare ale salariaţilor pe baza contractelor de muncă, a deciziilor şi a 

actelor din dosarele personale. 



 Am prezentat  pentru verificare si viza de control financiar preventiv contabilităţii, statele de plată cu 

cel puţin 7 zile înainte de data planificării pentru ridicarea salariilor de la Trezoreria Braşov. 

 Am întocmit statisticile solicitate de ISJ Braşov sau alte instituţii la timp şi la solicitarea acestora 

conform termenelor, cât şi alte statistici privind personalul unităţii. 

 Am colaborat cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare. 

 Am asigurat circuitul documentelor în condiţii optime. 

 Am completat şi transmis  contractele de muncă ale cadrelor didactice încadrate la început de an 

şcolar. 

 Am întocmit situaţiile privind încadrarea cu personalul didactic pentru anul şcolar curent şi a statului 

de funcţiuni pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

 Am înregistrat  corespondenţa primită în unitate şi am adus la cunoştinţă directorului şi 

compartimentului respectiv. 

 Am popularizat împreună cu diriginţii şi directorul şcolii normele legislative şcolare în vigoare 

elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar şi nedidactic din şcoală. 

 Am răspuns în termenele stabilite tuturor solicitărilor venite din partea personalului din şcoală cât şi de 

la alţi parteneri cu care vin în contact. 

 Am adus la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile şi problemele serviciului secretariat şi am venit 

cu soluţii în rezolvarea acestora. 

 Am asigurat legătura unităţii şcolare cu ISJ Braşov, alte unităţi şcolare, Primărie, CCD etc, prin 

telefon, fax, e-mail. 

 Am intermediat comunicarea între şcoală şi beneficiarii ei. 

 Am asigurat relaţiile cu publicul în timpul programului stabilit.. 

 Am preluat şi furnizat date între elevi- cadre didactice – direcţiune – ISJ – alte şcoli. 

 Am redactat corespondenţa unităţii. 

  Asigur o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada zilei, cu tot ce implică 

aceasta: eliberare documente, furnizare  informaţii, efectuarea diferitelor situaţii cerute atât de conducerea 

unităţii , ISJ şi alte instituţii.. 

 Am raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenţa în unitate. 

În toată această perioadă  relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare şi respect reciproc, 

iar  faţă de personalul din unitate atât didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost atât de colaborare cât  şi 

de respect reciproc.  

Secretar Sef, 

Drilea Luminita 

 

 



 

XVI. Activitatea administrativ-financiara 
 

In cadrul compartimentului administrativ s-au efectuat urmatoarele activitati, lucrari si achizitii  

importante pentru  imbunatatirea procesului de invatamant si educatie : 

 

 s-au executat lucrari de extindere a sistemului de supraveghere  in scoala si camin  

 s-au achizitionat  pilote, perne si lenjerii noi pt elevii interni 

 s-au executat lucrari la instalatia electrica pentru camera frigorifica din cantina  

 s-au executat lucrari de amenajare si modernizare la 11 camere din camin parter 

 s-au  executat zugraveli in lavabil la hol si s-a schimbat lambriul de pe hol corp B etj.I 

 s-au executat lucrari de vopsitorie si completare a faintei la spalator, dusuri si WC-urile comune din 

camin et.III 

 s-au efectuat zugraveli in lavabil in salile :B6,B11 si holuri etj.I corp ,B ,birou administrativ camin 

 s-a inchis capatul de hol cu usa termopan  la et.I corp A  

 s-a refacut rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati la intrare corp B 

 s-au facut lucrari de izolare  si reparatii tencuieli exterioare la cabina portii 

 s-au efectuat lucrari de extindere si imbunatatire a sistemului de alarma si supraveghere prin inlocuirea 

unor camere ,conductori,acumulatori, etc. 

 s-au efectuat lucrari de vopsitorie in lavabil ,vopsitorie la usile de cabinele WC, inlocuire a faiantei la 

grupurile sanitare de la ateliere 

 s-a achizitionat o statie performanta pentru calcat rufe la spalatorie 

 s-au achizitionat diferite scule pentru  atelierele de intretinere si reparatii 

 s-au achizitionat boilere pentru atelierul 2 si 4 deoarece cele vechi nu mai pot fi folosite 

 s-a amenajat un nou spatiu pentru  arhiva si se executa arhivarea conform normelor legale de catre o 

firma autorizata 

 s-au  achizitionat :  masina de spalat vase,grill profesional, mixer profesional, doua aragaze, vitrina 

frigorifica ,ustensile de bucatarie si vase profesionale pentru cantina 

 s-a achizitionat un utilaj pentru dezapezire a aleelor din curte. 

s-au achizitionat materiale de intretinere si curatenie pentru desfasurarea in conditii bune a procesului de 

invatamant. 

 s-au achizitionat dozatoare de apa pentru cancelarie si cabinet medical 

 s-au autorizat ISCIR cele doua centrale termice 

 s-au verificat prizele de pamant, cosurile centralelor termice, hodrantii interiori si stingatoarele de 

incendii 



 s-au inlocuit toate lampile cu neon din sala de sport 

 reactulizarea planului de paza 

 lucrari electrice , montat contoare electrice  individuale in camin si inlocuit tablouri electrice camin 

internat 

 s-au inlocuit doua pompe de recirculare la cazanele din CT2 si CT 3 

 s-au efectuat lucrari de hidroizolatii corp B 

 s-au efectuat lucrari de dezinsectie si deratizare in scoala 

 

 

Administrator Vira Dan 

 

 

XVII. Activitatea caminului 
 

Elevi interni septembrie 2017  -156 elevi. 

Retrasi in timpul semestrului I -1 elev. 

Elevi exclusi din camin din cauza  abaterilor de la reguli -5 elevi. 

 

   Situatia la invatatura si purtare. 

 Promovati -92 elevi. 

 Corigenti la o singura materie –32 elevi. 

 Corigenti la doua materii- 13 elevi. 

 Corigenti la patru materii-2 elevi. 

 Corigenti la sase materii- 1 elev. 

 Cu nota 10 la purtare-125 elevi. 

 Cu nota 9 la purtare -10 elevi. 

 Cu nota 8 la purtare -8 elevi. 

 Cu nota 7 la purtare -5 elevi. 

 Cu nota 6 la purtare-2 elevi. 

 

    Pentru abateri de la R.O.I. 

Elevii Subtire Adrian ,Subtire Valentin, Bobes Marian si Goghiu Claudiu  au fost sanctionati cu 

excluderea din camin pentru folosirea de substante etnobotanice. 

    Aspecte pozitive in internat si cantina. 

 Se respecta programul de furnizare a apei calde,schimbarea periodica a lenjeriei de pat. 

 Program sportiv in sala  in fiecare marti si joi de la ora 19,30- 21. 



 Pregatirea in liniste a lectiilor in sala de club . 

 Programul TV a fost interzis in timpul studiului individual. 

 Se respecta programul de servire a meselor. 

 S-a tinut legatura cu parintii si dirigintii elevilor care au rezultate slabe sau abateri de la R.O.I. 

 S-a realizat saptamanal un meniu variat si calitativ. 

 La terminarea activitatilor (ora 22)  caminul se inchide. 

 

 

   Aspecte negative in internat si cantina. 

 Nu intotdeauna starea de ordine,liniste si curatenie in camere este corespunzatoare. 

 Plata cazarii si a cantinei se face cu intarziere,existand restante de la o luna la alta. 

 Au existat situatii in care elevii au fost nemultumiti de meniul oferit la cantina. 

 Numarul mare de nepromovati va sta in atentie pe semestrul II precum si indreptarea situatiei la 

invatatura. 

 
 

Pedagog :Uszoges Tiberiu 

 
 


