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I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

1.Managementul strategic: 

 

Şcoala noastră beneficiază de existenţa unui Proiect de dezvoltare instituţională (PDI) pe 

termen mediu (pe 4 ani), de un Plan de acţiune al şcolii (PAS) (pe un an), fundamentate pe 

planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) şi pe planul regional de acţiune pentru 

învăţământ (PRAI). În PDI este respectată structura de ansamblu, adică sunt formulate misiunea, 

viziunea, ţintele strategice, diagnoza/analiza de nevoi, motivarea necesităţii, indicatori şi termene 

de realizare – prevăzute toate în Planul strategic şi Planul operaţional, care au fost concepute, 

având ca bază principalele categorii de resurse: umane şi materiale.  PAS-ul a fost reactualizat 

pentru perioada 2017-2025 și revizuit în 2019.  

Realizarea acestor planuri şi proiecte s-a realizat pe o analiză SWOT bine fundamentată, 

coroborată cu direcţiile stabilite în PLAI 2017-2025 şi PRAI. Indicatorii de realizare se referă la 

rezultatele aşteptate, exprimate în termeni cantitativi: cifră de şcolarizare, buget, dotări, personal, 

şi calitativi: profiluri, calificări, relaţia cu comunitatea şi cu organele autorităţii administrative 

locale. 

Planul  managerial  a fost elaborat pe baza diagnozei  activităţii  instructiv-educative  a  

anului  şcolar  anterior.  Acesta a constituit punctul  de  pornire  în stabilirea obiectivelor 

semestriale şi anuale ale activităţii întregii şcoli, a modului de realizare a  lor prin organizarea şi 

coordonarea comisiilor şi a Consiliului de administraţie şi stabilirea ierarhică a responsabilităţilor 

şi rolurilor.  

Au fost concepute şi aplicate modalităţi de monitorizare şi evaluare a ţintelor propuse: 

şedinţe lunare cu consiliul elevilor, şedinţe semestriale cu părinţii-pe clase, discuţii şi consiliere 

cu părinţii ori de câte ori a fost cazul, monitorizare internă a procesului educativ prin asistenţe la 

ore şi rapoarte lunare trimise la ISJ.  

Conducerea şcolii şi responsabilii comisiilor metodice au  dovedit  interes,  responsabilitate  

şi sprijin în îmbunătăţirea  calităţii  în  activitatea  educaţională.  Există preocupări pentru  

colaborare  şi cooperare  între  factorii  implicaţi  în activitatea şcolii,  iar comunicare este 

eficientă  în mare măsură.  În ceea ce priveşte proiectarea întregii activităţi a şcolii, de la PAS la 

proiectele didactice, în general, criteriile de realizare, formatele şi termenele au fost respectate. 

Planurile manageriale, fie că au fost concepute la nivel de unitate fie că au fost întocmite la nivel 

de catedră, sunt, în general,  rezultatul muncii în echipă. 
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2. Managementul operaţional: 

 

Optimizarea procesului educaţional se concentrează pe valorificarea  tot mai eficientă a 

resurselor  tuturor componentelor sistemice ale activităţii de  învăţare. În plan operaţional au fost 

stabilite acţiunile, obiectivele, indicatorii, resursele, termenele şi responsabilităţile pentru 

programele elaborate. 

În scopul asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor educative şi 

administrative din şcoală şi promovării muncii în echipă s-au constituit în conformitate cu 

ROFIUP, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016, revizuit prin OMEN nr. 3027/2018, următoarele 

comisii cu caracter permanent:  

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar și  promovarea interculturalităţii; 

g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

Au fost elaborați, pentru fişa de evaluare a cadrelor didactice şi didactic auxiliare, 

indicatorii de performanţă şi descriptorii de calitate conform criteriilor de evaluare prevăzute în 

OMECTS nr. 1643/2011, coroborat cu OMEC 4247/2020.  

Regulamentul intern al şcolii a fost prezentat elevilor şi părinţilor în cadrul orelor de 

dirigenţie şi al şedinţelor cu părinţii.  

Există un cabinet de asistenţă medicală cu asistent, situat în cămin. S-a realizat o procedură 

de anunţare a serviciilor medicale de urgenţă.  

În ceea ce priveşte siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice, conform Legii privind 

securizarea spaţiilor şcolare, s-a decis ca elevii să intre în curte doar cu ecuson, iar curtea şcolii 

să fie închisă pe perioada pauzelor.  

În afară de această măsură trebuie menţionat că avem portari care au în fişa postului şi 

această responsabilitate, suntem beneficiari şi ai unei supravegheri din partea jandarmeriei şi a 

poliţiei comunitare, dar şi profesorii de serviciu trebuie să supravegheze intrarea în şcoală pentru 

a descuraja accesul persoanelor neautorizate.  
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În ceea ce priveşte proiectarea sistemelor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI, 

membrii comisiei  au demarat acţiuni specifice: sesiuni de informare cu privire la sistemele de 

sănătate, de securitate a muncii, dotări conforme cu standardele în vigoare, acţiuni de simulare şi 

intervenţie în caz de incendiu, cât şi de acordare a primului ajutor.  

 

Potrivit art. I al Hotărârii  nr. 6 a Consiliului National pentru  Situaţii  Speciale de Urgenţă 

(CNSSU), „se aprobă suspendarea cursurilor din toate unităţile de învăţământ preuniversitar  

incepând cu data de 11 martie 2020 pând  în data  de 22  martie  2020,   cu posibilitatea  de 

prelungire in funcţie  de evoluţia situaţiei ". Aceasta măsură a solicitat foarte mult managementul 

unităţii. Unele activităţi au fost amânate, altele au fost suspendate.  Consiliul de Adrninistraţie a  

decis  modalitatea legală de recuperare /derulare a procesului  educaţional afectat de suspendarea  

cursurilor.  Cadrele didactice au asigurat de la domiciliu legătura cu elevii prin mijloace de 

comunicare online /platforme online. S-au realizat  cursuri-suport  pentru  elevi, asistate  de 

tehnologie.  Chiar dacă ele nu înlocuiesc cursurile clasice,  acestea  au rolul  de a menţine 

comunicarea  între  elevi şi cadrele didactice. Am asigurat permanenţa în unitatea şcolară   

(secretariat/contabilitate) şi am realizat dezinfectarea  tuturor  spaţiilor de învăţământ din  incinta 

unităţii. 

 

În contextul respectării măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-

COV-2, recomandate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii, am organizat 

rapid activitatea de predare-învăţare-evaluare astfel încât să respectăm distanţarea socială a 

elevilor şi cadrelor didactice. Masurile organizatorice luate  de catre unitatea noastră s-au 

concretizat în împărţirea în grupe a elevilor, fracţionarea programului, repartizarea în săli, 

utilizarea obligatorie a mănuşilor de portecţie, dezinfectarea pe mâini cu substanţele biocide puse 

la dispoziţie, stabilirea unui flux de intrare şi a altui flux de ieşire, curăţarea şi dezinfectarea 

spaţiilor. Având în vedere ca prezenţa elevilor nu este obligatorie, ci la latitudinea parinţilor, 

atunci, pentru ceilalţi, au fost asigurate cadre didactice care au transmis on-line lecţiile predate.  

 

 

3. Organizare, control, autoevaluare, eficienţă 

 

Au fost stabilite colectivele de catedră ale comisiilor metodice, s-au stabilit sarcinile 

membrilor şi au fost verificate conţinuturile portofoliilor acestor comisii; s-au stabilit 

responsabilii ariilor curriculare, sarcinile şi conţinutul dosarului fiecărei comisii conform statului 



 

 

6 

de funcţiuni. Statul de funcțiuni a fost actualizat de câte ori a fost nevoie de către doamna 

secretar şef. 

Sunt în curs de elaborare proceduri privind funcţionarea comisiilor metodice: constituire, 

funcţionare, luarea deciziilor etc. 

Funcțiile de conducere au fost ocupate prin concurs conform Ordinului MENCS 5080 din 

31.08.2016, fiind încadrate persoane pe aceste funcții cu contracte de management şi fişe ale 

postului pe o perioadă de 4 ani.  

Există şi a fost actualizat de câte ori a fost cazul, statul de funcţii avizat de ISJ, în care se 

regăsesc toate posturile, există decizii de încadrare, dosare de personal şi proiect al planului de 

încadrare înaintat la ISJ. 

Componenţa Consiliului de Administraţie a fost modificată în funcţie de cerinţele legale, 

existând procese verbale ale CA pentru fiecare întrunire.  

În ceea ce priveşte personalul angajat, sunt respectate normele specifice şi din Codul 

Muncii, toate posturile fiind acoperite cu personal calificat.  

A fost realizată oferta educaţională a şcolii pe baza planului de şcolarizare aprobat de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, aceasta fiind promovată prin pliante (color, cu design 

atractiv), calendare, dar şi pe site-ul şcolii. Pagina web este: www.terezianum.ro. Oferta şcolii 

este adaptată nevoilor comunităţii locale, pe baza proiectului de dezvoltare instituţională şi a 

planului operaţional. În ceea ce priveşte optimizarea accesului la resursele educaţionale, s-au 

făcut eforturi de dotare a bibliotecii, a cabinetelor şi atelierelor şcolare, încercând să suplinim 

prin sposorizări lipsa resurselor financiare.  

În ceea ce priveşte creerea unei baze de date privind progresul elevilor, se înregistrează în 

portofoliul personal al profesorilor în fişa de evidenţă a progreselor elevilor şi în planul de 

îmbunătăţire a performanţelor şcolare asociate rezultatelor testelor aplicate.  

S-au administrat chestionare pentru elevi şi părinţi privind evaluarea satisfacţiei acestora în 

legătură cu instituţia de învăţământ. S-a realizat  şi interpretarea şi prezentarea rezultatelor de 

către psihologul şcolar.  

Referitor la evaluarea corpului profesoral, există fişe de asistenţă la lecţie care cuprind şi 

criteriile de evaluare. S-a stabilit graficul de asistenţe la ore pe semestre, asistenţe care au fost 

realizate  de către director, directorul adjunct şi de responsabilii de arii curriculare şi şefii de 

catedră.    

De asemenea au fost actualizate şi portofoliile personale ale cadrelor didactice şi ale 

comisiilor metodice. 

http://www.terezianum.ro/
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Politica  de  dezvoltare  profesională  a  personalului  cuprinde  prevederi  adecvate  

referitor  la  iniţierea  membrilor  nou  veniţi  şi  la  formarea  continuă a  personalului.  

Performanţa şcolii este susţinută prin dezvoltarea resurselor umane. Personalul este 

impulsionat şi sprijinit în activitatea de formarea profesională continuă.   

În anul şcolar 2019-2020, s-au desfăşurat 16 inspecții:  

 3 inspecții DSVSA,  

 2 inspecții ITM,  

 1 inspecție ISU,  

 1 inspecție CSP-DSV  

 1 inspecție Arhivă SJAN Sibiu 

 8 inspecții școlare - ISJ Sibiu, din care 6 inspecții tematice și 2 inspecție 

pentru acordarea gradelor didactice.  

În ceea ce priveşte documentele CEAC, ele sunt realizate potrivit Legii nr. 87/2006 şi 

O.U.G. 75/2005, fiind actualizate: regulamentul, planul de acţiune,  rapoartele pe platforma 

dedicată, alte documente.  

 

4. Asigurarea transpareţei, a participării cadrelor şi părinţilor  la actul decizional 

 

Putem preciza preocupările conducerii colegiului pentru asigurarea transparenţei activităţii 

şi pentru diseminarea informaţiei: 

a) afişajul local (în cancelarie, panouri, gazete de perete) actualizat permanent şi la vedere: 

 Există în cancelarie pentru profesori, în curtea liceului precum şi pe coridoare, panouri 

destinate elevilor cu privire la admitere, examene finale, regulament şcolar, metodologia de 

acordare a burselor, activităţi sportive, activităţi diverse. 

b) informarea despre examene, legislaţie, regulamente şcolare etc. a elevilor şi a părinţilor. 

 acces la Internet în diverse locaţii, deci este posibilă accesarea oricărui site, fără restricţii, 

inclusiv a site-ului colegiului; 

 informarea elevilor şi părinţilor despre examene, legislaţie, regulamente şcolare se face 

de către diriginţi pe baza unor procese-verbale de luare la cunostinţă; 

 raportul de analiză a calităţii actului educaţional este public.  
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II. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

A. Baza materială 

1. Colegiul dispune de două corpuri de clădire – A şi B, microfabrică, internat, cantină şi 

sală de sport, toate într-o incintă generoasă de 6317 m
2
 din care suprafaţă construită 4038 m

2
. 

Spaţiul şcolar este bine întreţinut de către personalul nedidactic.  

Calitatea clădirilor din spaţiul şcolar este certificată prin obtinere autorizaţiilor sanitare, de 

către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu.  

Unitatea dispune de sală de sport, cu o suprafaţă de 520 mp, cu  duşuri, teren de handbal, 

atletism, groapă de sărituri şi mijloace adecvate pentru desfăşurarea în condiţii optime a orelor de 

educaţie fizică. S-au realizat dotări cu materiale şi echipamente pentru educaţie fizică şi sport, 

pentru fitnes şi ca mijloc fix un robot de tenis de masă.  

Clădirile componente ale spaţiului şcolar ( corp A, B, microfabrică, sala de sport, terenul de 

sport, cantina, internatul ) – inclusiv grupurile sociale - sunt întreţinute în mod corespunzător, cu 

venituri provenite, în majoritate, din venituri proprii. 

Spaţiile exterioare sunt amenajate şi întreţinute pentru a oferi confort ambiental elevilor şi 

cadrelor didactice. Acestea sunt plantate cu arbuşti ornamentali, gard viu, flori etc., sunt 

săpate/tăiate, curăţite, tunse de câte ori este cazul, întreţinerea fiind asigurată cu personalul 

nedidactic al şcolii. 

Apa este potabilă şi provine din reţeaua de apă a oraşului. Încălzirea clădirilor destinate 

procesului de învăţământ se realizează cu centrale termice proprii, moderne, care asigură căldura 

necesară cu excepţia microfabricii unde se impune o centrală proprie. Iluminatul, în toate sălile 

de clasă se realizează cu energie electrică având ca şi consumatori, tuburi fluorescente şi becuri 

cu incandescenţă. Colectarea deşeurilor  se realizează cu firmă specializată, pe bază de contract  

se ridică ori de câte ori este nevoie.  

Unitatea beneficiază de o centrală telefonică automată, cu 50 numere de interior şi şase linii 

individuale cu exteriorul, din care patru cu fax, ceea ce uşurează comunicarea şi transmiterea 

informaţiei, în interior şi exterior. 

Şcoala dispune de o sală amenajată pentru activităţi extraşcolare şi formare continuă, dotată 

cu calculator, imprimantă laser, cu acces la Internet, videoproiector, flipchart, cameră video, etc. 

Sala este destinată întâlnirilor directorilor şi profesorilor din judeţ, pentru informări metodice, 

prezentări de oferte, seminarii, simpozioane etc. Este folosită şi în cadrul concursurilor şi 

olimpiadelor judeţene şi naţionale, pentru simulare şi prezentarea referatelor, portofoliilor etc. 
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Sala, prin dotarea existentă este folosită şi pentru cursuri de formare a persoanelor adulte/cadre 

didactice în formarea continuă, şcoala fiind atestată în acest sens. 

 

2. Dispersia spaţiilor de învăţământ pentru toate activităţile cerute de procesul de 

învăţământ (săli, laboratoare, cabinete şcolare, etc.); 

- laboratoare de industrie alimentară  7 corp A şi microfabrică 

- laboratoare de informatică              3 corp A 

- cabinete de specialitate    8 corp A, B şi microfabrică 

- săli de clasă      20  corp A, B şi microfabrică 

- ateliere şcolare     8  microfabrică  

- sală de sport                                          1 

- cabinet de asistenta psihopedagogică   1         

- cabinet medical     1 

 

3. S-au realizat următoarele lucrări si achiziţii:  

 zugrăvirea şi igienizarea camerelor  din cămin, pentru primirea elevilor şi studenţilor ; 

 igienizarea şi repararea grupurilor sanitare; 

 repararea şi igienizarea suprafeţelor destinate preparării hranei, în cantină;  

 achiziţionarea şi montarea, în regie proprie, a unui frigider şi a unei lăzi frigorifice, la 

cantină – valoare 2500 lei; 

 achiziţionarea unui copiator, la secretariat – valoare 1800 lei; 

 înlocuirea reţelei de apă rece, proiectare şi execuţie – valoare 50000 lei;  

 înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie PCV şi geam termopan la centrala de abur din 

mocrofabrică – valoare 2000 lei;  

 achiziţionarea a 30 calculatoare noi x 1500 lei  – valoare 45000 lei; 

 compartimentarea şi amenajarea cabinetului medical pentru obţinerea autorizaţiei sanitare 

– valoare 18000 lei;  

 amenajarea a 10 camere din cămin: 10 dulapuri, 40 de paturi, 40 de  saltele, 10 mese, 20 

scaune – valoare 40000 lei;  

 în contextul suspendării cursurilor şi apoi de respectare a  măsurilor de prevenire şi 

combatere a îmbolnăvirilor s-au achiziţionat substanţele pentru dezinfecţie şi materialele 

necesare, în măsura alocării fondurilor.  
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B. Resurse financiare 

 

1. Compartimentul contabilitate, împreună cu cel administrativ şi conducerea colegiului au 

desfăşurat o activitate coerentă şi susţinută pentru proiectarea bugetului, pentru derularea ritmică 

a plăţilor şi înregistrarea veniturilor, astfel încât resursele financiare să fie bine utilizate. Aceste 

aspecte au fost de altfel şi notificate în raportul de audit extern al Primăriei. 

2.  Una dintre principalele activităţi ale conducerii unităţii este aceea de a obţine venituri 

consistente, în afara celor alocate de la buget. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 

31.12.2019 este următoarea:  

Venituri proprii  

 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Încasări  452.123 486.370 536.727 400.493 367.474 338.722 329.581  

Plăţile:          

- salarii        53.306 18.235 10.452 - 3621 - 6.169  

- cheltuieli 

materiale 

(utilităţi, 

materiale de 

întreţinere)   

368.766 447.451 527.228 393.755 366.419 343.926 322.809  

 

Buget local  

 2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019  

salarii  2.745.223 3.591.763 54.294.849 3.970.822 4.952.943 - -  

cheltuieli 

materiale 

350.372 343.689 415.213 372.044 428.635 266.699 371.746  

burse 2.770 22.121 44.807 24.789 24.455 29.788 47.455  

ajutor 

social 

   285.334 314.781 322.165 341.358  

 

Bugetul de stat  

 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019  

salarii 24.496 20.310 24.027 18.952 16.323 6.515.479 7.531.321  

transport  217.748 147.860 149.079 64.321 84.275 81.872 82.494  

burse 156.837 308.766 420.651 457.003 395.128 525.523 517.894  

chelt. mat. 0 0 824 0 0 - -  

investiţii    0 0 0 0 0 - -  
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III. RESURSE UMANE 

 

1.  Personal didactic şi nedidactic: 127,14 posturi (faţă de 105,5 posturi în anul școlar 

anterior)  

a. personal didactic: 83,14 posturi, (față de 61,05  posturi în anul școlar anterior)  

b. personal didactic auxiliar: 14 posturi (față de 14  posturi în anul școlar anterior) 

c. personal nedidactic: 30 posturi (față de 30 posturi în anul școlar anterior) 

Gradul de acoperire al posturilor cu personal:  

95 persoane (față de 101 persoane în anul școlar anterior) 

a. personal didactic: 39 + 12 =51 persoane, din care: 

 31+11=42 titulari  existenți la post/catedră, din care 3 titulari 

detașați în funcții de conducere, îndrumare și control  

 7+1=8 angajați pe perioadă determinată (suplinitori) sau titulari cu 

completare de normă  

 1 angajat ca personal didactic pensionat  

b. personal didactic auxiliar: 12+2=14 persoane, din care:  

 14 angajați pe perioadă nedeterminată  

Gradul de acoperire cu personal didactic calificat (în specialitate şi cu pregătire psihopedagogică 

corespunzătoare) este de 100%, dintre care 82% cu gradul didactic I. 

Ponderea personalului didactic după perfecționare:  

o doctorat – 1 persoană;  

o grad didactic I  –  42 persoane;       

o grad didactic II   – 3 persoane;       

o definitivat           –  2 persoane;       

o debutanţi           –  3 persoane;      

o necalificaţi –        0 persoane. 
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Pregătirea personalului didactic, preocuparea fiecăruia pentru perfecționare continuă, 

calitățile pedagogice, calitatea activității fiecărui dascăl, au fost recunoscute și răsplătite, prin 

acordarea de către Inspectoratul Școlar Județean, a gradației de merit pentru 25 de persoane, 

din care 23 sunt cadre didactice  și două persoane cadre didactice auxiliare.  Acestea reprezintă 

45 % din totalul cadrelor didactice și 26 % din totalul personalului angajat.  

Dificultăţile întâmpinate sunt legate de fluctuaţiile de personal, mai ample faţă de anul 

trecut la personalul didactic. De asemenea a existat o fluctuaţie în ultimii do i ani la nivelul 

disciplinelor Socio-umane, Biologie, Limbi moderne, TIC, discipline de specialitate, prin 

plecarea/detașarea titularilor şi a suplinitorilor. De asemenea am stabilizat și informaticianul care 

are un rol important în asigurarea:  

 bunei funcţionări a reţelei de calculatoare şi conexiunii la Internet  

 funcționării platformelor de raportare/evaluare  

 cadrului de funcționare a aparaturii la examenele de toate nivelurile. 

 

2. Elevi  

2.a Elevi şcolarizaţi  

De-a lungul celor peste cincizeci (50) de ani de existenţă a colegiului, au studiat şi au 

deprins aptitudinile unei meserii peste 50.000 de elevi ! Numărul de elevi pe ultimii ani şcolari şi 

pe nivele de învăţământ, a evoluat fluctuant; se poate observa o scădere a numărului elevilor în 

ultimii ani, în contextul general al reducerii populaţiei şcolare din oraş şi din judeţ. 
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Liceu zi, rută 

directă 631 531 479 438 459 468 423  385 360 334 457 590 650 658 482 338 

240 234 258 252 248  

Liceu seral 141 85 45 60 63 41     80 105 155 136 117 42       

Liceu zi, RP        53 104 110 111 129 111 39         

Şcoală profesională 

/ An de completare  423 388 377 460 287 152 123 128 104 135 122 99   105 270 

334 327 325 263 279  

Şcoală de arte şi 

meserii, zi     168 312 313 274 280 248 106      

      

ŞAM seral şi AC 

seral        25 50 86 103 65     

      

Stagii de pregătire 

practică              49 49 97 34 

   15 13  

Şcoală 

complementară 183 159 91 56 55            

      

Liceu, învăţământ 

special            35 55 66 119 39 

      

ȘAM  / Şcoală 

profesională / 

Stagii de pregătire 

practică, 

învăţământ special  28 25 0 14 41 53 52 64 46 45 59 30 17  12 40 

84 91 105 100 104  

Postliceală 37 108 25 32 22 24                 

T o t a l 1443 1296 1017 1060 1095 1050 913 929 944 958 1038 1053 1037 969 892 763 659 652 688 630 644  
 

 

 

 



 

 

16 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Evolutia numarului de elevi 



 

 

17 

2.b. Plan de şcolarizare  

AN ŞCOLAR 2019-2020 

644 ELEVI/ 31 CLASE  

 

1. LICEU (ZI)    248 ELEVI/  10 CLASE  

filieră tehnologică   

 

2.  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL (de 3 ani) 279 elevi / 11 clase + 13 elevi / 1 clasă SPP 

 

Nr. 

crt. 
Clasa  Elevi Profil  

Domeniul 

pregătirii de bază 
Calificarea profesională 

1 a IX-a 

ciclu 

infe- 

rior  

A 32 Resurse  

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Industrie  

alimentară 

 

Tehnician analize produse alimentare 

2 B 32 Tehnician în industria alimentară  

3 C 30 Tehnic  Electromecanica  Tehnician electromecanic  

TOTAL IX  94  3  clase  

4 a X-a 

ciclu 

infe- 

rior 

A 19 Resurse  

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Industrie  

alimentară 

Tehnician  analize produse alimentare 

5 B 22 Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase 

6 C 20 Tehnic  Electromecanica  Tehnician electromecanic  

TOTAL X  61  3  clase  

7 a XI-a A 25 Resurse  

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Industrie  

alimentară 

Tehnician în industria alimentară 

8 B 27 Tehnician  analize produse alimentare 

TOTAL XI  52  2  clase  

9 a XII-a A 22 Resurse  

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Industrie  

alimentară 

 

 

Tehnician  analize produse alimentare 

10 B 19 Tehnician în industria alimentară  

TOTAL XII  41  2 clase  

Nr.  crt. Clasa Elevi Domeniul  pregătirii 

de bază 

Calificarea   profesională 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI  

1 a IX-a D 31 Turism și alimentație  Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație  
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3. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL   100 elevi/  9 clase  

 

 

2  E 29 Turism și alimentație  Bucătar  

3  F 31 Turism și alimentație  Cofetar- patiser / Lucrător hotelier  

4  G 29 Industrie  alimentară Brutar  - patiser – preparator  produse făinoase /  

Preparator  produse din carne şi peşte 

TOTAL a IX-a   120 4  clase  

5 a X-a  D 27 Turism și alimentație  Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație  

6  E 21 Turism și alimentație Bucătar  

7  F 21 Turism și alimentație  Cofetar- patiser / Lucrător hotelier  

8  G 29 Industrie  alimentară Brutar  - patiser – preparator  produse făinoase /  

Preparator  produse din carne şi peşte  

TOTAL a X-a   98 4  clase  

9 a XI-a C – 

SPP  

13 Electromecanic  Electromecanic utilaje şi inst. comerciale,  

electrocasnice şi din ind. alimentară 

10  D 26 Turism și alimentație  Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație  

11  E 16 Turism și alimentație  Cofetar- patiser  

12  F 19 Industrie  alimentară Brutar  - patiser – preparator  produse făinoase /  

Preparator  produse din carne şi peşte  

TOTAL a XI-a  74 4  clase  

Nr.crt. Clasa Elevi 
Domeniul pregătirii 

de bază 
Calificarea profesională 

1 a IX-a 

IP de 4 ani 

A 13 industrie alimentară Brutar - patiser - preparator produse făinoase 

2 B 15 Brutar - patiser - preparator produse făinoase 

TOTAL IX  28 2  clase  

3 a  X-a 

IP de 4 ani 

A 12 industrie alimentară brutar - patiser - preparator produse făinoase 

4 B 11 brutar - patiser - preparator produse făinoase 

TOTAL X  23 2  clase  

5 a XI-a,  IP de 4 

ani  

A 13 industrie alimentară brutar - patiser - preparator produse făinoase 

6 B 13 brutar - patiser - preparator produse făinoase 

    

TOTAL XI  26 2  clase  

7 a XII-a,  IP de 4 

ani   

A 8 industrie alimentară brutar - patiser - preparator produse făinoase 

8 B 11 brutar - patiser - preparator produse făinoase 

9  C 8 brutar - patiser - preparator produse făinoase 

TOTAL XII   27 3 clase  
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Observații:  

 de remarcat că au fost constituite clasele a IX-a, liceu, din prima etapă de înscriere a 

elevilor, cu media de repartizare între 7,65 și 4,22!  

 Au fost propuse în planul de școlarizare:  

o Pentru înv. de masă:  

 4 clase a IX-a cu 120 elevi la școala profesională,   

 3 clase a IX-a cu 94 elevi la liceu,  

o Pentru înv. special: 

 2 clase a IX-a cu 28 elevi,  

 Planul de școlarizare a fost realizat integral și depășit ca nr. de elevi, deși au existat 

precizări contradictorii  în calendarul și legislația privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal și profesional de stat.  

 

 

2.c. Şcolarizare, frecvenţă, abandon, rezultate la învăţătură 

 

Clasa Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

rămăşi 

Promo

vaţi 

  % Note la 

purtare 

sub 7 

Nr. elevi 

corigenț

i   

Nr. elevi 

cu sit. șc. 

neânchei

ată  

Aban 

don/ 

Neșcolari

zați  

Exma 

tricula 

ți 

/Elimi

naţi 

Repe 

tenți   

IX -X 155 144 136 87,58 20 0 0 10 0 3 

XI-XII 93 70 70 77,10 0 0 0 0 14 0 

Înv. prof. 292 281 236 83,98 54 0 0 34 9 11 

Înv. prof.  

special  
104 89 88 84,61 14 0 0 0 0 6 

Total 644 584 530 83,32 88 0 0 44 23 20 
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Grafic: Forme de învățământ / nr. elevi școlarizați 

 

 

 

 

 

Grafic: Mişcarea elevilor  
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Grafic: Promovabilitate  

 

 

 

 

Grafic: Medii scăzute la purtare, sub 7  
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2.d. Absenteismul. Statistica pe clase. 

AN ȘCOLAR 2019-2020  

Nr. 

crt. 
Clasa Diriginte 

Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

1 a IX a A Novac Anca  501 327 174 

2 a IX a B Codreanu Lavinia 934 311 623 

3 a IX a C Sandu Livia 1451 399 1052 

4 a X a A Rusu Georgeta 805 409 396 

5 a X a B Aleman Viorica  941 395 546 

6 a X a C    Vulcu Horia  1103 945 158 

7 a XI a A Stroe Monica 1535 726 809 

8 a XI a B Zaharescu Diana 634  265 369  

9 a XII a A Coman Aura 353 218 135 

10 a XII a B Dimoiu Daniela 1000 680 320 

TOTAL liceu  8623 4410 4213 

11 a IX a D prof. 3 ani Cunţan Irina 1096 545 551 

12 a IX a E prof. 3 ani Banea Maria 1421 727 694 

13 a IX a F prof. 3 ani Savu Alexandra 3065 943 2122 

14 a IX a G prof. 3 ani Cheran Mihaela 1747 617 1130 

15 a X a D prof. 3 ani Voina Anca 625 317 308 

16 a X a E prof. 3 ani Butoi Simona 806 537 269 

17 a X a F prof. 3 ani Paraian Mihaela 1336 625 711 

18 a X a G prof. 3 ani Butoi Laurenţiu    0   

19 a XI a C SPP  Bolfa Florin   0   

20 a XI a D prof. 3 ani Telegariu Iuliana 988 505 483 

21 a XI a E prof. 3 ani Ban Miriam 559 345 214 

22 a XI a F prof. 3 ani Girjoaba Sanda 866 610 256 

TOTAL profesională 12509 5771 6738 

23 a IX a A sp. prof. 4 ani Popa Cornelia  234 73 161 

24 a IX a B sp. prof. 4 ani Cabas George  502 160 342 

25 a X a A sp. prof. 4 ani Mitea Silvia 387 93 294 

26 a X a B sp. prof. 4 ani Vinerean Ioan  314 40 274 

27 a XI a A sp. prof. 4 ani  Chirilă Ioan 416 112 304 

28 a XI a B sp. prof. 4 ani  Valeanu Mihaela 618 215 403 

29 a XII a A sp. prof. 4 ani  Bicher Daniela 291 213 78 

30 a XII a B sp. prof. 4 ani  Gherghel  Mariana  65 18 47 

31 a XII a C sp. prof. 4 ani  Şerb Liviu  46 15 31 

TOTAL înv. special  2873 939 1934 

TOTAL absențe  24005 11120 12885 

 

Total absenţe nemotivate: 12885. 

Absenţe nemotivate / elev: 20,42.  
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Comparaţia cu anii precedenţi:  

(la sfârşitul anului şcolar) 

 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Total 

absenţe 

nemotivate 

_ 31.151 26.569 21.268 14.123 12.449 

 

Absenţe 

nemotivate 

/ elev 

34,92 34,82 36,81 32,27 20,53 19,76 

 

 

Se observă o scădere a numărului de absențe, față de anul școlar anterior, dar situația 

nu e în măsură să ne mulțumească. Se impun măsuri proprii, clare şi realizabile ale 

Comisiei pentru combaterea fenomenului de absenteism!  
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IV. RAPOARTE DE  ACTIVITATE  ALE COMISIILOR 

1. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi PSI 

 

Componenţa comisiei:  

Preşedinte: ing. Solomon Marian  

Responsabil: ing. Sandu Livia 

Secretar:  Mitea Silvia 

Reprezentant lucrători: prof. Bolfa Florin  

Reprezentant lucrători: prof. Vulcu Horia 

Reprezentant lucrători: prof.  Butoi Laurenţiu 

Reprezentant angajator: ing.  Popa Cornelia 

Reprezentant angajator: ing.  Bicher Daniela 

Reprezentant angajator: prof. Popa Iosif 

Medic medicina muncii: dr.  Bocşa Simona 

Subcomisia pentru situații de urgență 

1. Mitea Silvia – responsabil 

2. Domnariu Ioan  

3. Vinerean Ioan  

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI PENTRU SĂNĂTATE ŞI SECURITATE  ÎN 

MUNCĂ în anul şcolar 2019-2020 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii  

     Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă şi-a desfăşurat activitatea în anului 

şcolar 2019-2020 conform graficului de activităţi întocmit. Membrii comisiei au efectuat sau au 

verificat efectuarea instructajului privind sănătatea şi securitatea muncii în laboratoare, sala de 

sport precum şi la toţi ceilalţi elevi şi la întregul personal al şcolii. Au fost urmărite deasemenea 

aspectele legate de prevenirea apariţiei unor situaţii de urgenţă. 

  Diriginţii şi maiştrii instructori precum şi profesorii care predau în laboratoare au 

urmărit ca pe tot parcursul  semestrului  să se realizeze instruire corespunzătoare a elevilor atât în 

domeniul SSM cât si al situaţiilor de urgenţă.    

 Atunci când a fost cazul, cadrele didactice au intervenit cu promptitudine pentru 

acordarea primului ajutor elevilor accidentaţi şi îndrumarea lor spre cabinetul medical şcolar sau 

anunţarea familiei sau a educatorilor de la centrul de plasament.   

II. Lista activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2019-2020 
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1. Studierea documentelor la nivelul şcolii:  

a. Planul de prevenire si protectie 

b. Planul de actiune în caz de pericol grav si iminent 

c. Planul de interventie în cazul aparitiei unei situati de urgenţă 

d. Instructiunile proprii  

2. Colaborarea cu Comitetul de Sanatate si Securitate în Muncă ce funcţionează în 

cadrul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară “Terezianum” și cu Serviciul 

Extern de Prevenire şi Protecţie 

3. Realizarea documentelor necesare portofoliului comisiei;  

4. Verificarea existenţei instrucţinilor proprii în locurile stabilite şi a modului de 

efectuare a instructajului în vederea prevenirii accidentelor, la toate locurile de 

muncă, cu precădere în atelierele şcolare. 

5. Colaborarea cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu. 

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei  

PUNCTE TARI:  

 este asigurat  cadrul organizatoric şi  mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în 

muncă în şcoală, conducerea colegiului implicându-se activ în cresterea nivelului de 

securitate în muncă din unitate. 

 Activităţi desfăsurate în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu. 

 interes din partea majorităţii cadrelor didactice şi a personalului nedidactic pentru 

evitarea producerii accidentelor în incinta şcolii 

PUNCTE  SLABE:  

 Elevii aflati în perioada de pregatire practică, datorită vârstei, nu conştientizează 

riscul existent la locul de muncă (atelier scolar)  

 Este posibil ca ei să nu acorde importanța cuvenită riscurilor cu care se confruntă, să 

le lipsească experiența și, adesea, maturitatea fizică și psihologică. 

AMENINTARI:  

 comportamentul  uneori mai  puţin controlat,  chiar  agresiv  al  unor elevi şi/sau 

neatenţia  acestora pot duce la producerea unor accidente;  

OPORTUNITATI:  

 Conţinuturile care abordeaza Sănătatea şi securitatea muncii sunt incluse în 

structura programelor scolare la toate nivelurile de pregătire şi oferă elevilor accesul 

la cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi privind recunoaşterea 
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factorilor de risc şi a bolilor profesionale pentru un anumit loc de muncă, să aplice 

legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, 

prevenirea şi stingerea incendiilor, să-şi însuşească şi să aplice regulile de sănătate şi 

igienă individuală la locul de muncă şi să acorde primul ajutor în caz de accident, în 

condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ 

centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. 

 implicarea elevilor în concursul ce are ca temă securitatea și sănătatea în muncă “Stiu 

si aplic”, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu. 

SOLUŢII POSIBILE  

 Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii 

implicaţi, ca autori sau victime, în cazuri de violenţă, prin care să se urmărească  

o conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă asupra propriei persoane şi 

asupra celorlalţi (colegi, cadre didactice, părinţi, prieteni etc.) 

o  prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative (resentimentul, 

suspiciunea excesivă, iritabilitatea, ostilitatea, negativismul) 

o  ameliorarea imaginii de sine  

o dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente şi a capacităţii de 

autoanaliză a propriului comportament 

 efectuarea cu responsabilitate a serviciului pe şcoală de către cadrele didactice poate 

duce la prevenirea unor situaţii generatoare de accidente;  

 dezvoltarea parteneriatelor la nivelul unităţii de învăţământ în domeniul activităţilor 

educative în domeniul Sănătăţii si Securitatăţii în Muncă şi al Situaţiilor de Urgenţă 

Intocmit,   

Responsabil comisie, Ing. Sandu Livia 

 

 

2. Comisia de acordare a burselor  

RAPORTUL COMISIEI 

 

Componenţa comisiei:  

- Burse profesionale: 

1. Voina Anca – responsabil  

2. Sveaghina Svetlana – secretar  

3. Stroe Monica – membru  
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- Burse sociale :  

1. Văleanu Mihaela – responsabil  

2. Sveaghina Svetlana - secretar 

- Burse “Bani de liceu” 

1. Gîrjoabă Sanda – responsabil  

2. Sveaghina Svetlana – secretar  

Comisia a respectat criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, precum şi metodologia de acordare a 

burselor. 

În anul şcolar 2019 -2020,  au fost acordate:   

 88 burse de ajutor social,   

 4 burse de merit,  

 2 burse de performanţă 

De asemenea s-au acordat  

 13 burse  ”Bani de liceu” și  

 348 burse profesionale.  

Pentru elevii de la învăţământul special, s-au acordat 68 de alocaţii de hrană, 

îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare.  

Comisia de acordare a burselor s-a achitat cu bine de atribuţiile ce i-au revenit.  

 

 

3. Raportul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de 

violenţă   

 

În anul şcolar 2019-2020, în cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Sibiu s-a 

continuat identificarea formelor de violenţă specifice Colegiului, a cauzelor, a măsurilor care 

trebuie luate, a contextului şi a frecvenţei cu care se aplică acestea. 

Violenţa şcolară este un fenomen larg. Se reperează două tipuri de violenţă în mediul 

şcolar: (a) violenţele „obiective”, care sunt de ordinul penalului (crime şi delicte) şi asupra 

cărora se poate interveni frontal; Poliţia şi Justiţia sunt obligate, în acest caz, să colaboreze 

direct cu instituţiile şcolare; (b) violenţele subiective, care sunt violenţe mai subtile, de 

atitudine, şi care afectează climatul şcolar. Sunt incluse aici atitudinile ostile, dispreţul, 

umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politeţe, absenţele de la ore, refuzul de a răspunde la ore şi 

de a participa la activităţi sau ceea ce unii autori numesc atitudini antişcolare. 
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În anul şcolar 2019-2020 s-au reînoit parteneriatele Şcoală - Poliţie, Şcoală - Parohie 

ortodoxă, Şcoală - departament de Asistenţă socială din cadrul Primăriei. S-a reconstituit 

comisiei de combatere a violenţei. 

Membrii Comisiei pentru prevenirea fenomenului de violenţă în şcoală au elaborat următorul 

plan de acţiune: 

I.  Constituirea planului organizat de abordare a violenţei şcolare: 

      - la nivelul şcolii  

      - la nivelul clasei 

      - colaborarea cu alţi factori:  

                                          - Comitetul de consultanţă al părintilor 

                                             - Politia de Proximitate Sibiu 

                                             -  ISJ Sibiu                                          

II.   Depistarea fenomenului de violenţă în colegiu prin: 

                                            - profesorii de serviciu pe şcoală 

                                            - profesorii diriginţi 

                                            - urmărirea fenomenului de violenţă prin Comitetul de    disciplină 

                                            - depistarea elementelor recalcitrante în cadrul claselor 

III.  Combaterea fenomenului de violenţă şcolară: 

                                              - cunoaşterea la timp a manifestărilor grave prin felurite acţiuni 

                                              - studierea concretă a cauzelor şi condiţiilor în care s-au produs 

                                              - implicarea colaboratorilor     

                               - popularizarea acţiunilor pozitive 

                                               - clasamente cu clase disciplinate şi cu note bune 

                                               - panouri gen "SPUNE NU VIOLENŢEI"  

IV. În vederea combaterii fenomenului de violenţă a fost elaborat un program de acţiuni, care au 

fost realizate in semestrul I:  

  Prezentarea mesajului I.J.P. Sibiu la deschiderea anului scolar 2019-2020; reînoirea 

Protocolului de colaborare cu Poliţia (Comunitară şi de Proximitate);    

•  In cadrul actiunilor de combatere si prevenire a violentei au avut avut loc mai multe intalniri in 

semestrul I, organizate de consilierul educativ dna Irina Cuntan, cu participarea mai multor 

membrii ai Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, la care au participat elevi 

din clasele a IX-a A, a  IX-a E, a X-a F, a IX-a B etc.  

 S-au dezbatut aspecte ale legii 61/1999, care reglementeaza normele de conduita sociala, 

ordinea si linistea publica, alte prevederi ale ale Codului Penal cu accent pe prevenirea 
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infractiunilor de violenta, furt, vatamare corporala, raspunderea penla a minorilor; s-au transmis 

si informatii despre victimizarea minorilor prin intermediul internetului. 

Alte activităţi  antiviolenţă  desfăşurate:  

       Activitatea  : Marcarea Zilei Naţionale fără tutun, 2019 

- Activităţi de informare, seminarii, prezentări PPT, documentare, dezbateri;  

- -Distribuire de pliante informative oferite de CPECA Sibiu;  

Organizator: Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Sibiu în parteneriat cu 

Colegiul de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu  

Activități organizate de prof. consilier școlar Ancuța Teleșpan în colaborare cu CJRAE Sibiu, 

Agenția Națională Antidrog Sibiu, Direcția de Sănătate Publică Sibiu și profesori diriginți.  

În perioada 1-19 noiembrie la nivel internațional se derulează campania intitulată ”19 zile de 

activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor”, Campania este o iniţiativă a 

Women’s World Summit Foundation, cu sediul la Geneva. 

     FICE România a elaborat și lansat, cu  sprijinul ISJ Sibiu, un proiect național destinat 

elevilor, cadrelor didactice, părinților, care își propune să pregătească copiii, părinții și cadrele 

didactice să recunoască formele de abuz (inclusiv prin comunicarea online) și neglijare, trafic de 

persoane, consum de droguri sau alte substanțe ilicite etc. 

    În cadrul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentara ’’Terezianum’’ Sibiu, cadrele 

didactice, in colaborare cu reprezentantul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, 

reprezentantul Agentiei Nationala Antidrog (si CPECA Sibiu), psiholog Ghidiu Lucian, 

reprezentantul Directiei de Sanatate  Publica, psiholog Mariana Chioran, Centrul Judetean de 

Resurse si Asistenta Educationala  Sibiu, prof. consilier scolar Ancuta Telespan au realizat 

activitati pentru promovarea drepturilor copiilor. 

  

Obiectivele activitatilor realizate in cadrul proiectului Campania 19 Zile de prevenire a 

abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor sunt: 

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva copiilor  

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor în sferele publice și 

private 

 Eliminarea tuturor practicile dăunătoare, precum căsătoria copilului, căsătoria timpurie și cea 

forțată 

 Eliminarea celor mai grave forme de muncă a copilului, incluziv sclavia și recrutarea în 

vederea traficului de ființe umane 

 Oferirea tuturor copiilor de medii de învățare sigure, incluzive și eficiente 
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 Asigurarea că toți copiii obțin cunoștințe și abilități pentru promovarea unei culturi de pace și 

non-violență 

 Reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități 

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar 

În acest scop, în perioada 1- 19 noiembrie 2019, 3800 de elevi, 17 cadre didactice şi 3 specialişti, 

au desfăşurat diverse  activităţi. Cadrele didactice din liceu   au implicat elevii, care au participat 

activ şi cu mult interes pe tot parcursul campaniei, în activități cu temele: bullyng- violenţa în 

şcoală asupra copilului, exploatarea copiilor prin muncă, traficul de copii, copiii străzii, răpirea, 

drepturile copiilor, discriminare pe condiţii de sănătate, pedepse fizice, neglijare., iar copiii, 

încurajaţi fiind să elimine discriminarea si  să promoveze non-violenţa. Materialele realizate de 

elevi sunt afișate pe holurile liceului, în clasele participante și în Cabinetul de Asistență 

Psihopedagogică.  

 

In cadrul campaniei“19 Days Activism” , realizate in cadrul Liceului Tehnologic de Industrie 

Alimentara “Terezianum” Sibiu s-au  realizat următoarele activităţi: 

 

Nr. 

Crt.  

Data  Clasa Nr. 

Copii  

Activitatea Cadru didactic 

1.  

 

04.11.2019 IXF 25 Bullyingu-ul si abuzul in 

mediul  scolar 

Harta ajutorului. Strategii 

de interventie in situatii de 

bullying 

Prof. Cons scolar, 

Ancuta Telespan 

 Prof. Novac Anca 

2.  04.11.2019  IXC 30 Bullyingu-ul si abuzul in 

mediul  scolar 

Harta ajutorului. Strategii 

de interventie in situatii de 

bullying 

Prof. Cons scolar 

Ancuta Telespan 

 Prof. Sandu Livia 

3.  04.11.2019  XF 28 Bullyingu-ul si abuzul in 

mediul  scolar 

Harta ajutorului. Strategii 

de interventie in situatii de 

bullying 

Prof. Cons scolar 

Ancuta Telespan 

 Prof. Voina Anca 

4.  08.11.2019 IXD 30 Prostitutia infantila  

Anturajul- strategii de 

selectie a prietenilor 

Prof. Ancuta 

Telepsan  

 Prof Cuntan Irina 

5.  08.11.2019 IXD, 

IXB, 

IXA,  

85 Pornografia infantila  

 Risc pentru sanatate 

 Prezentare in colaborare 

cu reprezentant DSP Sibiu 

Prof.cons  Ancuta 

Telespan,prof 

Anca Novac, Prof. 

Lavinia Codreanu, 

prof. Cuntan Irina  
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6.  11.11.2019 IXE, 

IXF, 

IXG,IXC  

102 Traficul de copii. Turism 

sexual cu copii 

Riscuri pentru sanatate 

Prezentare in colaborare 

cu reprezentant DSP Sibiu 

 

Prof. Ancuta 

Telespan 

 Prof savu 

Alexandra, prof. 

Sandu Livia, prof. 

Banea Maria 

7.  12.11.2019 XID 20 Traficul de persoane Prof. Telegariu 

Iuliana 

8.  14.11.2019 IXC, 

IXA sp.  

26 Discriminare bazata pe 

criterii de handicap  

Prof. Opris 

Andrada, prof 

Avram Carina 

9.  14.11.2019 IXB, 

IXE, 

IXB sp.  

37 Discriminare bazata pe 

criterii de handicap 

Discutii tematice si 

realizare produse comune 

in grup elevi invatamant 

de masa/ elevi invatatmant 

special 

Prof. Stroe 

Monica, prof. 

Ivan Gheorghe,  

Prof. Constantin 

Luminita 

10.  14.11.2019 IXG, 

XB. XC, 

XD,  

43 Discriminare bazata pe 

criterii de handicap 

Discutii tematice si 

concluzii incluziune 

Prof. Stroe 

Monica, prof. 

Ivan Gheorghe,  

Prof. Constantin 

Luminita 

11.  14.11.2019 XIB, 

XIIB, 

XIIC SP. 

65 Discriminare bazata pe 

criterii de handicap 

Discutii tematice si  

concluzii incluziune 

Prof. Stroe 

Monica, prof. 

Ivan Gheorghe,  

Prof. Constantin 

Luminita 

12.  14.11.2019 IX, IXB 

sp. XB, 

XBsp., 

IXA 

35 Discriminare bazata pe 

criterii de handicap 

 Discutii tematice si 

realizare de mesaje pentru 

promovarea incluziunii 

Prof. Popa 

Cornelia, prof. 

Mitea Silvia 

Prof. Ancuta 

Telespan 

13.  15.11.2019 

12-13 

 

a IX-a 

D,G 

44 Consum droguri 

Discuții libere pe marginea 

subiectului și depistarea de 

modalităților  de a evita 

consumul (accentuarea 

efectelor negative asupra 

sănătății și 

comportamentului) 

Cunțan I, Novac 

Anca 

14.  15.11.2019 IXF, 

IXB. 

IXE 

52 Dependenta de substante  Prof. Cuntan Irina 

, prof. Mitea 

Silvia 

15.  18.11.2019 IXC, 

IXD,  

45 Pericolele TIC  si ale 

comunicarii virtuale 

 Cyberbullying – discutii 

tematice si mesaje pentru 

agresori  

Prof. Cons. Scolar 

Ancuta Telespan 
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16.  18.11.2019 IXA, 

IXF 

55 PericoleleTIC  si ale 

comunicarii virtuale 

Cyberbullying – discutii 

tematice si mesaje pentru 

agresori 

Prof.consilier 

scolar Ancuta 

Telespan  

17.  19.11.2019 

8-9 

a IXa - 

a XIIa 

specială 

26 Delincventa juvenila  

Discuţie – întrebări ale 

elevilor referitoare la tema 

Justiția Juvenilă 

Prof. Șerb Silvana 

prof. Cunțan Irina 

18.  19.11.2019 

 

9-10 

a IXa - 

a XIIa 

specială 

26 Vizionarea filmulețului 

documentar cu tema 

Justiția pentru copii 

Prof. Cunțan Irina 

19.  19.11.2019 

12-13 

 

a X-a C, 

IXE, 

IXG XD, 

XIB, 

XIIB, 

IXB, 

IXBsp,  

146 Discuţie liberă cu 

tematica « Cum procedam 

cu cei care ne hartuiesc pe 

rețelele de socializare ? » 

Termenul de flaming. 

Concluzii . Linia verde 

pentru protecția copilului 

ANPDC 

08008200200 

Prof. Stroe 

Monica 

20.  20.11.2019 XAsp, 

XI, Asp, 

XIB sp 

20 Ziua universala a copilului  

 Prezentare PPT, discutii 

tematice 

Prof. Aganencei 

Alexandra-Maria 

21.  20.11.2019 IXAsp, 

IXBsp. 

XBsp. 

28 Ziua universala a copilului  

 Prezentare PPT, discutii 

tematice 

Prof. cons. Scolar 

Ancuta Telespan 

 

Denumire proiect/conferință/activitate: „ZIUA NAȚIONALA FĂRĂ TUTUN“  

Scurtă descriere: Serie de activitati  de prezentare a efectelor nocive ale fumatului asupra 

organismului prin prezentare filmulete, distribuire pliante, postere.  

S-a organizat o dezbatere  cu tema ”Modalitati de reducere a fumatului in scoala” cu 

participarea reprezentatntului D.S.P. Sibiu. 

Organizator : LTIA ”TEREZIANUM” Sibiu  

Perioada: 14-15 noiembrie 2019 

Nr. participanți: 55 elevi (cl. XI B, XI A, X A sp, XI B sp., X F, X C, IX E); 100 pliante 

distribuite 

Parteneri:  CJRAE SIBIU;  Direcția de Sănătate Publică Sibiu 

 

        In cadrul actiunilor de combatere si prevenire a violentei a avut o intalnire cu elevii clasei a 

IX-a B Sp, organizata de dl. Căbaş George pe tema: Integrarea copiilor cu CES în şcoală, în 

16.01.2020. 
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         In data de 22.11.2019  d-na prof. Cunţan Irina impreună cu prof. Cabas George au 

organizat o dezbatere pe tema Violenţa si consecintele ei, împreună cu elevii claselor a X-a B Sp,  

şi a IX-a A Sp. 

             Consiliere individuala pentru depasire situatiilor de criza de tip agresivitate:11 sedinte - 

8 elevi participanti. Prof. Ancuta Telespan 

 

Au avut loc si urmatoarele activitati, in special de preventie a violentei: 

Ziua luptei impotriva traficului de persoane, 18.X.2019, Clasele: IX A, IX D, X E. Prof. Cuntan 

Irina, Telegariu Iuliana 

Non violenta – activitati cu Politia, 18.X. 2019, Clasele: XII B Sp, Prof. Vinerean Ioan 

 Non violenta – activitati cu Politia, 18.X. 2019, Clasele: X C Sp, IX C Sp, Prof. Serb Ioan, 

Gherghel Mariana. 

Non violenta – activitati cu Politia, 11.X. 2019, Clasele: X A, XII B Sp,  Prof. Prof. Vinerean 

Ioan, Gherghel Mariana, Bicher Daniela, Codreanu Lavinia. 

Non violenta – activitati cu Politia, 11.X. 2019, Clasele: X F, IX C Sp, Prof. Popescu Carmen, 

Rusu Georgeta, Evi Emil. 

Activitate prevenţie antiviolenta – activitati cu Politia, 17.I. 2020, Clasele: IX F, X B Sp, Prof. 

Irina Cuntan, Cabas George 

Activitate prevenţie antiviolenta – activitati cu Politia, 24.I. 2020, Clasele: IX B, Prof. Irina 

Cuntan 

Activitate prevenţie antiviolenta – activitati cu Politia, 24.I. 2020, Clasele: IX C, Prof. Irina 

Cuntan 

Activitate prevenţie antiviolenta – activitati cu Politia, 24.I. 2020Clasele: X B Sp, Prof. Irina 

Cuntan, Fulga Iulia 

Activitate prevenţie antiviolenta – activitati cu Politia, 24.I. 2020, Clasele: XI E, Prof. Irina 

Cuntan, Aleman Viorica.                                                                                                 

Poliţia de proximitate a fost un partener important care s-a implicat ca de obicei venind in 

sprijinul cadrelor didactice confruntate cu o escaladare substanţială de violenţe obiective şi 

subiective.  

La Inspectoratul Judeţean Sibiu au fost raportate  cazurile speciale de violenţă şcolara. 

Au avut loc si urmatoarele incidente: 

In ziua de 25 IX 2019 la LTIA Terezianum a avut loc o altercatie intre Bucur Andreea din 

clasa a XII B si Dancu Daniela din clasa a XI B. 
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In ziua de 22 X 2019 elevul Boldijar Alin din clasa a XII Sp a fost preluat de un echipaj dela  

Politia Judiciara Sibiu. 

In ziua de 6 XI 2019 eleva Iacob Denisa a apasat din greseala pe butonul de panica. 

 

Au mai fost desigur si cazuri de violenta verbala, intre elevi, care au fost gestionate de 

profesorii de serviciu, de membrii Comisiei pentru Prevenirea şi combaterea fenomenului de 

violenţă si de Directiune.    

 

Comisia pentru Prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă 

Prof. George Căbaş 

 

 

4.Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă 

RAPORTUL COMISIEI 

 

Componenţa comisiei: 

1. Părăian Mihaela – responsabil 

2. Telegariu Iuliana 

3. Butoi Simona 

4. Marcu Mariana  

Subcomisia de recunoștere și echivalare a creditelor transferabile  

1. Solomon Marian   – responsabil 

2. Părăian Mihaela – membru   

3.  Vancu Camelia – reprezentant  C.C.D.   

Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, 

inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi 

al curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea 

competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie.  

În corelare cu reglementările specifice educaţiei adulţilor şi educaţiei permanente, 

perfecţionarea cadrelor didactice se realizează prin stagii de formare continuă. Stagiile de 

formare continuă asigură dezvoltarea profesională a personalului didactic  şi intră în sistemul de 

evaluare/echivalare prin credite profesionale transferabile, obligativitatea constând în acumularea 

de către cadrul didactic a 90 de credite într-o perioada de 5 ani. Programele de formare continuă 
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a personalului didactic sunt organizate modular pe următoarele domenii principale: specialitate, 

pedagogie, psihologia educaţiei, didacticii specialităţii, TIC, management educaţional.  

Perfecţionarea cadrelor didactice pe categorii de cursuri, pe ani de derulare a lor, obţinere a 

gradelor didactice, este monitorizată, toate copiile actelor de absolvire fiind regăsite atât în 

dosarul comisiei cât şi în portofoliul personal al cadrelor.  

 

Pe parcursul anului şcolar 2019 - 2020 s-au derulat următoarele activităţi de perfecţionare: 

1. Activităţi metodice: „  Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în 

activitatea didactică , desfăşurate în perioadele martie şi  aprilie 2020 , organizate de  CCD Sibiu, 

la care au participat 7 colegi 

2. Evenimente ( Webinarii) : „  Foloseşte manuale 3D şi instrumentele interactive pt. a 

susţine lecţii la distanţă “ şi „ Platforme de învăţare la distanţă- Google Classroom şi Zoom  “, 

organizate de Editura didactică şi pedagogic S.A., EduMagic şi Mozaik Education, cu sprijinul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la care au participat 4 colegi 

3. Cursul: „ Profesor în on-line“, cu durata de 30 ore de experiență practică în rolul de 

profesor online , desfășurat în perioada ( 9-17) mai 2020, organizat de Digital Nation Bucureşti, 

la care au participat 5 colegi. 

4. Un Program de conversie profesională INFORMATICĂ, Universitatea din Petroşani, 

Facultatea de Inginerie mecanică şi electrică, absolvit în 22.07.2020 de către prof. Avram Carina 

Andreea 

5. Susţinerea gradului didactic II , de către prof. Ursuţ Georgiana, în august 2020. 

 

În cadrul Comisiei s-au actualizat : 

 Dosarelor individuale ale personalului didactic care cuprind copii ale programelor de 

formare parcurse 

 Listei cu situația creditelor profesionale transferabile acumulate de personalul didactic în 

intervalele de 5 ani de la definitivarea din învățământ, 

 Bazei de date a formării continue 

 Proceselor verbale ale întâlnirilor Comisiei 

 Planului anual de dezvoltare profesională 

 Analizei de nevoi de formare la nivelul unității 

 

Responsabil comisie, 

prof. Părăian Mihaela 
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5. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) 

RAPORTUL COMISIEI 

 

Componenţa comisiei : 

Toma Liliana - director adjunct, coordonator CEAC 

Dimoiu Daniela - responsabil CEAC 

Voina Anca - secretar 

Telegariu Iuliana - membru 

Sturz Oana - membru 

 La începutul anului şcolar a fost identificat rolul membrilor în cadrul comisiei, stabilirea 

sarcinilor şi atribuţilor fiecărui membru. S-au  parcurs documentele legislative legate de 

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar şi elaborarea tipurilor de instrumente de 

cercetare pentru evaluarea calităţii educaţiei.  

 Au fost elaborate raportul de autoevaluare al anului şcolar 2018-2019, urmat de elaborarea 

planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020 şi de planul operaţional al comisiei CEAC 

pentru anul şcolar 2019-20120. 

Raportul de autoevaluare a fost realizat pe modelul  RAEI . De asemenea a fost completată 

platforma cu documentele actualizate. 

Planul  operaţional  al  comisiei  pentru  evaluare  şi  asigurarea  calităţii a avut ca obiectiv  

general  -  implementarea strategiilor privind calitatea si promovarea unei  culturi a calitatii la 

nivelul CTIAT Sibiu. 

 Ţintele principale ale planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020 sunt: 

 Implementarea procedurilor  

 Folosirea întregii baze materiale din dotarea şcolii 

 Lărgirea bazei materiale prin acţiuni de autodotare 

 Extinderea politicii de dezvoltare profesională asupra întregului colectiv din şcoală. 

 Dezvoltarea unui sistem de informare corect privind importanţa alegerii carierei  

 Dezvoltarea unui sistem de popularizare a ofertei educaţionale 

 Consilierea psiho-pedagogică  a elevilor în vederea preîntâmpinării abandonului 

şcolar. 

Membri comisiei au revizuit:  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei pentru evaluare şi asigurare 

a calităţii, planul de acţiune, sarcinile membrilor. 
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 Documentele care fac parte din portofoliul comisiei de asigurarea calităţii. 

Au fost  întocmite şi implementate noi proceduri. 

Activitățile desfășurate de către CEAC: 

 

a.activități specifice 

-verificarea portofoliilor cadrelor didactice 

- elaborarea procedurii operaționale pentru elaborarea CDS/CDL conform ultimelor  

reglementări metodologice 

- elaborarea situațiilor statistice necesare pentru completarea RAEI  

-completare și finalizare RAEI pentru anul școlar 2018-2019 

- actualizare informații, documete pe platforma ARACIP 

- aplicare chestionare elevilor 

-identificarea traseului profesional al absolventilor si integrarea lor pe piata muncii 

 -evaluarea ofertei educationale 

- identificarea procedurilor care trebuie elaborate sau actualizate în conformitate cu SCMI 

- elaborare proceduri specifice perioadei Covid 

b.rezultatele acestor activități 

- portofolii cadre didactice verificate 

- RAEI finalizat în temenul solicitat 

- platforma actualizata cu datele la zi 

- chestionare aplicate elevilor 

- proceduri elaborate 

- număr  considerabil de  agenti economici care solicită noile calificări 

S-a  actualizat platforma ARACIP cu datele statistice pentru anul scolar 2019-2020.  

S-au efecuat activități specifice depuneri dosarului de acreditare pentru calificările ospătar și 

cofetar- patiser. 

 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

Prof. Dimoiu Daniela  
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V. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV 

RAPOARTELE COMISIILOR   

a. CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 

RAPORT DE ACTIVITATE  

 

Membrii catedrei de limba şi literatura română şi-au desfăşurat activitatea conform 

planului de activitate elaborat la începutul anului şcolar. 

Încadrarea: 

 În anul şcolar 2019-2020 au fost încadrate pentru limba şi literatura română cadre didactice 

calificate. 

Componenţa catedrei: 

-prof. Fulga Iulia  – titular  -  concediu de creștere a copilului 

- prof. Văleanu Mihaela-titular - responsabil al catedrei  

-prof. Sturz Oana - titular 

- prof. Rusu Adriana Georgeta – titular 

- prof. Opriș Andrada - suplinitor 

 

Normele didactice au fost alcătuite respectându-se, pe cât posibil, continuitatea predării la 

clasă a profesorilor. Astfel,  

- prof. Mihaela Văleanu-titular  504 ORE 

- prof.Sturz Oana – 733 ORE 

- prof.Rusu Adriana – 715 ORE 

- prof.Opriș Andrada – 448 ORE 

 

În luna septembrie 2019, responsabilul catedrei de limba şi literatura română a desemnat în 

cadrul şedinţei de catedră responsabilităţi pentru fiecare membru şi s-a elaborat graficul 

activităţilor de pe parcursul anului.  

Întreaga catedră a participat la consfătuiri cu d-na inspector Ioana Negrea, care au avut 

loc în luna septembrie 2019. 

 

 Analiza proiectării didactice 

 În perioada 1-10 septembrie 2019, profesorii de limba şi literatura română au consultat 

programele şcolare pentru toate clasele, au analizat manualele şcolare şi au întocmit planificările 

anuale, semestriale și programe adaptate pentru școala profesională și școala specială. 
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 Realizarea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de prevederile programei şcolare, 

succesiunea activităţilor instructiv-educative fiind organizate în funcţie de numărul de ore alocat 

acestei discipline la profilul tehnic, urmărindu-se, totodată, oglindirea obiectivelor şi a 

competenţelor generale şi specifice, precum şi colaborarea dintre acestea şi conţinuturile 

propuse. 

Responsabilul catedrei s-a preocupat de verificarea concordanţei dintre planificări şi 

cerinţele programelor şcolare aprobate de MEC. Cadrele didactice au ales doar manualele şcolare 

care au primit avizul din partea MEC pentru a fi folosite în procesul de predare, respectiv atât 

manualele repartizate şcolilor în mod gratuit pentru ciclul inferior de liceu, cât şi manualele 

pentru ciclul superior de liceu .  

 Fiecare profesoară a întocmit proiecte pe unităţi de învăţare, diferenţiate în funcţie de nivelul 

clasei. Proiectarea şi realizarea lecţiilor s-a făcut în conformitate cu obiectivele şi competenţele 

generale şi specifice pentru fiecare ciclu de învăţământ, precum şi cu valorile şi atitudinile ce 

urmează a fi atinse pe întreg parcursul şcolarităţii.  

 În elaborarea proiectelor didactice s-a urmărit respectarea etapelor specifice:de stabilire a 

obiectivelor lecţiei, fixarea conţinutului activităţilor de învăţare, corelarea strategiei didactice cu 

obiectivele, dar, în mod prioritar, transmiterea accesibilă a informaţiei şi, în anumite cazuri, o 

revenire şi o rediscutare a unor informaţii, în scopul fixării acestora. 

 Toate cadrele didactice care predau la clasele de învățământ special au adaptat programele și 

planificările la nivelul elevilor cu CES. Pentru elevii cu CES încadraţi în învăţământul de masă, 

s-au realizat Planuri de intervenţie personalizată, de către toate cadrele didactice care predau la 

clase unde există astfel de cazuri. 

 Portofoliile individuale, precum şi portofoliul catedrei de limba şi literatura română au 

fost completate pe parcursul semestrului cu toate componentele necesare, conform 

instrucţiunilor, cuprinzând planul de activitate şi planul de îmbunătăţire al activităţii catedrei, 

normele didactice, planificarile calendaristice ale cadrelor didactice, proiecte didactice, fişe de 

lucru, fişe de evaluare, fişe de observare, fişe de documentare, fişe de notare ritmică, fişe de 

înregistrare a progresului, teste, statistici, procese verbale etc.  

 

 Analiza calităţii predării 

 Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a orelor de curs, pentru optimizarea activităţii de 

predare prin trezirea interesului elevilor, cabinetele de limba şi literatura română au fost 

modernizate şi amenajate. 
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 Pentru activizarea elevilor, pentru implicarea lor în procesul învăţării, profesorii au întocmit 

fişe de lucru, fișe de documentare, scheme recapitulative, rebusuri, ciorchini grafici, teste şi au 

folosit metode moderne în activitatea de predare. Totodată, videoproiectorul din cabinetul de 

limba română din sala 10 poate fi utilizat de către toți profesorii de limba română.  

 La începutul anului şcolar s-au aplicat elevilor teste predictive şi,  în urma acestor teste, s-a 

stabilit nivelul de pregătire al fiecărei clase, iar cadrele didactice au ales conţinuturi adecvate 

pentru fiecare unitate de învăţare şi metode optime de predare. 

 Rezultate  vor fi comparate cu testele finale, pentru stabilirea progresului elevilor. 

 

Pregătire cu elevii pentru performanţă / pregătire remedială: 

  Pregătirea pentru bacalaureat s-a realizat atât în cadrul orelor de curs, cât şi prin ore 

suplimentare. 

S-au aplicat elevilor claselor a XII-a fişe de recapitulare, teste pentru bacalaureat şi o 

simulare a examenului, propusă de catre inspectorul  de  limba și literatura română, în luna  

decembrie, – proba scrisă , unde promovabilitatea înregistrată  a fost de 48,57% . 

 

Date privind rezultatele finale ale simularii probei scrise de Bacalaureat la Limba si 

Literatura romana 

                                           27 noiembrie 2019 

 1. Date privind rezultatele finale :  

 

Clasa 

a XII-a 

Număr 

de elevi 

/ clasă 

Număr 

de elevi 

prezenţi 

Note între: 

% 1,00-

4,99 

5,00-

5,99 

6,00-

6,99 

7,00-

7,99 

8,00-

8,99 

9,00-

9,99 
10,00 

XII A 21 19 11 7 1 - - - - 42,10% 

XII B 16 16 7 5 2 2 - - - 56,25% 

Total 37 35 18 12 3 2 - - - 48,57% 

 

Din cauza  confruntării accentuate  cu fenomenul  absenteismului, propunem: notarea 

absenţelor oră de oră, întocmirea unor situaţii din care să rezulte dacă elevii lipsesc sistematic 

doar la orele de limba şi literatura română sau lipsesc la toate materiile, îmbunătăţirea relaţiei 

profesor-elevi, părinţi-profesori şi elaborarea unor programe de pregătire suplimentară pentru 

elevii cu probleme. 
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ACTIVITĂŢI CU CARACTER PERMANENT/ PERIODIC: 

 elaborarea de teste de evaluare formativă, administrarea şi evaluarea testelor (lunar, în 

funcţie de caz) 

  realizarea de materiale necesare la clasă (fişe, teste, hărţi conceptuale, prezentări ppt etc) 

(lunar, în funcţie de caz) 

 raportarea către consilierul educativ a activităţilor extracurriculare realizate la nivel de 

unitate (lunar) 

 participarea la CP şi la şedinţele de lucru ale catedrei şi întocmirea documentelor solicitate/ 

secretar al catedrei (lunar, în funcţie de caz) 

 Întocmirea documentaţiei specifice pentru dosarul Ariei curriculare: Limbă şi comunicare 

(responsabil AC)  

 Toți membrii catedrei  au  participat la şedinţele de analiză în cadrul catedrei, având ca 

obiective, fie procesul de formare continuă a membrilor, fie prezentarea activităţilor de 

perfecţionare la care s-a luat parte ș.a. 

 

Activitatea pe parcursul semestrului I a vizat: 

- corectitudine şi punctualitate în respectarea termenelor alese şi a standardelor impuse de 

conducerea unităţii de învăţământ; 

- utilizare eficientă a cabinetelor şi a mijloacelor de învăţământ; 

- comportament corespunzător statutului deţinut. 

Activități pe parcursul semestrului II:  

Prof. Sturz O. - activităţi locale în cadrul proiectului Erasmus + Electronic Cultural Portfolio 

Of My Region: publicarea articolului Meet Sibiu, primul articol din cadrul revistei electronice a 

proiectului, realizarea şi postarea online a unui filmuleţ de preuentare a Sibiului, pregătirea 

întâlnirii transnaţionale din martie 2020, documentare în vederea elaborării articolului nr. 2 al 

revistei electronice, întâlniri de lucru ale echipei locale precum şi a celei transnaţionale, activităţi 

specifice pe TwinSpace 

- Lucruri mai puţin ştiute despre Eminescu - film documentar, discuţii cu elevii clasei a XI-a E 

- Mica Unire: Noi îl vrem pe Cuza Domn! - prezentare ppt, versuri şi cântece tematice, dicuţii cu 

elevii clasei a XI-a Asp 

Prof. Rusu A. - Organizarea unor  activităţi culturale “Eminescu la ceas aniversar” 

Prof. Opriș A. - Participarea cu elevii claselor  a IX-a și a X-a la activitatea ”Mihai Eminescu – 

poet național – pictură și poezie”, prin realizarea de materiale tematice, ianuarie 2020; 



 

 

42 

Prof. Sturz O. - participarea la ediţia a II-a a evenimentului naţional Aspecte, orientări şi 

perspective ale ştiinţelor educaţiei în societatea contemporană cuprinzând conferinţa naţională 

Educaţia astăzi între viziune şi acţiune,  prezentarea la simpozionul naţional a lucrării Educaţia 

încotro? şi participrea la workshopul Aplicaţii metodice inovative - eveniment organizat de 

Asociaţia Grădiniţa Rosa Venerini, Asociaţia Dascăli Emeriţi în parteneriat cu ISJ Bacău şi CCD 

Bacău 

- participarea în calitate de profesor supraveghetor la Olimpiada Ariei Curriculare Tehnologii - 

clasele XI-XII 

- publicarea articolului Discover the fortified churches in Sibiu county în revista electronică a 

proiectului Erasmus+, activităţi E-Twinning, pregătirea întâlnirii din luna martie, elaborarea de 

materiale informative 

Prof. Rusu A. - “Dragobetele la români” 

Prof. Opriș A. - Participarea cu elevii claselor  a IX-a și a XII-a Sp., la activitatea Dragobetele 

și Valentine’s Day, prin realizarea de materiale tematice și lecturarea unor legende,  februarie 

2020; 

Prof. M. Văleanu  - Vizitarea, la centrul Prichindelul, a elevei Blăjan Silvia și dicutarea situației 

acesteia cu conducerea centrului. Activitate desfășurată împreună cu psihologul școlii.  

Prof. Sturz O. - participarea la Atelierul pentru utilizarea platformelor de învăţare la distanţă în 

activitatea didactică, 6 ore, 23-24 martie, curs online organizat de CCD Sibiu 

- configurarea şi administrarea platformei educaţionale a liceului nostru: 

terezianum.neolms.com, creare conturi, elaborare de tutoriale pentru elevi şi profesori, asistenţă 

tehnică 

- administrare platformă de învăţare, raportare săptâmânală a progresului, asistenţă tehnică, 

chestionare de satisfacţie adresate utilizatorilor elevi şi profesori, centralizare date, corectare 

erori 

- predare online, elaborare de materiale - suporturi de curs, fişe, teste, chestionare, utilizarea de 

resurse web în cadrul lecţiilor postate pe platformă, raportare săptămânală 

- pregătire pentru BAC în perioada 2-12 iunie atât face to face cât şi postare de materiale pe 

platformă 

- încheierea situaţiei şcolare 

- secretar comisie de echivalare a competenţelor lingvistice şi digitale pentru BAC 

- întâlniri Google Meet cu echipa internaţională Erasmus, comunicarea prin mail a diferitelor 

informaţii în ceea ce priveşte noile coordonate de desfăşurare a proiectului în contextul Covid-19 
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Din aprilie 2020, toate activitățile s-au desfășurat on-line, ținând legătura cu elevii pe 

platforma liceului, e-mail și  Facebook Messenger pentru activități de predare – evaluare, dar și 

alte activități. Anul acesta s-au desfășurat și cursuri on-line, elevii primind materialele necesare, 

dar și explicațiile pe platforma liceului, prin e-mail, sau chiar prin Facebook Messenger. 

Activitatea on-line s-a desfășurat ținând cont de planificarea materiei, adaptată la nevoile și 

condițiile fiecărui elev în parte. În mediul on-line, evaluarea s-a desfășurat prin teste, fișe de 

lucru, pe care elevii le-au trimis rezolvate.   

Pentru o mai bună pregătire profesională în perioada predării on-line, profesorii au 

participat la următoarele activităţi în mediul on-line: 

- Webinarul cu tema „Descoperă vocația copilului tău” organizat de Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, 12 şi 19 mai 2020, Modulul I,II, 26 mai 2020, 

Modulul III, modulul IV, 2 iunie 2020; 

- Webinarul cu tema “Indrazneste. Tu poti!” – Valențele educaţionale ale Teoriei învăţării 

mediate şi instrumentele Metodei Feuerstein! , 13.05.2020 ; 

- Webinarul cu tema “Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține 

lecții la distanță”, din data de 26.05.2020, orele 16-18 organizat de Editura Didactică și 

Pedagogică S.A, EduMagic și Mozaik Education, cu sprijinul Ministerului Educației și 

Cercetării. 

- realizare raport statistic privind rezultatele la BAC la Limba şi literatura română 

- înscriere elevi de clasa a IX-a la liceu 

- popularizare ofertă Şcoală postliceală şi recrutare de candidaţi 

- observator sindicat la concursul de titularizare din data de 29 iulie şi la şedinţa de repartizare 

din 14 august 

- întocmirea şi predarea fişei de (auto)evaluare, respectiv a raportului de activitate în vederea 

stabilirii calificativului anual 

- achiziţionare de auxiliare didactice  

  

Analiza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat 2020 

Limba română -  Sesiunea iulie 

Clasa Număr 

de 

elevi / 

clasă 

Număr 

de elevi 

prezenţi 

Număr de 

elevi 

promovați 

Note între: 

% 

 

1,00-

4,99 

5,00-

5,99 

6,00-

6,99 

7,00-

7,99 

8,00-

8,99 

9,00-

9,99 
10,00 
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XII A 15 15 12 3 9 3 - - - - 80% 

XII B 10 10 7 3 4 1 1 1 - - 70% 

Total 25 25 19 6 13 4 1 1 - - 76% 

 

NOTĂ: 38 de elevi participanţi la toate probele scrise (seria curentă și seriile precedente). 

Procent de promovabilitate la examentul de Bacalaureat la nivel de unitate: 18,42% 

 

Responsabil al catedrei de Limba şi literatura română, 

 prof. Mihaela Văleanu 

 

 

b. CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE, AN ŞCOLAR 2019-2020 

 

Activitatea catedrei de limbi moderne s-a desfăşurat în primul semestru conform planului 

managerial al catedrei şi calendarului de activităţi elaborate în luna septembrie. Activităţile 

realizate la nivelul catedrei au fost de asemenea în conformitate cu îndrumările primite la 

consfătuirile profesorilor de limbi moderne din septembrie 2015 la care au participat  membrii 

catedrei.  

1. Componenta de încadrare 

Catedra de limbi moderne a fost formată din cadre didactice calificate dintre care 4 

titulare (prof. Coman Aura – limba engleză, prof. Craiu Alina – ½ - limba franceză, Ursuț 

georgiana – limba engleză) şi 2 suplinitori: prof. Opriș Andrada – limba engleză, prof. Enache 

Ingrid – debutantă limba germană. La întocmirea catedrelor, s-a ţinut cont de continuitatea 

titularilor la clasă.   

Membrii catedrei de limbi moderne sunt:  

LIMBA ENGLEZĂ 

Prof. URSUȚ GEORGIANA - TOTAL: 612 ore/an (1 ore normă) 

Prof. OPRIȘ ANDRADA- TOTAL: 420 (352 –eng.+60 rom. ore/an (0,68 ore normă) 

Prof. COMAN AURA - TOTAL: 244 ore/an (0,35 ore normă) 

Prof. CRAIU ALINA - TOTAL: 138 ore/an   (0,25 ore normă) 

Prof. ENACHE INGRID  - TOTAL:  62 ore/an  (0,11 ore normă) 
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Total engleză: 1408 ore 

 

LIMBA GERMANĂ 

Prof. ENACHE INGRID   - TOTAL: 165 ore/an (0,26 ore normă)               

 TOTAL ore germană:  365 ore/an 

                                                                                   

LIMBA FRANCEZĂ 

Prof. COMAN AURA- TOTAL= 432 ore/an  (0,70 normă ore)                          

Prof. CRAIU ALINA- TOTAL=138 ore/an (0,25 ore normă) 

       TOTAL franceză: 570  

 

2. Componenta managerială 

La începutul anului şcolar 2019-2020, în şedinţa de catedră din septembrie 2015, 

responsabilul de catedră a stabilit atribuţiile fiecărui membru. De asemenea, au fost discutate şi 

planificate activităţile catedrei.  

Atribuţiile membrilor catedrei: 

Coman Aura  

- responsabil  al catedrei-responsabil îndrumarea colegelor noi 

- organizare, evaluare şi control al activităţii catedrei  

- responsabil liste elevi defalcate pe limbi străine şi profesorii care predau la clasă 

- responsabil liste elevi defalcate pe limbi străine şi profesorii care predau la clasă 

- responsabil Bacalaureat  

- responsabil activităţi extracurriculare (organizare activităţi şi întocmire referate) 

- evidenţă referate prezentate în cadrul catedrei 

- responsabil perfecţionări cadre didactice (liste cu perfecţionările cadrelor didactice) 

Ursuț Georgiana  

- responsabil liste elevi defalcate pe limbi străine şi profesorii care predau la clasă 

- responsabil Bacalaureat 

- responsabil activităţi extracurriculare, proiecte internaţionale 

- responsabil pregătire elevi Examen de Competenţe Lingvistice  

Craiu Alina  

- responsabil cu întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de catedră 

- evidenţă referate prezentate în cadrul catedrei 

- responsabil manuale 
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- responsabil Serbarea de Crăciun 

Enache Ingrid  

- responsabil activităţi extraşcolare 

Opriş Andrada  

- responsabil cu verificarea notării ritmice şi a absenţelor, verificarea periodică a cataloagelor 

 

3. Analiza proiectării didactice 

Proiectarea didactică s-a realizat în urma unei atente analize a programelor şcolare pentru 

fiecare an de studiu, a manualelor existente în şcoală pentru ciclul inferior al liceului și a 

manualelor aprobate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice pentru ciclul superior al 

liceului. S-au ales variantele adecvate pentru fiecare clasă în concordanţă cu nivelul de 

cunoştinţe al elevilor. S-au întocmit planificările până la data stabilită de conducerea unității de 

învățământ: 25 septembrie 2018. Acestea cuprind competenţe specifice în conformitate cu 

prevederile programei iar conţinuturile şi activităţile propuse sunt adaptate nevoilor elevilor 

noştri şi manualelor folosite. De asemenea, întocmirea planificărilor a pornit de la o observare 

atentă a nivelului de cunoştinţe al elevilor.  

Responsabilul catedrei a urmărit respectarea termenului de predare a planificărilor şi 

corectitudinea întocmirii acestora. Toţi membrii catedrei au respectat normele de elaborare 

corectă a planificărilor.  

Cadrele didactice care predau la clasele cu elevi cu CES şi-au adaptat programa, 

planificările şi materialele propuse la nevoile şi nivelul de cunoştinţe al elevilor. S-au adaptat 

planificările și activitățile pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă în vederea 

sprijinirii şi încurajării acestora spre rezultate bune în procesul instructiv-educativ.  

Portofoliul catedrei de limbi moderne, precum şi portofoliile profesorilor au fost 

actualizate la începutul semestrului conform instrucţiunilor şefului de arie curriculară şi ale 

direcţiunii cu datele personale ale membrilor noi şi modificări apărute la membrii mai vechi, 

schema orară, repartiţia pe săli, planul de activitate şi planul de îmbunătăţire al activităţii 

catedrei, planul remedial pentru clasele a IX-a și a X-a, atribuţiile fiecărui membru, graficul 

asistenţelor la ore, planificarile calendaristice ale cadrelor didactice, proiecte didactice, fişe de 

lucru, fişe de observare, fişe de notare ritmică, fişe de înregistrare a progresului, fişe de 

înregistrare a parcurgerii programei etc. 

Portofoliile elevilor au reprezentat o prioritate încă de la începutul Semestrului I. Fiecare 

cadru didactic a urmărit cu atenţie întocmirea acestor portofolii, în special la clasele a IX-a, a X-
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a și clasele terminale. S-a pus accent și pe responsabilizarea elevilor în vederea participării active 

la proiectarea, organizarea şi consolidarea cunoştinţelor pe tot parcursul semestrului.  

 

4. Analiza calităţii predării  

La începutul semestrului I, s-au aplicat teste iniţiale în vederea identificării nivelului de 

cunoştinţe al elevilor, stabilirii problemelor care necesită atenţie specială şi adaptării demersului 

didactic la specificul fiecărei clase.  

S-a constatat faptul că membrii catedrei respectă metodologia predării, deţin un bagaj 

bogat de informaţii de specialitate şi de metodică, ştiu să adapteze demersul didactic nevoilor 

elevilor, folosesc tehnici şi materiale didactice variate, adaptează conţinuturile nivelului de 

înţelegere al elevilor, stabilesc o atmosferă de lucru plăcută şi motivantă. S-au făcut sugestii cu 

privire la organizarea elevilor pe grupe sau pe perechi, utilizarea proiectelor, diversificarea 

evaluării şi oferirea unui feedback în urma evaluării.  

 

5. Pregătire cu elevii pentru performanţă/ pregătire remedială: 

Pregătirea elevilor pentru Bacalaureat s-a realizat conform planului stabilit la începutul 

anului şcolar. Majoritatea activităţilor vizând acest aspect s-au desfăşurat în timpul orelor de curs 

şi au cuprins de asemenea materiale şi teme suplimentare, sarcini de lucru individuale începute 

de elevi în clasă şi continuate acasă pe teme de examen. Profesorul i-a ghidat pe elevi, le-a oferit 

informaţii preliminare, a făcut observaţii şi corecţii punctuale pe fiecare material lucrat.  

 

6. La nivelul catedrei de limbi moderne, s-au realizat şi următoarele activităţi: 

 Participarea la şedinţele de catedră și arie curriculară.  

 Organizarea grupelor pe limbi studiate şi pe clase, la toate clasele. (resp. Aura Coman.) 

 Stabilirea atribuţiilor fiecărui membru la nivelul catedrei. (resp. Prof. Aura Coman) 

 Discutarea propunerilor pentru noul an școlar, întocmirea planului de activităţi şi referate al 

catedrei pe anul şcolar 2019-2020 şi discutarea acestuia în cadrul unei şedinţe de catedră. (resp. 

Prof. Aura Coman) 

 Discutarea manualelor alternative existente la biblioteca şcolii pentru clasele IX-X şi 

alegerea manualelor potrivite pentru fiecare nivel de studiu, clasă şi limbă studiată. Stabilirea 

manualelor pentru clasele XI-XII. (prof. Aura Coman şi toţi membrii catedrei) 

 Colaborarea cu bibliotecara şcolii în vederea stabilirii manualelor necesare pentru limbi 

moderne în anul şcolar următor. (resp. prof. Aura Coman) 

 Întocmirea planificărilor. (toţi membrii catedrei) 
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 Discutarea testelor iniţiale. Stabilirea itemilor şi a perioadei de aplicare a testelor. (toţi 

membrii catedrei) 

 Analizarea rezultatelor testelor iniţiale. (toţi membrii catedrei) 

 Aplicarea testelor sumative. 

 Întocmirea fişelor de notare ritmică, înregistrare a progresului, parcurgerea programei pentru 

fiecare clasă. (toţi membrii catedrei) 

 Repartizarea profesorilor pe cabinete.  

 Amenajarea cabinetelor în vederea unei optime utilizări a spaţiului de studiu. (toţi membrii 

catedrei) 

 Urmărirea respectării programei în întocmirea planificărilor. (resp. Prof. Aura Coman) 

 Completarea dosarului catedrei cu materialele necesare pentru anul şcolar 2019-2020. (resp. 

Prof. Aura Coman și alți membrii ai catedrei) 

 Întocmirea unui portofoliu cu materiale suplimentare pentru clasele a IX-a și a X-a. Au 

contribuit: prof. Aura Coman, prof. Craiu Alina, prof. Ursuț Georgiana, prof. Opriș Andrada. 

 Programarea şi realizarea şedinţelor de catedră în funcţie de necesităţile specifice fiecărei 

luni precum şi consemnarea acestora prin procese verbale. (resp. prof. Coman Aura)  

 Prof. Coman Aura:  Comisia pentru prevenirea segregării școlare și creșterea calității 

educaționale în unitățile de învățământ preuniversitare 

Activităţi metodice 

În Semestrul I, an şcolar 2019-2020, catedra de limbi moderne a fost implicată în mai 

multe activităţi metodic, dintre care amintim: 

 Stabilirea şedinţelor de catedră cu caracter metodic pe semestrul I. 

 Organizarea și participarea la ședințele de catedră.  

 Stabilirea metodelor de lucru cu clasele terminale şi pregătirea modelelor de subiecte pentru 

examene.  

 Limba franceză: prof. Coman Aura: Începerea unei colaborări cu voluntara Violette 

Vercamier, a Asociației Ille-et Vilaine, Sibiu, care derulează în cadrul orelor de curs o serie de 

activități cu caracter ludic, menite sa suscite interesul elevilor pentru limba franceză. 

Colaborarea se va derula pe tot parcursul  anului școlar în curs, cu o frecvență lunară.  

 Participarea la cercul metodic zonal, organizat la CNGL, 22 ianuarie2019- Aura Coman și 

Alina Craiu; 

 Obținerea calității de profesor metodist al ISJ Sibiu: Coman Aura – Decizia IȘJ Sibiu: 
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 Realizarea asistenţelor la ore mai sus prezentate şi discutarea unor aspecte concrete legate de 

activitatea la clasă. 

 Prezentarea unor referate în cadrul şedinţelor de catedră şi discutarea unor aspecte metodico-

ştiinţifice: 

 

Referate  

Coman Aura 

- Exercices d’expression orale: rôle et effet ; 

Ursuț Georgiana 

– Modern methods of rewieving and systematizing English 

– The use of pait work and group work in tyeaching English 

Craiu Alina 

- Discours et communication didactique en FLE ; 

- Apprendre à apprendre - approche actionnelle en classe de FLE ; 

Opriș Andrada 

- Leaning English Inside an Outside Classroom 

Enache Ingrid 

- Tatsachen über Deutschland 

 

6. Consiliere și orientare  

Stabilirea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu 

particularităţile clasei de elevi a reprezentat o prioritate. În calitate de diriginte, prof. Aura 

Coman a prezentat normele care trebuie respectate în timpul orelor şi pauzelor.  

Toți membrii catedrei au urmărit cu atenţie comportamentul elevilor la toate clasele şi au 

consemnat observaţiile în portofoliul personal, în catalog sau au semnalat neregulile diriginților. 

De asemenea, au vorbit cu părinţii unor elevi despre situaţia lor la materia predată și le-a 

semnalat acestora ce au de făcut elevii pentru a recupera lipsurile de cunoştinţe. 

Elevii au fost implicaţi în mod constant în proiecte şi discuţii la orele de limbi moderne 

care au avut ca scop responsabilizarea elevilor şi conştientizarea priorităţilor şi obligațiilor 

specifice vârstei.  

 

7. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii 

  Prin întocmirea documentelor necesare la nivelul catedrei și predarea lor la termen, 

membrii catedrei au sprijinit popularizarea activităţilor din şcoala noastră la nivelul judeţului.  
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  Planificarea minuţioasă a orelor de limbi moderne a cuprins teme de combatere a violenţei, 

încurajarea spiritului pentru o cetăţenie democratică şi combaterea comportamentelor 

nesănătoase. De asemenea, activităţile din cadrul Zilei limbilor moderne, de Halloween sau 

Crăciun au venit în sprijinul elevilor în acest sens. La acestea se adaugă și prezentarea şcolii, 

vizitarea laboratoarelor şi atelierelor, iniţierea de discuţii între cadrele didactice şi elevii şcolii cu 

invitaţii străini. 

  În general, s-a acordat o atenţie deosebită informării şi autoperfecţionării în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu cu profesionalism şi eficienţă.  

Responsabil catedră, 

Prof. Aura Coman 
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2. RAPORT DE ACTIVITATE 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI  ŞTIINŢE ALE NATURII 

 

a. CATEDRA DE MATEMATICĂ 

Raport de Activitate 

 

Activități în cadrul comisiei metodice : 

 

1) Asigurarea unui climat propice desfăşurării activităţilor la clasă: 

- elaborarea documentelor şcolare şi stabilirea manualelor pentru anul în curs; 

- analizarea ofertei de manuale  și culegeri existenta pe piață, s-au propus și s-au ales manualele, 

culegeri  alternative considerate potrivite specificului școlii nostre și nivelului de pregătire al 

elevilor ce frecventează școala noastră. 

- îndrumarea elevilor în achiziționarea de culegeri pentru clasele din cursul superior 

 

2) Pregătirea constantă şi evaluarea periodică a elevilor: 

- planificarea corespunzătoare a materiei la fiecare început de semestru; 

- elaborarea de teste predictive şi sumative; 

- organizarea şedinţelor de consultaţii şi meditaţii, în special la clasele terminale; 

- şedinţe de catedră în scopul remedierii eventualelor deficienţe; 

- organizarea olimpiadei – faza pe şcoală; 

- organizarea examenelor de diferenţe, corigenţe, situaţii neîncheiate; 

 

3)Analiza testelor initiale: 

 - stabilirea programului testelor inițiale la clasă, discutarea rezultatelor inițiale 

 - stabilirea măsurilor de realizare a progresului școlar. 

 - prelucrarea rezultatelor, discutarea erorilor tipice . 

 

 S-au făcut următoarele observații: 

- Elevii nu stăpânesc regulile elementare de calcul numeric și algebric 

- Foarte mulți nu cunosc regulile de calcul cu numere reale, nu cunosc regulile de rezolvare a 

ecuațiilor, iar noțiuni ca: raport, proporție, funcție și proprietățile lor,  le sunt total străine. 

- Majoritatea nu pot alege o metodă adecvată pentru a rezolva o problemă. 
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- Nu știu să aplice definițiile și proprietățile pentru a ieși dintr-o situație-problemă, deși modele 

de rezolvare au fost prezentate în orele de recapitulare. 

- Nu pot interpreta rezultatele obținute la unele probleme propuse și nu pot da exemple de 

probleme asemănătoare. 

 

3) Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de municipiu: 

- consfătuiri, întâlnirea anuală cu responsabilii de comisie  

- corectură la examene şi concursuri; 

- realizarea și propunerea de subiecte pentru olimpiadele locală și județeană. 

 

 

4)Susținerea de referate și lectii deschise:                                                - 

-Alternative în predarea matematicii 

-Matematica și personalitatea elevilor 

-Rolul exemplelor și contraexemplelor în rezolvarea   problemelor de analiză  matematică 

-Problema celor cinci soluții   

 

5)Analiza frecvenței la orele aferente disciplinei de predare 

- cu excepția elevilor aflați în situația de abandon școlar, elevii au o frecvență bună la orele de 

curs. 

- prezența la orele de pregătire suplimentară a celor de la clasele a-XII-a este slabă , unul din 

motive fiind și naveta 

 

6)Pregătirea suplimentară pentru bac/concursuri  

–Pregătirea se realizează conform graficului stabilit la nivel de catedră 

 

Măsuri de îmbunătățire  

- menținerea unei bune legături: familie – diriginte – elev pentru a îl motiva să participe la 

pregătirea suplimentară 

- consemnarea absențelor la orele de pregatire suplimentară și atenționarea  elevului în cazul 

absențelor repetate 

 

7)Analiza rezultatelor la bacalaureat, procentul de promovabilitate fiind de 17,94%. 
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Măsurile de remediere cuprind:  

- continuarea programului ritmic de pregătire suplimentară pentru bacalaureat 

- dedicarea la fiecare oră a câtorva minute în vederea reamintirii noțiunilor predate în anii 

anteriori. 

- asigurarea progresului școlar individual prin stabilirea obiectivelor învățării bazate pe 

cunoștințele, experiența, interesele și abilitățile elevilor pentru a îmbunătăți domeniile cu 

performanță mai slabă și pentru a demonstra progresul școlar în timp; 

- utilizarea metodelor de învățare interactive – centrate pe elev, lucru diferențiat, abordarea 

flexibilă a conținuturilor pentru a răspunde diferitelor nevoi de învățare; 

- utilizarea metodelor didactice adaptate diferitelor stiluri de învățare și utilizarea, după caz, a 

activităților individuale și pe grupe . 

- utilizarea soft-urilor educaționale și a platformei terezianum.neolms.com, precum și a 

aplicațiilor Zoom, Whatsup și a e-mailului pentru predarea on line; 

- menținerea unei bune legături: familie – diriginte – elev. 

- introducerea în cadrul lecțiilor de secvenţe destinate abilitării elevului pentru a înţelege textul 

pe care îl are în faţă;vom utiliza acest instrument pentru ca elevul să înţeleagă cerintele textului 

și să ofere răspunsul corect. 

 

Analiza swot 

Puncte tari 

- corelarea permanentă a planurilor și programelor școlare la conținutul educațional astfel încat 

să poată fi îndelpinite obiectivele și competențele specifice disciplinei; 

- folosirea în evaluare atât a metodelor clasice cât și a unor metode care să stimuleze 

originalitatea și gândirea creativă a elevului ( portofolii sau referate pe teme recapitulative); 

- pregatirea suplimentară pentru concursuri; 

- participarea la activitățile de perfectionare continuă organizate fie în școală, fie la nivelul CCD 

- climatul de colaborare profesori-elevi, conduce la realizarea unor proiecte ce pun în valoare 

creativitatea și flexibilitatea gândirii elevilor noștri; 

- buna pregătire a profesorilor din catedră;  

- colaborarea permanentă și schimbul de experiență în cadrul catedrei  

 

Puncte slabe  

- slaba pregatire a elevilor de clasa 8-a  

- scăderea interesului pentru învățătura a elevilor 
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- dezinteresul anumitor părinți față de situația școlară a elevillor 

- slaba prezență a elevilor la pregătirea suplimentară 

- neefectuarea temelor 

- lipsa de preocupare pentru acumularea și aprofundarea cunoștințelor prin efort propriu 

-lipsa internetului nu a permis tuturor elevilor accesul la predarea on line 

   

 Oportunități 

- Colaborarea cu inspectorul de specialitate, metodişti, colegi din alte instituţii şcolare. 

- Reglementările în vigoare (ordine, noteMEC) 

- Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice. 

- Identificarea oportunităţilor de participare a elevilor la concursuri, sesiuni de  

comunicări științifice 

 

Amenințări 

- Inscrierea în Instituția noastră a elevilor cu rezultate foarte slabe la testarea națională 

- Supraîncărcare cu informaţii, ducând în final la pierderea esenţialului. 

- Depedenţa faţă de deciziile nivelurilor ierarhice superioare poate afecta buna 

organizare a curriculumului. 

- Absenţa unui sistem naţional unitar de certificare a competenţelor. 

- Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie. 

- Instabilitatea legislativă la nivel de curriculum duce la neconcordanţe majore între anii de 

studiu şi la scăderea nejustificată a numărului de ore alocat în raport cu cerinţele la testări. 

- Situaţia actuală a societăţii nu oferă tinerei generaţii modele care să îi ghideze spre 

învăţare. 

- Scăderea prestigiului cadrelor didactice. 

- Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice duce la reducerea implicării 

familiei în viaţa şcolară, reflectată atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a 

elevilor. 

- Creşterea ratei absenteismului şcolar. 

- Scăderea numărului de ore şi incertitudinea menţinerii postului ocupat duc la diminuarea 

interesului profesorilor pentru meserie ceea ce poate conduce la o eventuală reorientare 

profesională 

-Continuarea școlii on line va fi total ineficientă în procesul de predare-învățare-evaluare ! 

Prof. Ban Miriam  
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                                      b.CATEDRA DE ŞTIINŢE  

Raportul de activitate al catedrei de Ştiinţe  

An şcolar 2019-2020 

 

Componenţa catedrei:  

 Prof. BANEA  MARIA  Chimie  gr.I 

Prof. HUZUM  MARIANA  Chimie  gr. I  

Prof. NOVAC  ANCA  Chimie-Fizică gr. I 

Prof. GABER  ELENA   Fizică gr.I 

Prof. AVRAM  CARINA ANDREEA   Biologie   

Prof. DAMIAN MIRCEA  Biologie gr. I 

 

Activitatea catedrei de Ştiinţe s-a desfăşurat conform calendarului activităţilor stabilit la 

începutul anului şcolar, după consfătuirea cadrelor didactice ,la care au participat toate cadrele 

didactice din catedra. 

1.Proiectarea didactica: 

-  s-a stabilit planul de activitate pentru anul școlar 2019-2020 

- s-a întocmit si verificat conţinuturile  documentelor de proiectare didactică, dacă respectă 

planul-cadru si programele şcolare 

- s-a verificat dacă planificările calendaristice  sunt întocmite conform  

 reglementărilor in vigoare 

- s-a verificat adaptarea conţinuturilor proiectate ale unităţilor de învăţare pentru clasele speciale. 

- s-au  analizat fişele de progres şcolar 

- s-a stabilit un plan de îmbunătăţire a activităţii didactice. 

- s-a realizat un program de consultații la disciplina biologie și chimie în vederea pregătirii 

suplimentare a elevilor pentru examenul de bacalaureat 

2. Realizarea curriculumului: 

- respectarea programului şcolar si parcurgerea ritmică a programei şcolare conform planificării.  

- utilizarea tuturor mijloacelor de învăţământ existente in dotarea şcolii, precum si includerea  

lucrărilor experimentale in procesul de predare. 

- utilizarea in cadrul orelor a manualelor şcolare si a unor materiale auxiliare din dotarea 

bibliotecii scolii. 

- utilizarea lecţiilor in AEL si a surselor de informare de pe internet. 

- adaptarea strategiei didactice in funcţie de nevoile speciale identificate la fiecare clasa de elevi. 
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- aplicarea unei metodologii didactice centrate pe elevi. 

-  adaptarea strategiei didactice in funcţie de nevoile speciale identificate la fiecare clasa de elevi 

si in mod special la clase cu CES 

- utilizarea unui limbaj de specialitate in acord cu nivelul de înţelegere al elevilor. 

- utilizarea unor metode active ce presupun activitatea independentă a elevului sau in grup. 

- corelarea  cunoştinţelor de bază însuşite la celelalte discipline. 

- oferirea de sprijin individual la cererea elevilor . 

- organizarea orelor de consultaţii pentru elevii care  participă la concursuri şcolare şi care  vor 

susţine examenul de bacalaureat  

- utilizarea de chestionare pentru obţinerea de feed-back ,pentru optimizarea activităţii de 

învăţare. 

3.Evaluarea rezultatelor  

- utilizarea standardelor de evaluare in mod sistematic. 

- evaluarea ritmică si obiectivă a rezultatelor învăţării. 

- folosirea mai multor tipuri de instrumente de evaluare(teste de diferite tipuri, planşe, pliante, 

portofolii,referate). 

- folosirea diferitelor variante de examen , pentru simularea şi familiarizarea elevilor cu tipurile 

de subiecte şi gradul de dificultate . 

- planificarea din timp a lucrărilor semestriale  

- respectarea opţiunilor elevilor in ce priveşte susţinerea tezelor. 

- asigurarea transparenţei criteriilor de evaluare 

- înregistrarea rezultatelor in catalog si comunicarea părinţilor. 

- înregistrarea rezultatelor pe clase de elevi si realizarea graficelor de progres. 

- trecerea notelor in carnetul de note al elevilor 

- utilizarea unei metode didactice prin care elevii să se autoevalueze 

- în fiecare an școlar majoritatea elevilor susțin examenul de bacalaureat la disciplina biologie, 

foarte puțini la disciplina chimie, iar la fizică niciunul. 

- toate cadrele didactice au predat lecții online, au postat pe platforma școlii atât lecții cât și teste 

recapitulative și de evaluare 

- domnul profesor Damian Mircea împreună cu doamna profesoară Avram Carina au pregătit 

elevii pentru examenul de bacalaureat atât față în față cât și online pe platforma școli. 

4.Activitatea metodico-ştiinţifică 

- participarea  la toate  activităţile comisiilor metodice ,atât la nivel de şcoală cât si la nivel 

judeţean. 
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- doamna profesoară Banea Maria a realizat subiectele  pentru examenul de suplinire al cadrelor 

didactice la disciplina Chimie,  

- doamna profesoară Banea Maria ca metodist al ISJ Sibiu a efectuat diferite inspecţii în vederea 

obţinerii gradelor didactice a unor cadre didactice  

- participarea cadrelor didactice ca profesori evaluatori la concursurile şi olimpiadele şcolare.  

- participarea cadrelor didactice ca profesori evaluatori la examenul de Bacalaureat  

- realizarea de lecţii demonstrative,  de către  toate cadrele didactice din catedra de Ştiinţe. 

- utilizarea surselor de informaţie existente in şcoală, biblioteca şcolii,internetul si utilizarea 

lecţiilor in AEL. 

-  prezentarea in cadrul şedinţei de catedră de către cadrele didactice  Novac Anca,  Huzum 

Mariana,  şi Banea Maria a unor referate pe diverse teme. 

- Doamna profesoară Avram Carina  a participat la cursul de formare ,,Copilul dificil în clasă/ 

grupă. Tehnici de intervenție organizat de   S.C. ,,Arta didactică ” S.R.L.-D și C C D Bihor în 

perioada  6-7 .12.2019 

- doamna profesoară Banea Maria a realizat o culegere de probleme rezolvate pentru clasa a-IX-a  

- doamna profesoară Banea Maria a postat pe site-ul ISJ Sibiu probleme rezolvate de 

Chimie,pentru a veni în sprijinul elevilor care doresc să se pregătească pentru examene și 

concursuri școlare 

- doamna profesoară Banea Maria a postat pe site-ul  DIDACTIC.RO diverse materiale didactice  

care vin în sprijinul elevilor 

5.Activitati extracurriculare 

- Implicarea tuturor cadrelor didactice din catedra de Ştiinţe  în organizarea  şi desfăşurarea în 

condiţii bune a diferite activităţi , cum ar fi: ,,Ce sunt schimbările climatice? Ce putem face 

pentru a stopa impactul negativ asupra mediului?, prezentarea unor filme didactice specifice 

disciplinei , activităţí experimentale respectiv obţínerea  de coloranţí  naturali,  vizite la Muzeul 

Astra Sibiu , Muzeul de Ştiinţe Naturale şi Grădina zoologică Sibiu 

-  participarea tuturor cadrelor didactice din catedra de Ştiinţe împreună cu elevii la toate 

activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Eco-şcoala, respectiv colectarea selectivă a 

deşeurilor și întreținerea spațiilor verzi . 

- participarea tuturor cadrelor didactice la diverse activități de voluntariat 

- doamna profesoară Avram Carina a organizat împreună cu elevii claselor a-IX-a și a.IX.a 

specială diferite activități ,cum ar fi: ,,Să descoperim lumea prin microscop, ,,Discriminarea 

bazată pe criterii de sănătate/handicap.,,Ziua muntelui curat,, etc. 

6.  Rezultatelor la testele inițiale la disciplina CHIMIE 
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În  comparație cu anii trecuți elevi obțin rezultate tot mai slabe la testele inițiale la disciplina 

Chimie , motivul este că elevii în clasele a 7 și a 8  nu au interes pentru a învăța chimie deoarece 

nu susțin examen la terminarea ciclului gimnazial la această disciplină, ei punând accent doar pe 

disciplinele din care dau examen.  

 

 

Responsabil catedra de Științe 

Prof. Banea Maria 
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3.RAPORT DE ACTIVITATE 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

Anul şcolar 2019-2020   / Sem. I 

 

 Membrii ariei curriculare „Om şi societate” şi-au desfăşurat activitatea în acest în şcolar 

conform planului de activitate elaborat in luna septembrie 2019. 

Componenta de incadrare    

   Personalul didactic este în întregime calificat.   În ceea ce priveşte  perfecţionarea cadrelor 

didactice, se poate afirma că activităţile au fost variate şi au constat în:  

     - studiu individual şi pregătire sistematică pentru ore; 

- activităţi la nivelul catedrelor şi comisiilor metodice din şcoală; 

- activităţi la nivelul cercurilor pedagogice; 

- cursuri de formare organizate de C.C.D.; 

S-a realizat instruirea profesorilor la începutul anului şcolar privind proiectarea 

activităţilor la disciplină pe anul şcolar curent. Cercurile pedagogice s-au desfăşurat  

având în vedere activităţile iniţiate de formatori şi de inspectorul de specialitate axate pe 

metode active de predare la istorie. 

 Planificarea activităţilor comisiilor şi colectivelor de catedră a avut în vedere latura 

conceptuală ( urmărirea temeinică a programelor şcolare şi a obiectivelor de învăţământ 

în raport cu obiectivele de referinţă şi  criteriile de evaluare), latura acţională 

(mobilizarea personalului didactic în raport cu particularităţile de vârstă ale elevilor) şi 

latura evaluativă (elaborarea subiectelor, corectarea şi notarea ritmică).  

Componenta managerială 

Responsabilul de disciplină a desfăşurat activitatea conform programului de activităţi  

alcătuit în luna septembrie 2018. În acest sens, au fost desemnate responsabilităţi pentru fiecare 

membru şi s-a început elaborarea portofoliului pentru fiecare disciplină, precum şi pentru fiecare 

cadru didactic în parte; portofoliile au fost completate pe parcursul semestrului I.  

La începutul anului şcolar, toate planificările calendaristice au fost alcătuite în conformitate 

cu cerinţele programelor şcolare aprobate de Ministerul Învăţământului. De asemenea, cadrele 

didactice au ales manualele şcolare avizate de Minister pentru a fi folosite în procesul de predare, 

respectiv atât manualele repartizate şcolii în mod gratuit pentru ciclul inferior de liceu  cât şi 

manualele procurate de elevi pentru ciclul superior de liceu . 

Intâlnirile membrilor catedrei s-au desfăşurat conform graficului alcătuit la începutul anului 

şcolar. 
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Componenta operaţională 

Pe parcursul semestrului s-au urmărit obiectivele generale următoare: 

- informarea continuă asupra noutăţilor de specialitate şi de didactica disciplinei; 

- perfecţionarea actului de predare-învăţare pentru creşterea eficienţei şcolare, acest lucru 

relizându-se  prin dezvoltarea unor noi stategii, metode şi stiluri de predare 

(interdisciplinaritatea, învăţarea prin descoperire, lucrul în echipă); 

- dezvoltarea competenţei generale a profesorilor de istorie  prin utilizarea tehnologiilor 

moderne; 

- stimularea cercetării pedagogice şi a învăţării în actul didactic; 

- îmbunătăţirea formării şi dezvoltării profesionale prin schimburi de experienţă; 

- stimularea elevilor prin activitatea de performanţă; 

- activitatea diferenţiată cu elevii şi asigurarea evaluării progresului şcolar; 

- dotarea cabinetelor  precum  şi achiziţionarea de material didactic (cărţi de specialitate, 

atlase, hărţi, planşe, materiale pe suport electronic); 

- organizarea activităţilor educative extraşcolare; 

- implicarea profesorilor în viaţa comunităţii; 

- colaborarea cu partenerii educaţionali ai autorităţii şi comunităţii locale; 

 

Membrii catedrei de istorie şi-au desfăşurat activitatea conform planului de activitate 

elaborat in luna septembrie 2019. 

Componenta de incadrare    

   La disciplina istorie personalul didactic este în întregime calificat. 

Componenţa catedrei:  ISTORIE:  

SAVU  ALEXANDRA  – responsabil disciplina istorie 

POPESCU CARMEN   

Atribuţiile membrilor catedrei: 

- prof. SAVU ALEXANDRA  - responsabil  al catedrei 

                                                    - organizare, evaluare si control al activitătii catedrei  

                                                - responsabil cu evidenta perfectionărilor si a formărilor continue 

                                                -  responsabil cu verificarea notării ritmice 

- prof. POPESCU CARMEN     - responsabil cu notarea activitătilor extracurriculare  ale 

catedrei 

                                                - realizarea rapoartelor activitătilor catedrei  
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1. Proiectarea activității:  

1.1  am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

1.2  am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate 

de către responsabilul ariei curriculare Om și societate.  

1.3 am elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

1.4  am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și 

baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în 

funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;  

1.5  am elaborat Portofoliul pentru elevii cu CES care cuprinde studiul de caz, PIP şi fişa de 

adaptare curriculară la disciplina Educatie Antreprenoriala si Istorie, pentru elevii clasei a 

a IX –a A, a XI-a B învățământ special;  

1.6  am proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare.  

2. Realizarea activităţilor didactice:  

2.1 predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin 

urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

2.2  în procesul instructiv-educativ am utilizat metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu, cum 

ar fi: învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile; 

2.3  am organizat și am participat la realizarea unor activități extrașcolare și extracurriculare, 

pe parcursul semestrului I al anului scolar 2019-2020 , după cum urmează:  

2.3.1 organizarea unei dezbateri cu ocazia comemorării Holocaustului, cu elevii 

clasei a XII-a A, în Octombrie 2019.  

2.3.2 organizarea activitaţii Educaţia Juridică în şcoli, Noiembrie 2018.   

2.3.3. participarea la concursul Noi suntem români, organizat de Liceul Tehnologic 

Henri Coandă, Sibiu, cu 3 elevi din clasa a XI-a B.  

              2.3.4. participare la acțiunile de voluntariat derulate în săptămâna   Legumelor si 

fructelor, în Noiembrie 2018.  

              2.3.5. participare la actiuni legate de anul comemorativ al Marii Uniri. 
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              2.3.6. organizarea, împreună cu colegele din catedra de Limba Română, a unei activități 

dedicate zilei de 1 Decembrie, cu tema Un vis împlinit: România Mare, cu clasele a IX-a C, a X-

a B sp, a XI-a A, în Noiembrie 2019.  

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

3.1  am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea    

realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului 

dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor 

mei, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi 

ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 

3.2  am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor 

școlare aflate în vigoare;  

3.3  am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe  scrise), cât   

şi metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin 

referate, investigații, proiecte şi portofolii;  

 

4. Managementul clasei de elevi  

4.1 am stabilit cadrul necesar dezvoltării și implicării elevilor în desfășurarea procesului 

instructiv-educativ; 

4.2 am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu 

învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv 

asupra randamentului școlar al acestora;  

 

5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale  

5.1 am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în 

şcoală;  

     5.2. am participat la consfătuirile organizate de ISJ Sibiu, cu inspectorul   de specialitate;  

     5.3. am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ.  

 

6. Conduita profesională 

    6.1 am manifestat atitudini morale și civice în concordanță cu meseria de   dascăl; 

     6.2 am respectat și am promovat deontologia profesională.  
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Membrii catedrei de Socio-umane şi-au desfăşurat activitatea conform planului de 

activitate elaborat la începutul anului şcolar. 

Încadrarea: 

 În anul şcolar 2019-2020  au fost încadrate pentru socio-umane cadre didactice calificate (2 

titulari,  1 suplinitor). 

Componenţa catedrei:  

       -  prof. Popescu Rodica – titular - responsabil al catedrei 

 prof. Aganencei A – suplinitor 

 Teleşpan Ancuţa – titular 

Catedra de socio umane s-a implicat în organizarea unor activităţi extraşcolare pentru 

imbogatirea spirituala a tinerilor:  

 - Vizionarea şi dezbaterea unor filme documentare cu caracter antropologic în cadrul festivalului 

Astra film - 20 octombrie 

-         Exerciţii de autocunoaştere,  activitate organizată de prof.  Popescu Rodica, cu elevi din 

clasele a-X-a   - 9 noiembrie    

-  Marcarea zilei internaţionale a Filosofiei (15 noiembrie), activitate organizată de prof. Popescu 

Rodica,  prin lecturi filosofice - 15 noiembrie        

 -     Vizitarea expoziţiei  ,,Relații Interetnice în Transilvania. Amprenta Săsească asupra „Țării 

de dincolo de pădure”, activitate organizată de prof. Popescu Rodica,   25  noiembrie  

-  Comemorarea – 29 de ani de la Revolutia romana, activitate organizată de prof. Popescu 

Rodica,                 

- Discutii ghidate si dezbateri pe Baza Proiectului Radio Romania Cultural: “BARICADA 

CULTURALA”  cu elevi din clasele a X-a. a XI-a si a XII-a                                                                                             

decembrie - ianuarie   

- Dezbaterea Reflexivitate si rationalitate cu elevi din clasele X-XII, activitate organizată de 

prof. Popescu Rodica,                 

 

Catedra de Geografie  

Subsemnatul, LŐRINCZI FRANCISC-MIHAI, profesor titular pe catedra de geografie la 

CTIA „Terezianum” Sibiu,  in  anul scolar  2019-2020 , semestrul I  am predat geografie la 

clasele de liceu IX-XII, clasele de Specială, IX-X și clasele de profesională.  

Prezentul raport constituie o  sinteză a activităţilor desfăşurate în semestrul I, anul școlar 

2019-2020 .   

Activități ale procesului instructiv – educativ: 
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 Realizarea planificării calendaristice în conformitate cu programa școlară la Geografie pentru 

Liceele Tehnologice; 

 Realizarea Testelor Inițiale și a planului remedial 

 Realizarea Planului managerial la catedra de Geografie 

 Orar cabinet geografie 

 Proiectarea si realizarea de materiale specifice temei  zilnice de predare (sarcini de lucru 

diferențiate, fișe de lucru pentru învățământul special), utilizarea materialelor audio-video din 

dotarea clasei, a unor softuri educaționale de geografie (Encarta, Intuitext, National Geographic)  

etc. 

Activități extracurriculare: 

 Descoperă geografia prin jos, puzzle statele Europei, harta politică, la clasa a X A specială; 

 Interpretare colinde la blockflőtte cu elevii claselor de la învățământul special în preajma 

sărbătorilor de Crăciun 

 Dezbateri și discuții cu elevii pe tema: Sibiul, un oraș al bunelor maniere, vizionarea 

documentarului Sibiu 825, realizat de regizorul Dumitru Budrală și a seriilor de filme 

documentare Wild Carpathia.   

 Ziua educației globale (14-19 noiembrie): dezbateri pe tema: Lumea se schimbă. Dar 

noi? 

 Audiție colinde de Crăciun 

 Vizionare film documentar România neîmblânzită. 

Activitatea în cadrul comisiei Om și societate și a Comisiilor la nivel local și regional pot să 

punctez următoarele: 

 Am susținut în cadrul comisiei de catedră referatul cu tema: Chausey, arhipelagul de 

granit, apărut și în publicația Geosib, volumul IX, 2018, p. 44-48 

 Am participat la Sesiunea regională de comunicări a profesorilor de geografie din județul 

Sibiu, ediția a XI-a, 5-6 octombrie 2019, cu prezentarea lucrării: Peisaj cu rhododendron. 

 De asemenea, la aplicația pe teren pe traseul Sibiel-Orlat-Mag-Cetatea Tilișca-Orlat.  

 Corganizator al Concursului Național de Poezie „Ocrotiți de Eminescu”, ediția a XIX-a, 

Blaj, participare în juriu la secțiunea creație.  

 

Participare la proiecte, programe, parteneriate, simpozione: 

 Colaborare la activitatea de realizare a pachetelor și a felicitărilor de Crăciun din cadrul 

Asociației internaționale Agnita-Oosterbeek (Olanda). 
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 Definitivarea  Proiectului internațional Erasmus Plus/  Etwinning, cu tema Trough the 

lens. 

Atragerea de donații sponsorizări, resurse extrabugetare:  

 Am realizat donații pentru pachete de Crăciun pentru copii. 

 Am participat la Serbarea de Crăciun 

Alte activități: 

 Propunător de subiecte la olimpiada de geografie, membru în Comisia de realizare a 

subiectelor și în Comisia de Evaluare 

 Am utilizat aplicații open-source în cadrul orelor de geografie, de asemenea am utilizat 

lecții AEL. Am folosit DVD-uri, kit-uri de la Intuitext în domeniul Geografiei. 

 Am colaborat cu membrii catedrei Om și Societate pe parcursul întregului an școlar și am 

implicat elevii în acțiuni comune, interdisciplinare; de asemenea am colaborat cu colegii 

profesori din școală.  

 

Membrii catedrei de Religie şi-au desfăşurat activitatea conform planului de activitate 

elaborat la începutul anului şcolar. 

Încadrarea: 

 În anul şcolar 2019-2020  au fost încadrate pentru Religie cadre didactice calificate (2 

titulari). 

Componenţa catedrei:  

- prof. Cabas George – titular - responsabil al catedrei 

- prof. Spataru Ciprian – titular 

Catedra de Religie s-a implicat în organizarea unor activităţi extraşcolare pentru 

imbogăţirea duhovnicească a elevilor: 

o d-nul prof.  Căbaş George a organizat cu elevii clasei a IX-a B Sp un  moment aniversar 

inchinat Sf. Cuvioase Paraschiva. 

o d-nul prof. Căbaş George a organizat cu elevii clasei a IX-a B Sp un  moment duhovnicesc 

impreuna cu Pr. Ioan Ersiliu Pop. 

o dl prof. Căbaş George a participat cu elevii clasei  IX A la o lansare de carte religioasă în 

cadru Târgului de Carte şi Revistă religioasă.  

o d-nul prof Căbaş George a participat cu un grup de elevi  la concertul de colinde din 

Catedrala mitropolitana.   
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o In decembrie 2019  d-nul prof. Căbaş George impreuna cu dl prof. Miereanu Paul au 

organizat cu  un grup numeros de elevi  Serbarea inchinata Nasterii Domnului Iisus Hristos 

la Colegiul Terezianum. 

Întocmit 

Prof. Căbaş George 
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5.RAPORT DE ACTIVITATE 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

a. CATEDRA DE ELECTROMECANICĂ, TIC  – ARIA  

CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

Raport de activitate  

pentru anul școlar 2019 / 2020  

 

1. Calitatea proiectării didactice pe discipline 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Specializarea Statutul 

Gradul 

didactic 

1.  Solomon Marian – 

director  

inginer profesor – Mecanică fină, 

Echipamente de calcul şi 

automatizări, Electronică  

Titular  I 

2.  Toma Liliana   – 

director adjunct 

inginer profesor – TCM, Ştiinţa şi 

ingineria calculatoarelor  

Titular  I 

3.  Sandu Georgeta Livia 

şef catedră 

inginer profesor – Utilaj Tehnologic Titular I 

4.  Evi Emil  inginer profesor – TCM Suplinitor  Def  

5.  Popa Iosif  maistru instructor - mecanic Titular  I 

6.  Bolfa Florin maistru instructor - electromecanic Titular  I 

7.  Kotilla Alina inginer profesor   Suplinitor  Def  

 

 Planificarea calendaristică a orelor în primul semestru al anului şcolar 2019 – 2020 s-au 

realizat de către toţi membrii catedrei de electromecanică conform normelor în vigoare, în 

concordanţă cu curriculum-ul naţional.  

 De asemenea toţi membrii catedrei au întocmit proiecte didactice, fişe de lucru, fişe de 

observaţie pentru instruire practică şi de  laborator, cât şi fişe de evaluare,  pentru buna 

desfăşurare a activităţii didactice .  

 S-a întocmit, de asemenea  portofoliul catedrei de electromecanică care cuprinde : planul de 

activitate  şi planul de îmbunătăţire al activităţii  catedrei, normele didactice, planificările 

calendaristice ale  cadrelor didactice, proiecte didactice, fişe de lucru, fişe de evaluare, fişe de 

observare, etc.  
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Cabinetele de electromecanică sunt dotate cu videoproiector, ecran, calculator conectat 

la internet, imprimantă, acestea fiind utilizate la ore, pe lângă machetele, mulajele şi planşele 

existente ca materiale didactice. 

      Atelierul mecanic, atelierul electric şi cabinetul electro-mecanic au fost reamenajate in anii 

trecuti. Atelierul mecanic, atelierul electric şi cabinetul electro-mecanic permite efectuarea orelor 

de pregatire practica (laborator şi instruire practică) a claselor in conditii foarte bune, tinand cont 

de dotarea acestora.  

 De menţionat este faptul ca programul s-a desfăşurat conform schemei orare, normal, la un 

nivel calitativ bun. Mobilierul a fost păstrat în bună stare.  

 

2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a şcolii  

Oferta educaţională a şcolii este in concordanţa cu profilul colegiului; domeniul electromecanic 

fiind orientat spre reglarea, verificarea, repararea şi întreţinerea utilajelor din industrie  

alimentară. Astfel în cadrul catedrei, toate disciplinele şi modulele predate au respectat cerinţele 

curriculum-ului naţional. 

 

3. CDL-uri : 

Tabel nominal cu  profesorii care au realizat si predat CDL,  în anul şcolar 2019-2020  

Nr.crt Titlul  Clasa  Profesor  

1 Stagii de pregătire practică – CDL 

„Tehnologii electrice” 

IX G  Toma Liliana  

2 Pregătire practică comasată – CDL 

„Integrarea la locul de munca conform 

standardelor”  

X G Sandu Livia   

 

4. Program de pregătire a elevilor pentru activitatea de evaluare  

- fiecare membru al catedrei a desfăşurat activităţi de pregătire a elevilor în vederea susţineri 

testelor iniţiale, sumative, finale şi aplicarea acestora la clasă. 

 

5. Program suplimentar  de pregătire a elevilor corigenţi şi amânaţi : 

Nu a fost cazul.  

 

6. Activităţi extracurriculare, rezultate: 
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 Participare la concursul judetean Valente Culturale ale Sanatatii si Securitatii în Muncă, 

prof. Sandu Livia 

 Membrii catedrei continuă activitatea în echipele de lucru în cadrul şcolii:  

o Prof. Sandu Livia în Comitetul de Sanatate si Securitate ăn Munca împreună cu 

prof. Bolfa Florin  

o Prof. Popa Iosif în echipa PSI  

 Participarea la activităţi extracurriculare în calitate de diriginte: Popa Iosif, Bolfa Florin.  

 

7. Colaborări cu alte instituţii 

 Pentru perfectionarea continua a cadrelor didactice s-a colaborat cu Facultatea de 

Inginerie „Hermann Oberth” si cu Casa Corpului Didactic.  

 Muzeul Naţional Brukenthal în activităţi educative desfăşurate cu diverse ocazii, 

destinate profesorilor şi elevilor.  

 Colaborăm cu Direcţia de Muncă Sibiu  prin prezenţa profesorilor in diverse Comisii de 

absolvire a cursurilor de formare a adulţilor . 

 Colaborăm cu Inspectoratul Teritorial de Muncă 

                                                                                                               Responsabil catedra, 

                                                                                                             Ing.prof. Sandu Livia  

 

 

b. CATEDRA TEHNOLOGII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ  

Raport de activitate al catedrei de industrie alimentară anul școlar 2019 / 2020 

 

Componenţa catedrei de Industrie Alimentară: 

Responsabil  Arie Curriculară : Ing. Popa Cornelia 

Responsabil catedră: Ing. Bicher Daniela 

Ingineri :  Aleman Viorica, Mitea Silvia, Moise Leontina, Dimoiu Daniela, Voina Anca, Cheran 

Mihaela, Codreanu Lavinia, Părăian Mihaela, Irimină Anca, Toderaș (Gîrjoabă) Sanda, Telegariu 

Iuliana, Zaharescu Diana, Suplinitor: Panța Elisabeta 

Maiştrii instructori : Butoi Simona, Butoi Laurențiu, Buțiu Steluța, Gherghel Mariana, Istrate 

Daniela, Chirilă Ioan, Vinerean Ioan, Şerb Liviu, Suplinitor: Moga Mădălina  

 

1.Calitatea proiectării didactice pe discipline 
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 Planificarea calendaristică a orelor  în anul şcolar  2019 – 2020 s-au realizat de către toţi 

membrii catedrei de industrie alimentară conform normelor în vigoare, în concordanţă cu 

curriculum-ul naţional.  

 De asemenea toţi membrii catedrei au întocmit proiecte didactice, fişe de lucru, fişe de 

observaţie pentru instruire practică şi de  laborator, cât şi fişe de evaluare,  pentru buna 

desfăşurare a activităţii didactice .  

 S-a întocmit, de asemenea  portofoliul catedrei de industrie alimentară care cuprinde : planul de 

activitate  şi planul de îmbunătăţire al activităţii  catedrei, normele didactice, planificările 

calendaristice ale  cadrelor didactice, proiecte didactice, fişe de lucru, fişe de evaluare, fişe de 

observare, etc.  

Cabinetele de industrie alimentară sunt dotate cu videoproiector, ecran, calculator conectat la 

internet, imprimantă, acestea fiind utilizate la ore, pe lângă machetele, mulajele şi planşele 

existente ca materiale didactice. 

      Atelierele de panificaţie şi patiseri, carne, lapte  beneficiază de dotarea  necesară pentru o 

bună desfăşurarea a activităţii de instruire practică a elevilor la un nivel corespunzător cerinţelor 

calitative de pregătire profesională.  

 

2.Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a şcolii 

Oferta educaţională a şcolii este în concordanţa cu profilul colegiului  „Resurse naturale şi 

protecţia mediului”, domeniul industrie  alimentară şi corespunde  cerinţelor curriculum-lui 

naţional. Astfel în cadrul catedrei de industrie alimentară, toate disciplinele şi modulele predate 

au respectat cerinţele curriculum-ului naţional. 

 

3. Program de pregătire a elevilor pentru evaluarea iniţială 

- fiecare membru al catedrei a desfăşurat activităţi de pregătire a elevilor în vederea susţineri 

testelor iniţiale şi aplicarea acestora la clasă. 

– prof. Popa Cornelia, Bicher Daniela, Paraian Mihaela, Codreanu Lavinia. 

 

 4. Program suplimentar  de pregătire a elevilor corigenţi şi amânaţi :  Nu a fost cazul. 

 

5. Program de pregătire a elevilor pentru Olimpiada  la Disciplinele din Aria Curriculară 

„Tehnologii” – Faza Judeţeană – TIA și TAPA. Elevi din clasele a XI-a, A, TIA, XI B TAPA, 

XII A TIA, XII B, TAPA, care vor participa la Olimpiada – Faza Județeană,  sunt pregătiți de 
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cadrele didactice din catedră: Popa Cornelia, Bicher Daniela, Dimoiu Daniela, Voina Anca, 

Moise Leontina, Părăian  Mihaela, Mitea Silvia, Aleman Viorica 

 

6.Conferinţe şi Simpozioane, Concursuri Naţionale şi Internaţionale :  

 Participarea d-nelor prof. Bicher Daniela, Popa Cornelia, Dimoiu Daniela, Voina Anca, 

Toderaș Sanda, Părăian  Mihaela, Gherghel Mariana, Istrate Daniela la cea de-a XXVIII-

a ediție a Simpozionului  Anual al  Asociaţiei  Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din 

România - Ingredient Show, din 17,18 octombrie, 2019, Sinaia  

 Participarea prof. Butoi Simona și prof. Butoi Laurențiu la Simpozionul  „ Alimentele 

bio promotoare ale sanătații” desfășurat la  Colegiul Tehnic Transilvania, Brașov în iunie, 

2020 

 

7. Alte activităţi  

 Cursuri: 

- Participarea la cursurile de formare organizate pe plan local: prin tutoriale pentru profesori 

de utilizare a platformei https//terezianum.neolms.com  și asistenţă pentru elevi şi colegii 

profesori – toți membrii catedrei   

- Curs on – line CCD Sibiu – Ing. Prof. Toderaș Sanda 

- Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea didactică , 9-10 

aprilie 2020 – CCD Sibiu – Ing. Prof. Părăian Mihaela 

- “Profesor în Online’’,30 de ore  de experiență practică în rolul de profesor online, desfășurat 

în perioada 9-17 Mai 2020, organizat de Digital Nation București - Ing. Prof. Părăian Mihaela 

Furnizarea de feed-back elevilor privind nivelul competențelor formate și al cunoștințelor 

dobândite în vederea îmbunătățirii învățării . Analiza rezultatelor pentru orice test, fișă de 

autoevaluare, proiect și informarea elevilor, diriginților. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare 

- pe platform https//terezianum.neolms.com  - toți membrii catedrei   

2019 / 2020 – Ing. prof. Popa Cornelia profesor metodist al ISJ, Sibiu  

 Membrii în Comisia  de susținere a gradului I maiștrii instructori – Președinți: Ing. 

Prof. Popa Cornelia și Ing. prof. Voina Anca;  coordonatori lucrări pentru susținerea gradului I 

maiștrii instructori –Ing. Prof. Bicher Daniela, Ing. Prof. Dimoiu Daniela  

 Membrii în comisiile de elaborare a temelor și în comisiile pentru examenul de 

obţinere a competenţelor profesionale nivel 3 și 4   - Ing. Prof. Popa Cornelia, Ing. Prof. 

Bicher Daniela, Ing. Prof.  Părăian Mihaela, Ing. Prof.  Codreanu Lavinia, Ing. Prof.  Părăian 
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Mihaela, Ing. Prof.  Dimoiu Daniela, Ing. Prof.  Voina Anca, Ing. Prof.  Telegariu Iuliana, Ing. 

Prof.  Mitea Silvia, Ing. Prof.  Moise Leontina, Ing. Prof.  Aleman Viorica 

 Ziua Mondială a Alimentației, 16 octombrie, 2019 , s-au desfășurat activități de 

realizare de postere, prezentare de către elevi a referatelor aferenete tematicii, discuții privind o 

alimentație sănătoasă, activități de voluntariat, realizarea de produse de patiserie. La activități au 

participat toți membrii catedrei și elevi din clasele: X D, X F, IX A Sp., IX B Sp., IX C Sp., 

XII A SPP Sp., IX D, IX E, IX B. 

 27 septembrie 2019 - Noaptea Cercetatorilor - participare cu elevii XE, XG, coordonați 

de profesorii: Butoi Simona și Butoi Laurențiu la Facultatea SAIAPM, Sibiu.  

 6 octombrie 2019,  "Zilele Vecinatății", cartierul Terezian la care au particiopat 

profesorii Popa Cornelia, Butoi Simona, Butoi Laurențiu  - stand cu produsele realizate de elevii 

noștrii în atelierele din microfabrică de panificație, carne, lapte.  

 În 17.11.2019 d-na Prof. Popa Cornelia împreună cu clasa IX A Sp., a participat la 

activitate de  informare, conștientizare,  prevenire şi combatere a consumului de tutun, prin care 

s-a marcat Ziua Naţională fără tutun. Activitate organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Sibiu în parteneriat cu Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 

"Terezianum", Sibiu.  

În 15 octombrie, 2019, profesorii: Butoi Simona, Butoi Laurențiu, Popa Cornelia și 

Codreanu Lavinia au participat cu clasele: X E, X F, XI B, Sp. XI A Sp. La Festivalul 

Internațional de film, Sibiu, în cadrul secțiunii Astra Film Junior, Ediția a XI-a. 

28 februarie  - Ziua Porților Deschise a Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară 

"Terezianum", Sibiu, la care au participat cu activități toți membrii catedrei. În atelierele din 

microfabrică elevii din clasele a VIII-a au fost serviți cu produse de patisserie, mezeluri și 

produse lactate fabricate de către elevii școlii noastre sub îndrumarea profesorilor: Butoi Simona, 

Butoi laurențiu, Gherghel Mariana, Istrate Daniela, Chirilă Ioan, Buțiu Steluța, Vinerean Ioan, 

Șerb Liviu.  

 

8. Olimpiade și concursuri școlare cu profilul de industrie alimenatară 

 La Olimpiada  la Disciplinele din Aria Curriculară „Tehnologii” – Faza Judeţeană, 

februarie, 2020, au participat elevi din clasele: XIA - TIA, XI B - TAPA,  XII A - TIA, 

XII B - TAPA, care au fost pregătiți de profesrii: Popa Cornelia, Bicher Daniela, 

Dimoiu Daniela, Voina Anca, Toderaș Sanda, Moise Leontina, Părăian  Mihaela, 

Mitea Silvia, Aleman Viorica. Elevii care au obținut  Premiul I la Olimpiada  la 

Disciplinele din Aria Curriculară „Tehnologii” – Faza Judeţeană, februarie, 2020, care 
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urmau să participe și la Faza Națională, sunt:  Lumiț Alina, XI A, Cătăneț Lavinia, XI 

B, Hila Miruna, XII A Costea Andreea, XII B 

 7-8 oct 2019, Festivalul de arta culinara pentru elevi, " Culinaria", Cluj –Napoca - 

profesorii: Butoi Simona, Butoi Laurențiu cu elevi din școala noastră: 

 22 noiembrie  2019 , Concursul  "Yammy Marathon",  Premiul I – elevii de la 

școala noastră, coordonați de  profesorii: Butoi Simona, Butoi Laurențiu cu participare 

directa la Liceul  Automecanica Mediaș 

 

10. Proiectele derulate în şcoală : 

10.1. Programul  Internaţional   - Proiectul Eco – Școala 

Coordonatori :  Ing.  Prof.  Bicher Daniela, Ing. Prof. Popa Cornelia 

 Școala noastră s-a înscris și în anul acesta școlar – 2019 – 2020 în acest 

proiect, în care activăm din 2007. 

 

 

Activități: 

 Curtea Școlii – noimbrie, 2019 -  În cadrul tematicii propuse – Curtea școlii, 

elevii de la Liceul Tehnologic de Industria Alimentară "Terezianum", Sibiu,  au curățat spațiile 

verzi de frunzele uscate. La activitate au participat elevi din clasele: IX B, , XI A, XI B, XII A 

Sp. și IX A Sp., coordonați de profesorii: Bicher Daniela, Popa Cornelia, Gîrjoabă Sanda și Sturz 

Oana. Elevii s-au bucurat de această activitate desfășurată în aer liber, profitând de timpul  

frumos de afară. 

 Săptămâna Educației  Globale cu tematica "Lumea mea depinde de noi"  s-a 

desfășurat la Liceul  Tehnologic de Industria Alimentară "Terezianum", Sibiu printr-o  expoziție 

de desene sugestive privind schimbările climatice și vizionarea de prezentări Power Point și 
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discuții între elevi și profesori despre tematica aferentă – Toți membrii catedrei cu elevii din 

clasele la care sunt diriginți. 

 Expoziția de mărțișoare din deșeuri reciclabile din 2 martie, 2020 - elevii și 

profesorii, de la Liceul Tehnologic de Industria Alimentară "Terezianum", Sibiu,  au admirat 

mărțișoarele realizate de colegii și elevii lor. Expoziția s-a desfășurat în biblioteca școlii noastre. 

La activitate au participat elevi din clasele: IX B, IX C, X E, X G, X F, XI F, XII A Sp. și IX A 

Sp., coordonați de profesorii: Bicher Daniela, Popa Cornelia,  Codreanu Lavinia, Toderaș Sanda, 

Sandu Livia, Părăian Mihaela, Butoi Simona, Butoi Laurențiu.  

În urma activităților ecologice desfășurate la noi în școală, cu susținerea conducerii 

școlii și a întocmirii documentației necesare de către coordonatorii Proiectului Eco Școala, 

școala noastră a primit din nou "Steagul verde" pentru anii școlari: 2020 – 2021 / 2021 – 

2022. 

 

10.2. Proiectul Internațional de Voluntariat Club Kiwanis Sibiu ,  

coordonat de Dir. Adj. Ing. Prof. Toma Liliana 

 În proiect s-au înscris din catedra de industrie alimentară profesorii: Părăian Mihaela, Panța 

Elisabeta, Zaharescu Diana, Bicher Daniela. 

 Proiectul a debutat cu activitatea de voluntariat din preajma Sărbătorilor de Crăciun, prin 

oferierea de pachete cu articole de îmbrăcăminte, birotică, dulciuri, elevilor cu nevoi speciale din 

școala noastră. Activitatea a fost organizată de profesorii: Părăian Mihaela, Căbaș George. La 

activitate au participat toți elevii de la clasele de specială. 

 În semestrul II datorită condițiilor date proiectul nu a mai putut fi desfășurat. 

 

10.3. Proiectul Internațional Ja Romania: La acest proiect au participat în anul școlar 2019 – 

2020 la Programul Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție:  prof. Bicher Daniela cu elevi din 

clasa X A și prof. Toderaș Sanda cu elevi din clasa XI D. Ambele grupe de elevi au finalizat 

proiectul în condiții optime, acesta fiind desfășurat on – line. 

 

10.4. Proiectul Internațional Erasmus, coordonat de prof. Canțer Maria 

 La acest proiect participă în anul școlar 2019 – 2020 din catedra de industrie alimentară 

profesorii: Popa Cornelia, Butoi Simona, Părăian Mihaela. 

 

10.5. Proiectul Regional  „Elemente de nutriție și siguranța alimentelor”   
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Coordonatori :  Ing. Prof. Bicher  Daniela,  Ing.  Prof. Popa Cornelia,  Ing. Prof. Butoi Simona, 

Ing. Prof. Toderaș Sanda, Ing. Prof. Părăian Mihaela 

 Înscrierea proiectului: 

 

 

 

 

 Proiectul a debutat cu formarea echipelor de lucru formate din elevii școlii noastre. La 

proiect participă toți membrii catedrei. Din păcate numai prima activitate a proiectului 

s-a desfășurat în luna martie, iar în final proiectul a fost anulat, datorită condițiilor date. 

 

10.6. Strategia Națională (SNAC) -  Proiect de Voluntariat -Coordonator: Ing. Prof. Butoi 

Simona 

 În 6.12.2019  s-a desfășurat activitatea de voluntariat "Să dăruim de Sfântul Nicolae", 

desfășurată la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "Terezianum", Sibiu și   la 

Complexul de Servicii ”Prichindelul”, Sibiu, în cadrul SNAC. La această activitate elevii 

din clasele: XII A Sp., IX A Sp., X D, XI F, X E, X F, coordonați de profesorii: Bicher 

Daniela,  Butoi Simona, Părăian Mihaela, Toderaș Sanda, Popa Cornelia, Voina Anca, 

Moise Leontina, Drăgan Andra, au sponsorizat achiziționarea de fructe, dulciuri, jucării și 

articole de îmbrăcăminte care au fost împărțite copiilor de la Complexul de Servicii 

”Prichindelul”, Sibiu. 

 În 10 decembrie, - elevii din școala noastră au donat cărți copiilor din parohia din satul 

Coveș, jud Sibiu, coordonați de profesorii: Butoi Simona, Butoi Laurențiu 

 24 februarie „ Dragobetele” a fost sărbătorit la Fundația Little John’s din Cisnădioara, 

de către o grupă de elevi din clasele: X E și X G alături de copii de acolo, într-o 
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atmosferă relaxantă  savurând pizza făcută de elevii noștrii. Activitatea a fost coordonată 

de Ing. Prof. Butoi Simona și Ing. Prof. Butoi Laurențiu. 

 

     11 . Membrii în comisii : 

- comisia pentru parteneriate şi programe naţionale şi internaţionale -  Ing. Prof. Popa 

Cornelia 

- comisia pentru învăţământul special – responsabil,  Ing. Prof. Bicher Daniela 

- Comisia pentru perfecționare metodică  - responsabil,  Ing. Prof. Părăian Mihaela 

- Comisia de orar și de organizare a serviciului pe școală  – membru, Ing. Prof.   Popa 

Cornelia 

- Comitetul de  securitate şi sănatate în muncă şi PSI :reprezentant angajator - Ing. Prof. 

Bicher Daniela, membru în subcomisia de PSI – Prof. Vinerean Ioan 

-comisia de acordare a burselor : 

 -burse profesionale – membru - Ing. Prof.  Părăian Mihaela 

 -burse "Bani de liceu" – membru - Ing. Prof.  Codreanu Lavinia 

- comisia pentru Strategia Națională de Acțiune Comunitară– membrii - Ing. Prof. Popa 

Cornelia, Ing. Prof. Bicher Daniela 

      

 12. Colaborări cu alte instituţii 

 Pentru desfăşurarea practicii elevilor s-au încheiat convenţii de colaborare cu 

urmatoarele societăţi : SC“Moara Cibin” SA, SC“Extrasib” SA, SC”Victoria” SA , SC 

,,Boromir” SA, SC“Simpa” SA. 

 Pentru supravegherea şi monitorizarea elevilor din centrele de plasament s-a colaborat 

permanent cu Direcţia de Protecţie a Copilului. 

 Pentru consilierea şi îndrumarea elevilor din clasele a VIII-a cu dizabilităţi ,în vederea 

alegerii unei viitoare meserii, s-a ţinut legătura cu Şcoala specială nr.1.  

 Pentru perfecţionarea continuă a cadrelor didactice s-a colaborat cu Facultatea  de 

Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului  Sibiu, precum şi cu Casa Corpului Didactic. 

 Deoarece suntem Centru Naţional de Perfecţionare a Maiştrilor Instructori a existat 

o legătură permanentă  cu toate colegiile tehnice şi grupurile şcolare de profil din ţară. 

 Colaborăm cu Direcţia de Muncă Sibiu  prin prezenţa profesorilor în diverse 

Comisii de absolvire a cursurilor de brutari, ospatari ,bucătari . 

13. Parteneriate educationale încheiate 

 parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică Sibiu , Prof. Ing. Popa Cornelia 
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 parteneriat cu agenţii economici : Pof. Ing. Popa Cornelia, Prof. Chirilă Ioan 

 parteneriate cu şcoli din alte judeţe în cdrul proiectelor de parteneriat : „Elemente de 

nutriţie şi siguranţa alimentelor”, Prof. Ing. Bicher Daniela.  Participă şcoli cu  profil de 

industrie alimentară din judeţele : Sibiu, Constanţa, Buzău, Vîlcea, Piatra Neamţ, Vaslui, 

Oradea, Tulcea.Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu 

  Departamentul de Asistenţă Socială a Arhiepiscopiei Sibiului, Direcţia de Sănătate 

Publică Sibiu  

 

Întocmit: Ing. Prof. Bicher Daniela 

 

 

b. CATEDRA DE SERVICII  – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII  

RAPORT DE  ACTIVITATE  

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ 

Componenţa catedrei:       -profesori  -  Dimoiu Daniela-responsabil 

                                                                      -  Popa Cornelia 

                          - Voina Anca 

                                    - maiștri instructori   -   Butoi Simona 

                                                                      -  Telegariu Iuliana 

                                                                       - Popa Luiza 

                                                                      - Bunescu Marius 

                                                                      - Bunescu Viorela 

2. COMPONENTA MANAGERIALĂ 

S-a întocmit portofoliul catedrei care cuprinde : raportul de activitate pe anul scolar 2018-2019, 

planul de activitate pentru anul 2019-2020, normele didactice, orarul cadrelor didactice, 

planificarile calendaristice ale  cadrelor didactice, proiecte didactice, fişe de lucru, fişe de 

evaluare, fişe de observare, teste initiale si rezultatele lor , materiale auxiliare care vin în 

sprijinul activității de predare-evaluare , fișe de documentare, fișe de evaluare, teme de referate, 

proiecte  pentru învățământul on line etc.  

Au fost elaborate și aplicate teste inițiale, în vederea identificării nivelului de cunoştinţe al 

elevilor, stabilirii problemelor care necesită atenţie specială şi adaptării demersului didactic la 

specificul fiecărei clase.  
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3. COMPONENTA OPERAȚIONALĂ 

În cadrul catedrei, planificările calendaristice au fost realizate la timp în concordanţă cu cerinţele 

curriculum-ului național.Toţi membrii catedrei au elaborat proiecte didactice, fişe de lucru, fişe 

de observaţie pentru instruire practică cât şi fişe de evaluare,  pentru buna desfăşurare a 

activităţii didactice .  

A fost elaborat CDL-ul pentru clasa a IX a  „SIGURANŢĂ ŞI CALITATE LA LOCUL DE 

MUNCĂ” și clasa a X-a in conformitate cu noua metodologie. 

 

4. COMPONENTA  EDUCATIVĂ ȘI EXTRACURRICULARĂ 

 

Nume cadru 

didactic 

Activități  educative si extrascolare desfășurate 

IUREA 

DANIELA 

 

 diriginte clasa XII B  

 participarea la diferite activitati în cadrul SNAC  

 responsabil comisie CEAC 

 Am participat la activităţile de voluntariat organizate cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 

 Vizita cu elevii clasei a XII B la Târgul de Crăciun 

 Activități de mentorat 

 Elaborare CDL-uri 

 Activități desfășurate la clasă : -   Activitati specific pentru Ziua 

Mondială a Educației, ,, 1 Decembrie " Ziua Romaniei, 24 ianuarie  " 5 

minute de istorie" 

- Pregatire elevi Olimpiada faza judeteana si nationala la specializarea 

Industrie Alimentara 

- Am organizat dezbateri și prezentări power point  cu elevii clasei a XII-

a B,cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la unirea principatelor române. 

- participari la diferite simpozioane si sesiuni de comunicari 

- participarea la numeroase activitatii in cadrul programului educativ ,, 

Saptamana educatiei globale";,,Alimentatie sanatoasa" cu ocazia Zilei 

Mondiale a Alimentatiei  ; ,,Saptamanameseriilor" ;   ,, Targul 

educational, SNAC 

POPA  diriginte clasa IX A sp 
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CORNELIA 

 

 organizare şi participare  la activitatati  de voluntariat  

 participare la activitate de  informare, constientizare, prevenire şi 

combatere a consumului de tutun, prin care s-a marcat Ziua Naţională fără 

tutun. 

 Elaborare  si gestionare CDL-uri confom noilor metodologii 

 Paricipare curs CCD 

 Activitati de mentorat 

 organizare şi participare  la activitatea de voluntariat ce a constant în 

strângerea de fonduri necesare pentru a achiziţiona  alimente, 

medicamente, fructe, ce au fost apoi oferite celor 20 de familii vâsnicecu 

situatie materială şi financiară precară, înregistrate la  Centrul de servicii 

sociale la domiciliul.         

 participare cu elevii clasei a IX A sp la Festivalul international 

 ,, Astra Film,, 

 Participare curs CCD- Educatie si performanta in invatamantul 

profesional si tehnic", 

 participarea la numeroase activitatii in cadrul programului educativ ,, 

Saptamana educatiei globale";,,Alimentatie sanatoasa" cu ocazia Zilei 

Mondiale a Alimentatiei  ; ,,Saptamana meseriilor" ;   ,, Targul 

educational 

- participari la diferite simpozioanesisesiuni de comunicari 

Pregatire elevi Olimpiada faza judeteana si nationala la specializarea 

Industrie Alimentara,  

VOINA ANCA  diriginte clasa X D 

 participarea la diferite activitati în cadrul SNAC  

 membrucomisie CEAC 

 Am participat la activităţile de voluntariat organizate cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 

 Vizita cu elevii clasei a X D la Târgul de Crăciun 

 Activități de mentorat 

 Elaborare CDL-uri 

 Participare curs CCD- Educatie si performanta in invatamantul 

profesional si tehnic", 
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 Participare curs- Competețe antreprenoriale 

Activități desfășurate la clasă : -   Activitati specifice pentru Ziua 

Mondială a Educației, ,,1 Decembrie " ZiuaRomaniei, 24 ianuarie  " 5 

minute de istorie" 

 Am organizat dezbateri și prezentări power point  cu elevii clasei a X-

aD, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la unirea principatelor române. 

 participarea la numeroase activitatii in cadrul programului educativ 

,,Saptamana educatiei globale";,,Alimentatie sanatoasa" cu ocazia Zilei 

Mondiale a Alimentatiei  ; ,,Saptamana meseriilor" ;   ,, Targul 

educational 

- participari la diferite simpozioane si sesiuni de comunicari 

 pregatire elevi Olimpiada faza judeteana  si nationala la specializarea 

Industrie Alimentara,  

BUTOI 

SIMONA 

- diriginte clasa a X-a E 

-  coordonator comisia SNAC   

  - 27 septembrie 2019 - Noaptea Cercetatorilor - participare cu elevii XE, 

XG la Facultatea SAIAPM Sibiu 

-  6 octombrie 2019, "Zilele Vecinatatii ", cartierul Terezian 

- 10 oct 2019, Ziua Produselor Agroalimentare 

- 15 oct 2019, Astra Film Festival 

- 16 oct 2019, Ziua Mondiala a Alimentatiei 

- 7-8 oct 2019, Festivalul de arta culinara ptr elevi, " Culinaria", Cluj -

Napoca 

- 22 noiem 2019 , Concurs "Yammy Marathon", Premiul I, participare 

directa la Lic Automecanica Medias 

-- Proiect Voluntariat " Sa daruim de Sf Nicolae" 

- Proiect voluntariat , 11 decembrie - Prichindelul Sibiu, " Dar din dar se 

face rai" 

- 10 decembrie, donatii carti parohia din satul Coves, jud Sibiu 

- Membru in proiectul Erasmus +  " INTEGRATIVE PATHWAYS FOR 

STUDENTS WITH SOCIAL, EDUCATIONAL AND MOTIVATIONAL 

NEEDS" 

- 15 ianuarie 2020 - 170 ani de la nașterea poetului național M.Eminescu 
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- 24 ianuarie 2020 – Unirea Principatelor Române 

- 15-31.01 2020– activitati locale în cadrul proiectului ERASMUS + „ 

Electronic cultural portfolio of my region” 

- 13 februarie Valentine’s Day 

- 24 februarie „ Dragobetele” , sărbătorită la Fundația Little John’s din 

Cisnădioara, la o seară relaxantă savurând pizza 

- 28 februarie „ Ziua Porților Deschise”, la Liceul Alimentar Sibiu 

- 28 februarie , premiul I ptr confecționarea de marțișoare din materiale 

refolosibile 

- donații cărți pentru copii din localitățiile Coveș și Biertan 

- iunie 2020 participare Simpozion „ Alimentele bio promotoare ale 

sanătații”, Colegiul Tehnic Transilvania Brașov 

TELEGARIU 

IULIANA 

- diriginte clasa a XI-a D 

       Am participat în calitate de membru și profesor evaluator, în 

subcomisia  de evaluare, de contestații și de organizare pentru etapa 

județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii,” 

din anul școlar 2019-2020 , 22 februarie 2020. 

- Am susținut participarea elevelor Tobias Diana și Goldi Alexandra ,la 

concursul pe meserii etapa locală. 

- Am participat , împreună cu elevii din clasa a X -a E la activitatea “Un 

pas spre maturitate”-Drogurile legale , prezentată în data de 20.02.2020,de 

către reprezentantul A.N.Antidrog Sibiu.  

- Am participat  ,în data de 28.02.2020 la ziua Portilor deschise și am 

condus elevii  de la Centrul Scolar de Educație Incluziva nr 2 Sibiu prin 

liceu , prin microfabrică, și prin sala de educație fizică. 

- Am îndrumat elevii din clasa a XI-a D la eleborarea proiectelor de 

sfârsit de an , pentru examenul de certificare nivel 3. 

- Am participat la lecții online ,pe platforma 

https//terezianum.neolms.com  la toate clasele la care am predat. 

- Am participat la cursurile de formare prin tutoriale pentru profesori de 

utilizare a platformei https//terezianum.neolms.com și asistenţă pentru 

elevi. 

- Am participat la toate consiile profesionale şi activităţi şcolare , care au 

avut loc în semestrul II. , comunicând cu alte cadre didactice pentru a 



 

 

82 

identifica cele mai bune strategii de predare. 

- Am colaborat cu agenții economici  din sectorul HORECA pentru 

efectuarea de către elevii din clasa a XI_a D,IX -aF,E, X-a D a stagilor de 

pregatire practică . 

- În calitate de dirigintă la clasa a XI-a D  am îndrumat elevii în 

eleborarea  actelor necesare inscrierii la A.J de Șomaj Sibiu. 

BUNESCU 

VIORELA 

- Am participat la consiliile profesionale şi activităţi şcolare , comunicând 

cu alte cadre didactice pentru a identifica cele mai bune strategii de 

predare. 

- In 11decembrie am participat la activitatea de voluntariat in cadrul 

Voluntariatului „Dar din dar se face Rai, coordonat de prof. Ursut 

Georgiana, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului, reprezentata de 

Asociatia Filantropia Ortodoxa Sibiu. 

- Am realizat proiectarea activităţii didactice  respectând programele 

şcolare, normele de elaborare a documentelor; 

 Am întocmit planificările calendaristice; 

 Am întocmit planurile unităţilor de învăţare conform  legislaţiei; 

 Am realizat proiectarea didactică  pe baza evaluării iniţiale; 

- Am pregatit elevi pentru Concursul pe meserii faza pe scoala si 

judeteana.  

- Pentru pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de 

performanţă am predat materiile de specialitate, realizând o concordanţă 

cu  documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ 

(planul de învăţământ, programa şcolară). 

-Am paticipat in calitate de asistent la Examenul de Bacalaueat 2020, 

sesiunea iunie-iulie 2020, desfasurat la Colegiul Agricol D.P. Barcianu 

Sibiu.  

- Am paticipat in calitate de asistent la Examenul de Bacalaueat 2020, 

sesiunea august-septembrie 2020, desfasurat la Liceul Tehnologic 

Independenta Sibiu. 

- Am participat la consiliile profesionale şi activităţi şcolare , care au avut 

loc în semestrul II , comunicând cu alte cadre didactice pentru a identifica 

cele mai bune strategii de predare.  

BUNESCU Am participat la consiliile profesionale şi activităţi şcolare, comunicând cu 
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MARIUS alte cadre didactice pentru a identifica cele mai bune strategii de predare. 

- In 11decembrie am participat la activitatea de voluntariat in cadrul 

Voluntariatului „Dar din dar se face Rai, coordonat de prof. Ursut 

Georgiana, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului, reprezentata de 

Asociatia Filantropia Ortodoxa Sibiu. 

- Am realizat proiectarea activităţii didactice  respectând programele 

şcolare, normele de elaborare a documentelor; 

 Am întocmit planurile unităţilor de învăţare conform  legislaţiei; 

 Am realizat proiectarea didactică  pe baza evaluării iniţiale; 

- Am pregatit elevi pentru Concursul pe meserii faza pe scoala si 

judeteana.  

- Am participat Targul educational. Am promovat oferta educationala la 

parintii elevilor si alti factori interesati. 

- Am dat dovadă de  spirit de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul 

şcolii şi am manifestat atitudini morale şi civice conforme cu statutul de 

cadru didactic. 

- Am dat dovadă de disponibilitate, interes şi autoperfecţionare pentru 

realizarea sarcinilor în mod corespunzător. 

- Am paticipat in calitate de asistent la Examenul de Bacalaueat 2020, 

sesiunea august-septembrie 2020, desfasurat la Liceul Tehnologic 

Independenta Sibiu. 

-  Am pregatit elevi pentru Concursul pe meserii faza pe scoala si 

judeteana.  

- Pentru pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de 

performanţă am predat materiile de specialitate, realizând o concordanţă 

cu  documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ 

(planul de învăţământ, programa şcolară). 

- Am participat Targul educational. Am promovat oferta educationala la 

parintii elevilor si alti factori interesati. 

 

Întocmit  

Prof. IUREA DANIELA 
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VI. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ. 

REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

 

RAPORT DE ACTIVITATE S.N.A.C. 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

Moto: Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aminti, implică-mă și voi înțelege! 

 

 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC) este  un 

program educațional, un parteneriat menit să facă legătura între licee și școlile 

speciale, centre de plasament etc., în general instituții unde se găsesc categorii 

sociale devaforizate. 

Acţiunile și programele comunitare, ca activități voluntare, reprezintă o 

oportunitate de învăţare valoroasă, care nu vine prin studierea cărţilor, ci prin 

implicarea activă şi personală în procesul de învăţare. 

Scopurile și obiectivele Acțiunii Comunitare: 

- includerea mai activă în comunitățile lor locale a copiilor proveniți din familii 

vulnerabile; 

- implicarea copiilor cu probleme sociale, a profesorilor, elevilor și a celorlalți 

voluntari într-un proiect de colaborare; 

- introducerea elevilor în organizarea și implementarea practică a unui Program 

de Acțiune Comunitară pentru a contribui la dezvoltarea educativă ulterioară a 

acestor copii defavorizați. 

  

 Comisia SNAC are ca scop creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale, ceea ce presupune 

dezvoltarea activității de voluntariat realizată de elevi, care permite acestora să devină cetățeni 

informați și devotați solidarității umane. 

 Obiectivele comisiei SNAC: 

 ♦ Iniţierea de programe de Acţiune Comunitară între voluntarii din licee şi 

copiii din instituţiile de tip rezidenţial şi implicarea în aceste programe a 

altor grupuri, cum ar fi ONG-urile.  

 ♦ Organizarea pentru copii a unor activităţi care să îi provoace, să îi 

captiveze şi să le fie utile.  

♦ Stimularea mentală, provocarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea 

mai deplină a abilităţilor copiilor prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice cum ar fi 
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artele plastice, teatrul, dansul, sportul, informatica, muzica şi lucrul manual, sau pur şi simplu 

prin petrecerea timpului cu copiii.  

♦ Încurajarea elevilor în sensul dobândirii şi dezvoltărilor unor calităţi cum ar fi iniţiativa, 

implicarea şi inventivitatea, prin participarea la un Program de Acţiune Comunitară.  

♦ Pregătirea lor, prin cursuri speciale de instruire, în vederea susţinerii acestei activităţi printr-un 

program de vizite regulare pe tot parcursul anului.  

Beneficiile Acţiunii Comunitare  

 Voluntarii care participă la Programele de Acţiune 

Comunitară:  

• îşi dezvoltă cunoştinţele şi abilităţile legate de aspecte semnificative ale educaţiei într-un mod 

plăcut şi incitant 

• îşi îmbunătăţesc modul de înţelegere şi cunoaştere a necesităţilor şi dificultăţilor individuale cu 

care se confruntă ceilalţi membri ai comunităţii  

• voluntarilor le sunt încurajate ingeniozitatea, inteligenţa şi creativitatea în a găsi răspunsuri la 

aceste necesităţi comunitare şi individuale  

• se simt răsplătiţi şi împliniţi pentru a se fi angajat într-o activitate dificilă, dar utilă  

• îşi sporesc gradul de conştientizare a problemelor sociale majore  

• ajută la eliminarea prejudecăţilor sociale şi combaterea ignoranţei  

• îşi dezvoltă şi îşi îmbunătăţesc anumite calităţi, cum ar fi răbdarea, implicarea şi devotamentul  

 

 Copiii / adulţii din şcolile speciale, centrele de plasament, cămine, centre etc. care participă 

la Programele de Acţiune Comunitară, de asemenea:  

▪ îşi dezvoltă cunoştinţele şi abilităţile legate de aspecte semnificative ale educaţiei într-un mod 

plăcut şi incitant  

▪ devin mai implicaţi şi mai integraţi în comunităţile lor locale şi se bucură de dezvoltarea de 

relaţii noi şi personale de prietenie cu voluntarii  

▪ dobândesc respectul de sine şi îşi apreciază mai mult propria valoare şi propriile merite, 

ajungând, astfel, să câştige şi aprecierea celorlalţi  

▪ au sentimentul ca fac parte din comunitate si nu că sunt  separați de aceasta 

Persoanele implicate în desfășurarea activităților: 

- coordonator S.N.A.C.- ing. Butoi Simona 

                                    

- echipa S.N.A.C. -    ing. Butoi Laurențiu  

   prof. Bicher Daniela  
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   prof.Popa Cornelia 

                                prof. Mitea Silvia 

                                prof. Dimoiu Daniela   

                                prof. Voina Anca 

 

   împreuna cu elevii  LiceuluiTehnologic de Industrie Alimentară ,,Terezianum" Sibiu. 

Strategia Naţională de „Acţiune Comunitară” are ca 

beneficiari direcţi: 

o copii/ tineri/ adulți cu dizabilităţi, 

o copii cu dificultăţi de învăţare şi adaptare 

şcolară şi socială, 

o copii/ tineri/ adulți fără locuință; 

o copiii/tineri/adulți abandonați 

o copii din sistemul de protecție socială ( centre de plasament, căsuțe și 

apartamente de tip familial, plasament familial) 

o persoane vârstnice, bolnave etc. aflate, temporar sau definitiv, în diverse 

instituții  

şi ca beneficiari indirecţi: 

o voluntarii, 

o familiile persoanelor aflate în dificultate, 

o comunitatea, 

o societatea. 

 

 

Principalele activități derulate în anul scolar 2019-

2020 

 

1. Denumirea activitatii: ,, O școală pentru fiecare" 

  Domeniul activitatii: Campanie socială 

  Data: octombrie 2019 

Obiective specifice: 

- încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat;   

- dezvolarea atitudinii pozitive față de semeni 
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- activitate de prevenire a abandonului scolar 

Acțiuni: oferirea de rechizite și produse de patiserie pentru copiii din localitatea Marpod, jud. 

Sibiu 

 Parteneri: elevi, cadre didactice,de la L.T.I.A. "Terezianum" Sibiu, Asociatia Filantropica a 

Mitropoliei, elevii din localitatea Marpod 

 Rezultate obținute: copiii au beneficiat de rechizitele și dulciurile donate; 

 

2. Denumirea activitatii „Dragostea și sprijinul faţă de cei vârstnici” 

 

 Departamentul de asistenţă socială al Arhiepiscopiei Sibiului, în parteneriat cu Liceul de 

Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu si Colegiul Economic 

George Baritiu Sibiu, au organizat cu ocazia zilei de 8 Martie, o 

activitate social-filantropică la Căminul pentru Persoane Vârstnice 

din localitatea Ighis, județul Sibiu. Prin astfel de activităţi nu se 

doreşte doar promovarea voluntariatului în rândul tinerilor sibieni, 

ci şi sensibilizarea acestora cu privire la persoanele vârstnice care 

au nevoie de sprijin şi afecţiune”.  

 Astfel, s-au confectionat martisoare si s-au strans alimentele necesare 

pentru prepararea unor produse de patiserie, care să fie, apoi, oferite 

bătrânilor de la Caminul pentru Persoane Varstnice din localitatea 

Ighis, judeţul Sibiu. Produsele alimentare au fost preparate de elevii liceului sibian, în atelierele  

instituţiei.  

 

3.  Voluntarii SNAC au înseninat zilele copiilor de la Fundația Little John's din 

Cisnădioara. 

“In fiecare zi poţi dărui puţin din tot ce ai tu, dacă vrei să 

aduci bucurie unui om. Dacă ne-am ajuta mai des şi am oferi 

din puţinul pe care-l avem, mulţi oameni ar fi mult mai 

fericiţi şi ar trece mult mai uşor peste greutăţi.”  

Viaţa ne oferă unora mai mult, altora mai puţin, dar asta nu 

înseamnă că trebuie să rămânem indiferenţi la nevoile celorlalţi. 

Şi cum Voluntarii SNAC  sunt foarte sensibili la nevoile celorlalţi, 

la nevoile comunităţii, s-au mobilizat exemplar şi au reuşit doneze 

pizza, atat in asteptarea lui Mos Nicolae, in decembrie 2019 cat și  
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în 24 februarie 2020 de Dragobete, copiilor de la Fundația Little John's din Cisnădioara.  

 

4. Denumirea activității: "Un zâmbet pentru sărbători!" 

Obiective specifice: 

 - sensibilizarea elevilor și a părinților față de cei care au probleme ; 

 -  cultivarea dorinței de întrajutorare ;  

 -  încurajarea muncii în echipă ;      

 - responsabilizarea elevilor față de propriile fapte ; 

 Acțiuni: oferirea de alimente și dulciuri pentru copiii 

din sistemul de protecție socială 

 Parteneri: elevi, cadre didactice, Fundația Little 

John's din Cisnădioara 

           Perioada:  decembrie 2019 

 Rezultate obținute: copiii au beneficiat de alimentele și 

dulciurile donate;     

 

5.  Denumirea  activității:  "Daruiește. fi mai bun" 

 Obiective specifice: 

- dezvoltarea atitudinii pozitive față de semeni;   

- sensibilizarea elevilor pentru donarea de produse non-alimentare (articole 

vestimentare și de încălțăminte, jucării, etc) cât și produse alimentare 

neperisabile 

 Acțiuni: oferirea de pachete cu haine, jucării, alimente pentru copiii și 

batrânii din Complexul social Sf. Veronica de la  Mănăstirea Dumbrava, jud. Alba. 

 Parteneri: elevi, cadre didactice, Complexul social Sf. Veronica de la  Mănăstirea Dumbrava, 

jud. Alba. 

 Perioada:  decembrie 2019 

 Rezultate obținute: elevii din învățământul de masă implicați au dobândit unele informații cu 

privire la problemele cu care se confruntă copii si batranii, modificându-și atitudinea față de 

acestea.  

 

6. Denumirea activitatii: „Sa daruim de Sf. Nicolae” 

        Obiective specifice: 
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- implicarea elevilor voluntari în activități desfășurate cu persoane aflate în dificultate; 

- sensibilizarea elevilor pentru donarea de fructe, 

dulciuri, jucarii, articole de imbracaminte 

  Parteneri: Complexul de servicii „ Prichindelul”din 

Sibiu, elevi si cadre didactice de la Liceul Alimentar 

Sibiu 

 Rezultate obtinute: incurajarea implicării elevilor, ca 

voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate si 

oferirea de cadouri, în ajunul sărbătorilor de iarna, pentru copii aflaţi în 

dificultate 

 

 

7. Denumirea activitatii: „Dar din dar se face Rai” 

        Perioada: 11 decembrie 

        Parteneri: elevi, cadre didactice, complex de 

servicii „Prichindelul Sibiu, A.O.R.Sibiu 

     Obiective:  

- creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa 

comunităţii prin activitatea de voluntariat.  

- oferirea de produse alimentare si rechizite scolare 

Rezultate obtinute: descoperirea bucuriei de a darui fara a astepta ceva in schimb 

 

8. Denumirea activitatii: „ Cartea – comoara pentru suflet”  

   Perioada: 6-10 decembrie 2019; februarie 2020 

   Parteneri: elevi si cadre didactice de la Liceul Alimentar Sibiu, 

Parohia Coves, Asociatia React Sibiu 

   Obiective:  

- încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat;  

-  implicarea elevilor in viaţa comunităţii locale; 

Rezultate obtinute:- infintarea si dotarea unor biblioteci 

pentru copii si adolescentii din mediul rural.  

Implicarea elevilor în acțiuni comunitare reprezintă o 

experienţă și o practică aplicată de deschidere 



 

 

90 

educațională spre comunitate, fiind un beneficiu real, reciproc pentru toţi cei implicaţi. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zi-de-zi.ro/?attachment_id=152163
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ, 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

În anul școlar 2019-2020, la nivelul Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 

„Terezianum” Sibiu, au fost propuse și s-au realizat numeroase proiecte şi activităţi educative 

școlare și extrașcolare cu obiective variate care au vizat dezvoltarea armonioasă a elevilor noştri 

ca membri valoroși ai şcolii şi ai comunităţii locale. La sfârşitul primului semestru, s-a observat 

o bună colaborare în cadrul comisiei diriginților, un nivel ridicat de implicare în îndeplinirea 

obiectivelor propuse și o comunicare eficientă între comisia diriginţilor și ceilalți profesori, între 

profesori și conducerea școlii. 

Activitatea educativă a avut ca punct de pornire, ca în fiecare an, stabilirea priorităților 

pentru noul an școlar, stabilirea diriginților și a responsabilităților la nivelul comisiei diriginților, 

întocmirea documentelor de planificare a activității la nivelul școlii: Planul de activități 

educative școlare și extrașcolare, Planul managerial al consilierului educativ, Planul managerial 

al Comisiei diriginților, Planul de îmbunătățire a activității educative, Programul de activitate al 

Comisiei diriginților, Planificarea orelor de consiliere a elevilor și părinților, Planificare 

ședințelor cu părinții, stabilirea reprezentanților elevilor și părinților pe clase la nivelul școlii, 

Planificarea activității Consiliului elevilor, organizarea alegerilor pentru stabilirea 

reprezentantului elevilor în Consiliul de administrație al școlii și pentru stabilirea Consiliului 

reprezentativ al elevilor pe școală.   

Premisele de la care am pornit în proiectarea activității educative școlare și 

extrașcolare la nivelul Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu și 

rezultatele aşteptate au fost:  

 Proiectarea activităților educative școlare și extrașcolare în funcție de prevederile 

metodologice dar și în funcție de interesele elevilor și de gradul lor de înțelegere;  

 Îmbunătățirea atitudinii elevilor față de activitățile educative școlare și extrașcolare și 

creșterea gradului de implicare a elevilor și părinților în viața comunității școlare și 

locale;  

 Îmbunătățirea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

 Scăderea absenteismului și înțelegerea importanței educației în propria devenire;  

 Încurajarea progresului școlar; 

 Utilizarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, 

în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la 

purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc. 
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 Prevenirea și combaterea delicvenței juvenile, a comportamentelor anti-sociale, a 

traficului de persoane, consumului de droguri;  

 Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor; 

 Obișnuirea tinerilor cu actele de voluntariat, ca manifestare a sensibilității și 

sentimentului de responsabilitate pentru semenii noștri și comunitatea în care trăim;  

 Insistarea asupra unui stil de viață sănătos; 

 Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural; 

 Construirea unui ritm de lucru și odihnă echilibrat și eficient; 

 Continuarea tradiției de implicare a școlii, a elevilor și profesorilor, în proiecte și 

parteneriate internaționale în vederea schimbului de experiență și lărgirii orizonturilor;   

 Utilizarea materialelor și mijloacelor didactice moderne pentru a fi cât mai aproape de 

realitatea vieții cotidiene a elevilor; 

 Construirea unor relații de încredere reciprocă, bună comunicare și cooperare între 

profesori, diriginți, elevi, părinți și comunitatea locală; 

 Atragerea  parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu şcoli din alte localităţi sau 

din alte ţări; 

 Stabilirea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de informații, sprijin și 

consiliere elevilor; 

 Participarea profesorilor la cursuri de formare și perfecționare, seminarii, conferințe pe 

teme de educație pentru a putea ține pasul cu ritmul și exigențele societății moderne. 

Probleme identificate la nivelul activității educative la începutul anului școlar la 

L.T.I.A. „Terezianum” Sibiu și totodată aspecte pe care ne-am propus să le îmbunătățim în 

anul școlar 2019-2020 prin activitățile și proiectele planificate și realizate în primul 

semestru și care urmează a fi continuate și în semestrul al II-lea: 

 Majoritatea elevilor noștri sunt navetiști iar acest fapt face implicarea lor în activități și 

proiecte educative școlare și extrașcolare  anevoioasă deoarece nu pot rămâne după 

programul de cursuri chiar dacă și-ar dori; 

  Orele de dirigenție se desfășoară adeseori de la ora 14.00, ceea ce duce la o rată destul de 

ridicată a absenteismului la aceste ore de consiliere;  

 Programa școlară încărcată la majoritatea materiilor de studiu și presiunea examenelor 

conduc spre o abordare artificială a aspectelor legate de consilere și orientare; 
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 Câteodată diriginții nu reușesc să trezească interesul elevilor și să îi facă să înțeleagă 

utilitatea orelor de consiliere și orientare școlară și vocațională deoarece uneori presiunea 

timpului este foarte mare, mereu existând diverse probleme ale clasei de rezolvat, iar 

alteori, temele abordate nu sunt cele mai relevante pentru prezentul și viitorul elevilor iar 

metodele nu sunt cele mai eficiente; 

Cu toate acestea, elevii au răspuns pozitiv provocărilor noastre pe parcursul semestrului și au 

participat în număr destul de mare la activitățile organizate la nivelul școlii sau la nivelul 

comunității.  

 

Activitățile educative școlare și extrașcolare pe care ni le-am propus la începutul anului 

școlar:  

Nr. 

Crt. 

Activitatea  

propusă  

Scurtă descriere a 

activităţii  

Profesor  

(coordonator, 

membri echipă) 

Data/Perioada 

 SEMESTRUL I  

1.  Ziua Europeană a 

Limbilor Străine 

Activitate la nivelul școlii 

cu diverse clase pe teme de 

alimentație sănătoasă cu 

scopul de a dezvolta un 

vocabular cât mai variat în 

limbile moderne studiate, 

pe teme culinare și de 

nutriție. 

Conștientizarea elevilor cu 

privire la importanța 

studierii limbilor străine. 

Prof.:Coman Aura, 

Craiu Alina, Ursuț 

Georgiana, Opriș 

Andrada 

26-27 

septembrie 

2019 

2.  Ziua mondială a 

curățeniei 

Igiena locului de muncă sau 

de învățat, acasă și pe 

stradă.  

Prof.: Părăian 

Mihaela 

Gîrjoabă Sanda 

Bicher Daniela 

Chirilă Ioan 

Voina Anca 

15-19 

septembrie 

2019 

3.  5 Octombrie – 

Ziua 

Internațională a 

Educației 

Activități desfășurate la 

nivelul școlii prin care se 

punctează, sub diverse 

forme, importanța 

educației: dezbateri, 

Prof.Cunţan Irina, 

colectivul de cadre 

didactice al școlii. 

5 octombrie 

2019 
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miniproiecte, postere, 

vizionări de filme 

motivaționale, scenete etc. 

4.   Ziua Mondială 

pentru Reducerea 

Dezastrelor 

Naturale 

Discuții și dezbateri cu 

privire la comportamentul 

în caz de situații de urgență, 

dezastru, calamități. 

Diriginții  9 octombrie 

2019 

5.  18 octombrie – 

Ziua Europeană 

de Luptă 

Împotriva 

Traficului de 

Persoane 

Vizionare film și discuții cu 

reprezentantul Agenției 

Naționale de Luptă 

împotriva Traficului de 

persoane.  

Prof.Cunţan Irina  18 octombrie 

2019 

6.  25 octmbrie – 

Ziua Armatei 

Române 

Participarea la activitățile 

organizate de Academia 

Forțelor Terestre Sibiu. 

Diriginții  25 octombrie 

2019 

7.  Halloween Making a pumpkin pie. 

Workshop cu clasele a IX-

a, a X-a liceu și special. 

Profesorii de limbi 

moderne 

31 octombrie 

2019 

8.  5 noiembrie: 

Aniversare Mihail 

Sadoveanu 

Evocarea unor fragmente 

literare emblematice pentru 

arta scriitorului  

Profesorii de limba și 

literatura română  

3 noiembrie 

2019 

9.  Săptămâna 

educatiei globale 

 

Activităţi diverse 

Profesorii diriginți noiembrie 

2018 

10.  

Bine ai venit în 

liceul nostru! 

Petrecere de bun-venit 

pentru elevii de clasa a IX-a 

Consiliul elevilor 

Clasele a XII-a și a 

IX-a împreună cu 

diriginții, 

prof.: Craiu Alina, 

Căbaș George, 

Miereanu Paul, 

Cunțan Irina 

noiembrie 

2018 

11.  16 Noiembrie-

Ziua 

Internațională a 

Toleranței 

 Discuții, dezbateri, studii 

de caz, postere. 

Prof.: Coman Aura, 

Cunțan Irina 

16 noiembrie 

2019 

12.  21 Noiembrie – 

Ziua 

Internațională a 

Panouri / mape tematice, 

discuții și dezbateri pe 

 Profesorii diriginți  21 noiembrie 

2019 
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Televiziunii această temă 

 

13.  1 Decembrie – 

Ziua Națională a 

României 

Prezentări, discuții, proiecte 

cu scopul de a dezvolta 

sentimente de dragoste față 

de țară, mândrie națională, 

spirit patriotic.  

Profesorii de istorie, 

Cunțan Irina 

30 noiembrie 

2019 

14.  Acțiuni de 

voluntariat 

Vizite la centre de copii, 

donații de haine, mâncare  

Prof. :Popa 

Cornelia,Cunțan 

Irina, Butoi 

Simona,.Butoi 

Laurențiu,  

decembrie  

SEMESTRUL II 

15.  Crăciunul, 

Sărbătoare sfântă.  

Preparate tradiționale, 

decorațiuni, serbare de 

Crăciun 

Prof. :Căbaș George, 

Miereanu Paul 

19-23 

decembrie 

2020 

16.  15 ianuarie – 

Mihai Eminescu, 

vocea neamului 

nostru  

Recitare poezii, evocarea 

marelui poet 

Profesorii de limba 

română 

15 ianuarie 

2020 

17.  24 ianuarie – Ziua 

Unirii 

Principatelor 

 Panouri, expoziții de 

desene, prezentări 

Profesorii de istorie 23 ianuarie 

2020 

18.  30 ianuarie – Ziua 

internațională a 

non-violenței în 

școală 

Întâlniri cu Poliția și 

dezbateri 

Diriginții  30 ianuarie 

2020 

19.  1 februarie – 

Momente vesele 

cu I.L. Caragiale 

Vizionarea unor ecranizări 

din opera scriitorului. 

Profesorii de limba 

română  

1 februarie 

2020 

20.  Valentine’s Day Workshop și petrecere  Diriginții  14 februarie 

2020 

21.  28 februarie – 

Ziua Protecției 

Civile Române 

Întâlniri și activități cu 

reprezentanții ISU 

Diriginții  28 februarie 

2020 

22.  1 Martie – 

Mărțișor 

Păstrarea tradițiilor 

românești de primăvară – 

workshop confecționare 

mărțișoare 

Diriginții 1 martie 2020 
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23.  21 martie-Ziua 

Internațională 

pentru Eliminarea 

Discriminării 

Rasiale 

Postere: Spune NU 

rasismului  

Diriginții 21 martie 2019 

24.  27 martie-Ziua 

mondială a 

Teatrului 

Vizite, vizionări de 

spectacole de teatru. 

Diriginții  27 martie 2019 

25.  Ziua Mondiala a 

Sănătății 

Întâlniri și activități cu 

personal din domeniul 

sănătății. 

Prof. Cunțan Irina, 

profesorii diriginți, 

asistenta școlii 

7 aprilie 2020 

26.  22 aprilie-Ziua 

Pământului 

Participare la Festivalul 

International de cântec 

francofon 

Prof.Avram Carina , 

Lorinczi Francisc 

22 aprilie 2020 

27.  9 Mai – Ziua 

Europei 

Momente cultural-artistice. Diriginții  9 mai 2020 

28.  Ziua 

Internațională a 

Familiei 

Activități comune părinți – 

copii. 

Diriginții 15 mai 2020 

29.  Ziua mondială 

fără Tutun-

Copilărie și 

tinerețe fără tutun 

Discuții și dezbateri pe 

tema eliminării consumului 

de tutun 

Diriginții  31  mai 2020 

30.  Bilanț: 

Festivitatea de 

predare a cheii, 

clasele a XII-a – 

aXI-a 

și celelalte clase 

conform structurii 

anului școlar 

Pregătirea unui moment de 

rămas bun pentru clasele a 

XII-a, festivitatăți de 

încheiere a anului școlar. 

Diriginții  Mai - iunie 

31.  1 iunie – Ziua 

Internațională a 

Copilului 

Activități în aer liber, 

drumeții, Pădurea 

Dumbrava, Muzeul Satului 

Diriginții  1 iunie 2020 

32.  5 iunie – Ziua 

Mondială a 

Mediului  

Sensibilizarea elevilor cu 

privire la importanța 

conservării mediului 

înconjurător. 

 

 

Diriginții  5 iunie 2020 
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PROIECTE ȘI PROGRAME CARE SE DESFĂȘOARĂ PE O PERIOADĂ MAI 

ÎNDELUNGATĂ 

33.  ERASMUS + 

proiect 

internațional 

Realizarea unei reviste 

electronice. 

Coordonatori proiect: 

Prof.: Canțer Maria, 

Sturz Oana 

2019-2020 

34.  Noi orizonturi Realizarea de schimburi de 

experiență. 

Coordonatori proiect: 

Prof.:Constantin 

Luminița,Stroe 

Monica,Ivan 

Gheorghe  

 

2019-2020 

35.  Implicare nu 

intimidare. 

Informarea elevilor asupra 

fenomenului de hărțuire și a 

repercursiunilor pe termen 

lung a acestuia. 

Coordonator proiect: 

Teleșpan Ancuța 

2019-2020 

36.  Viitorul meu, 

alagerea mea-

Proiect județean 

de resurse și 

asistență 

educațională 

Sibiu 

Dobândirea de către elevi a 

controlului asupra 

dezvoltării propri și a 

integrării în societate ca 

viitor adult. 

Coordonator proiect: 

Teleșpan Ancuța 

2019-2020 

37.  Pasiuni  comune- 

Proiect județean 

de resurse și 

asistență 

educațională 

Sibiu 

Exersarea deprinderilor 

psihometrice și 

psihosociale 

Coordonator proiect: 

Teleșpan Ancuța 

2019-2020 

38.  Universul meu e 

școala. 

Activități ce urmăresc 

formarea unui 

comportament responsabil 

ca elev și prevenirea 

absenteismului-

dezbateri,chestionare, 

studiu de caz, realizarea de 

mape. 

Coordonator proiect: 

Teleșpan Ancuța 

2019-2020 



 

 

98 

39.  Icoană, rază spre 

rai a creștinilor 

Realizarea unei expoziții în 

incinta Primăriei 

Municipiului Sibiu 

Coordonator proiect: 

Prof. Canțer Maria 

2019-2020 

40.  Orizonturi 

francofone 

proiect 

interjudețean 

Realizare Power Point cu 

secvențe de pe parcursul 

delurării 

proiectului,aplicarea de 

chestionare. 

Coordonator proiect: 

Prof. Constantin 

Luminița 

2019-2020 

41.   Dăm Click pe 

România 

Realizarea de activități ce 

presupun folosirea 

calculatoarelor activități ce 

vor avea ca scop integrarea 

elevilor cu CES din clasele 

speciale. 

Coordonator proiect: 

Prof. Cunțan Irina 

2019-2020 

                                                                                                                          

Majoritatea activităților propuse au fost realizate iar obiectivele au fost atinse, rezultând 

sensibilizarea elevilor noștri pe diverse teme majore ale zilelor noastre, responsabilizarea a 

acestora, implicarea în activități practice sau culturale, deschiderea apetitului pentru 

documentare, cooperare sau, dimpotrivă, competiție.  

 

I. Activitățile Consilierului educativ: 

 Participarea la şedinţele Catedrei de matematică, ședințele Ariei curriculare matematică și 

științe, Consiliul de administrație, Consiliile profesorale.  

 Comunicarea informațiilor, noutăților referitoare la activitatea educativă în fiecare ședință a 

Consiliului profesoral dar și prin email;  

 Coordonarea activității Comisiei diriginților și coordonarea activităților extrașcolare; 

 Stabilirea atribuţiilor fiecărui membru la nivelul Comisiei diriginților; 

 Actualizarea datelor din portofoliul Consilierului educativ, Comisia diriginților, Consiliu l 

elevilor; 

 Întocmirea documentelor de planificare a activității educative la nivelul școlii: Planul de 

activități educative școlare și extrașcolare, Planul managerial al consilierului educativ, Planul 

managerial al Comisiei diriginților, Planul de îmbunătățire a activității educative, Programul de 

activitate al Comisiei diriginților, Planificarea orelor de consiliere a elevilor și părinților, 
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Planificare ședințelor cu părinții, stabilirea reprezentanților elevilor și părinților pe clase la 

nivelul școlii, Planificarea activității Consiliului elevilor, organizarea alegerilor pentru 

stabilirea reprezentantului elevilor în Consiliul de administrație al școlii și pentru stabilirea 

Consiliului reprezentativ al elevilor pe școală; 

 Verificarea documentelor și a modului de realizare a activităților.    

 

 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii 

 Prin întocmirea documentelor necesare la nivelul ariei și la nivelul comisiei diriginților și 

predarea lor la termen la nivelul școlii sau al ISJ Sibiu am sprijinit popularizarea activităţilor 

curriculare și extracurriculare din şcoala noastră la nivelul judeţului.   

 Planificarea minuţioasă a orelor de consiliere a cuprins teme de combatere a violenţei, 

încurajarea spiritului pentru o cetăţenie democratică şi combaterea comportamentelor 

nesănătoase. De asemenea, activităţile din cadrul săptămânii educației globale, a Balului 

Bobocilor sau de Crăciun au venit în sprijinul elevilor în acest sens.  

 

II. Activitatea Comisiei Diriginților 

 Componența Comisiei diriginților din acest an școlar este:  

Nr.Crt CLASA  DIRIGINTE 

1. IXA   LICEU INDUSTRIE ALIMENTARĂ Novac Anca 

2. IXB   LICEU INDUSTRIE ALIMENTARĂ Codreanu Lavinia 

3. IXC   LICEU ELECTROMECANICĂ Sandu Livia 

4. IXD      ŞC. PROF. OSPĂTAR  Cunțan Irina 

5. IXE      ŞC. PROF. BUCATAR  Banea Maria 

6. IXF      ŞC. PROF. COFETAR + HOTELIER Savu Alexandra 

7. IXG      ŞC. PROF. MACELAR +BRUTAR Cheran Mihaela 

8. XA    LICEU INDUSTRIE ALIMENTARĂ Rusu Georgeta 

9. XB    LICEU INDUSTRIE ALIMENTARĂ Aleman Viorica 

10. XC    LICEU ELECTROMECANICĂ Vulcu Horia 

11. XD      ŞC. PROF. OSPĂTAR  Voina Anca 

12. XE       ŞC. PROF. BUCĂTAR Butoi Simona 

13. XF       ŞC. PROF. COFETAR + HOTELIER Părăian Mihaela 
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14. XG      ŞC. PROF. BRUTAR + MACELAR  Butoi Laurențíu 

15. XIA   LICEU TEHN. IND. ALIM. Stroe Monica 

16. XIB   LICEU TEHN. ANALIZE Zaharecu Diana 

17. XIC     SPP ELECTROMECANIC Bolfa Florin 

18. XID      ŞC. PROF. OSPĂTAR  Telegariu Iuliana 

19. XIE      ŞC. PROF. COFETAR  Ban Miriam 

20. XIF      ŞC. PROF. BRUTAR+ MACELAR Gârjoaba Sanda 

21. XIIA  LICEU TEHN. IND. ALIM Coman Aura 

22. XIIB  LICEU TEHN. ANALIZE Dimoiu Daniela 

23. IXA SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Popa Cornelia 

24. IXB  SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Căbaș George 

25. XA   SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Mitea Silvia 

26. XB   SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Vinerean Ioan 

27. XIA SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Chirilă Ioan 

28. XIB  SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Văleanu Mihaela 

29. XIIA SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Bicher Daniela 

30. XIIB SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Gherghel Mariana 

31. XIIC SP. ŞC. PROF. PANIFICAŢIE Șerb Liviu 

 

Responsabilitățile la nivelul Comisiei diriginților sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
RESPONSABILITĂȚI 

1.  Cunțan Irina Responsabil al comisiei diriginților: coordonare, control și 

evaluare a activității diriginților 

2.  Sturz Oana Responsabil cu centralizarea activităților extracurriculare 

(raportare lunară) 

3.  Coman Aura Responsabil cu centralizarea rezultatelor/premiilor la 

concursuri și olimpiade școlare (raportare semestrială) 

4.  Dimoiu Daniela  Responsabil cu organizarea activităților privind educația 

pentru sănătate (raportare anuală) 
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5.  Moise Leontina  Responsabil cu organizarea activităților privind educația 

ecologică (raportare anuală) 

6.  Bicher Daniela  Responsabil cu organizarea activităților pentru elevii cu CES 

(raportare anuală) 

7.  Codreanu Lavinia  Responsabil cu organizarea activităților de prevenire a 

delicvenței juvenile, a consumului de droguri și a traficului 

de persoane (raportare semestrială ISJ – prevenire consum 

droguri și trafic de persoane) 

8.  Căbaș George Responsabil cu organizarea activităților de dezvoltare a 

comportamentelor tolerante și de prevenire a violenței; 

raportarea cazurilor de violență de la nivelul școlii 

(raportare lunară ISJ, până pe data de 5 a lunii următoare 

chiar dacă nu s-au semnalat incidente; și telefonic dacă sunt 

incidente grave, inspector educativ sau inspector de zonă) 

9.  Butoi Simona Responsabil cu centralizarea datelor despre elevii cu părinți 

plecați în străinătate ; măsurile de sprijin acordate copiilor 

cu părinți plecați la muncă în străinătate (raportare 

semestrială ISJ)  

10.  Rusu Georgeta 

Adriana 

Responsabil cu centralizarea absențelor  și organizarea 

activităților de prevenire a absenteismului și abandonului 

școlar  (raportare lunară/semestrială ISJ); transmiterea 

numărului de absențe/unitate de învățământ până la data de 

10 a fiecărei luni 

 

Responsabilii Comisiei diriginților pe nivel de clase sunt cei cuprinși în tabelul de 

mai jos: 

Nr. 

crt.  

NUMELE ȘI PRENUMELE RESPONSABILITĂȚI PENTRU 

CLASELE  

1.  Codreanu Lavinia a IX-a liceu 

2.  Rusu Georgeta Adriana a X-a liceu 

3.  Stroe Monica a XI-a- XII-a- liceu 

4.  Bicher Daniela a IX-a – a XII-a specială 

5.  Voina Anca   a IX-a – a XI-a profesională 

Conform Planului managerial, obiectivele Comisiei diriginților sunt: 

1. Asigurarea  cadrului  legislativ specific activităţii  educative  şcolare şi extraşcolare; 

2. Stabilirea premiselor pentru buna-desfășurare a activității Comisiei Diriginților; 

3. Desfăşurarea orelor de dirigenţie conform prevederilor programei; 



 

 

102 

4. Îmbinarea educaţiei formale cu cea non-formală prin iniţierea de activităţi educative 

interdisciplinare diverse; 

5. Menținerea unei legături strânse cu familiile elevilor; 

6. Verificarea obiectivă și ritmică a activității diriginților.  

Modalitățile de realizare a acestor obiective au fost diverse. S-a realizat documentarea cu 

privire la actele normative în vigoare și metodologiile care reglementează activitatea educativă 

școlară și extrașcolară, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009. Prelucrarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar și a regulamentului 

de ordine interioară, a Statutul elevului, normelor PSI și PM elevi și profesori a reprezentat o 

prioritate la începutul anului școlar. Aceste norme au fost prezentate și discutate la primele ore 

de dirigenție, la primele ședințe cu părinții și în cadrul Consiliului elevilor. Au fost studiate 

programele școlare în vigoare și au fost întocmite planificările calendaristice pornindu-se de la 

prevederile acestora și având ca prioritate nevoile și interesele elevilor. S-a actualizat sau s-a 

întocmit caietul dirigintelui.  

Colaborarea cu psihologul școlar, doamna Ancuța Teleșpan, a fost o prioritate pentru 

identificarea elevilor cu probleme socio-comportamentale, de adaptare sau de învățare și găsirea 

celor mai bune soluții în vederea integrării acestora în mediul școlar și îmbunătățirii rezultatelor 

școlare. De asemenea, diriginții au făcut propuneri de proiecte și activități educative variate în 

vederea lărgirii orizonturilor elevilor noștri. Diriginții s-au implicat în organizarea și buna 

desfășurare a serviciului pe școală, urmărind activitatea elevilor de serviciu și contribuind astfel 

la construirea unui mediu sigur pentru o bună desfășurare a activității la nivelul școlii.  

Activitățile propuse la orele de dirigenție au vizat dezvoltarea spiritului civic, voluntariatul, 

combaterea comportamentelor deviante, încurajarea unui stil de viață sănătos, cetățenia 

democratică. Parteneriatele cu diverse instituții: ULBS, Jandarmeria, Poliția, Crucea Roșie, 

Biblioteca Astra/Universității, Agenția Națională de Luptă împotriva Traficului de Persoane etc 

au oferit diversitate și complexitate activităților realizate cu elevii noștri. S-au realizat vizite la 

diverse instituții, vizionări de filme, ateliere de lucru, balul bobocilor, serbarea de Crăciun, 

activități cu invitați specialiști din diverse domenii etc.  

Comisia diriginților a stabilit prioritățile pentru anul școlar 2019-2020: înlăturarea 

obstacolelor posibile, identificarea intereselor elevilor, alegerea celor mai bune variante de teme 

și conținuturi, mobilizarea elevilor în vederea implicării în activitățile școlare și extrașcolare. 

Diriginții au ținut permanent legătura cu familiile elevilor oferind consiliere și organizând 

ședințe cu părinții. Elevii și părinții claselor terminale au fost informați cu privire la detaliile 

examenului de bacalaureat: calendar, probe de examen, programă, înscriere. Consiliul claselor s-
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a întrunit de regulă la sfârșitul consiliilor profesoarale și la sfârșitul semestrului I pentru a se 

discuta diverse probleme și abaterile disciplinare și sancțiunile care s-au impus în fiecare situație.  

Fiecare diriginte și-a întocmit o bază de date cu privire la fiecare elev din clasă, condițiile de 

acordare a burselor şi alocaţiilor, liste cu elevii navetişti, liste cu elevii ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate, proces verbal ședințe cu părinții, prelucrare regulament, predare//preluare 

manuale etc. 

Verificarea planificărilor și a activităților diriginților s-a realizat periodic și constant 

oferindu-se sprijin sau sfaturi atunci când a fost nevoie.  

 

III. Relația cu comunitatea  

S-a insistat pe construirea unei relații strânse cu partenerii educaționali – părinți, 

reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai agenților economici, organizații și asociații -  

existând numeroase parteneriate de colaborare pe diverse teme cu reprezentanții comunității. S-a 

dorit o implicare mai activă a părinților în activitățile și deciziile școlii. S-a ținut legătura cu 

reprezentanții părinților pe clase în general și s-au organizat ședințe cu părinții când a fost cazul. 

Părinţii au fost informaţi de drepturile şi obligaţiile lor, de asemenea, li s-au solicitat propuneri 

de activități pe care le doresc și le consideră utile pentru copiii lor.  

 

IV. Activitatea Consiliului Elevilor 

 Prioritatea noastră în acest semestru a fost să încurajăm implicarea Consiliului elevilor în 

activităţile şi în deciziiile luate la nivelul şcolii încă din primele zile ale anului școlar 2016-2017. 

Primele întruniri ale consiliului au avut ca obiectiv înaintarea de propuneri de îmbunătățire a 

activității și începerea de activități noi, organizarea de alegeri pentru stabilirea reprezentantului 

elevilor în Consiliul de administrație și alegeri pentru Biroul consiliului elevilor conform 

metodologiei în vigoare și cu respectarea calendarului. S-a stabilit o comisie de alegeri și fiecare 

elev al școlii a avut șansa de a-și alege reprezentantul. S-a ales președintele și vicepreședintele 

pentru că cei de anul trecut au terminat clasa a XII-a și s-a decis restructurarea departamentelor 

după cum urmează:  

 

Nr. crt. Funcția ocupată Numele și prenumele Clasa 

1.  
Președinte  Costea Vasilica Melania XII B 

2.  
Vicepreședinte Gavrilă Anamaria XII B 
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3.  
Secretar Pleșa Raluca XI A 

4.  
Director Departament Cultură, Educație, 

Sport  

Pleșa Raluca XI A 

5.  
Director Departament Concursuri Școlare 

și Extrașcolare 

Limbășan Paula XI A 

6.  
Director Departament Mobilitate, 

Informare, Consiliere, Avocatul Elevului 

Olar Ioana XI A 

7.  
Profesor Coordonator CȘE  Cunțan Irina  

 

De asemenea, s-a întocmit un plan de activități iar întrunirile consiliului au avut loc o dată 

pe lună sub coordonarea doamnei consilier educativ prof.Cunțan Irina. Doamna consilier școlar, 

prof. Ancuța Teleșpan a planificat diverse activități împreună cu Consiliul elevilor.   

 Consiliul elevilor și-a stabilit câteva obiective prioritare pentru anul școlar 2019-2020: 

 Colaborarea strânsă cu profesorii școlii și îmbunătățirea comunicării cu aceștia; 

 Mobilizarea elevilor școlii în vederea participării la diverse activități școlare și 

extrașcolare și popularizarea proiectelor școlii; 

 Implicarea în acțiuni de ecologizare sau amenajare a unor spații din școală pentru 

îmbunătățirea confortului elevilor;  

 Colaborarea cu reprezentanții elevilor din alte școli; 

 Implicarea în organizarea unor activități cultural-artistice precum serbarea de 

Crăciun. 

 

Planul activităților Consiliului Elevilor: 

NR. 

CRT. 

TEMA PERIOADA RESPONSABIL 

Semestrul I 

1.  Stabilirea obiectivelor și a priorităților 

pentru anul școlar 2019-2020. 

Alegerea reprezentantului CE în 

Consiliul de Administrație al CTIA 

Terezianum Sibiu. 

septembrie 2019 prof. Cunțan Irina 

2.  Organizarea alegerilor: președinte,  

vicepreședinte și secretar CE.  

Propuneri de activități școlare și 

octombrie 2019 prof. Cunțan Irina 
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extrașcolare. 

3.  Implicarea reprezentanților CE în 

organizarea petrecerii de bun-venit a 

bobocilor.  

octombrie – 

noiembrie 2019   

prof.Cunțan irina 

prof. Dimoiu Daniela 

4.  Prezentarea activităților CE. 

 

21 NOIEMBRIE -  

Ziua Națională fără Tutun 

noiembrie 2019 prof.Cunțan Irina 

Consilier școlar 

Prof.Teleșpan Ancuța 

5.  În așteptarea lui Moș Crăciun. 

Workshop decorațiuni de iarnă. 

Voluntariat: donarea decorațiunilor de 

iarnă unor copii nevoiași.  

decembrie 2019 prof. Cunțan Irina 

Consilier școlar 

Prof.Teleșpan Ancuța 

Semestrul al II-lea 

6.  Noi facem școala noastră mai 

frumoasă! Acțiune de amenajare a 

unei zone din școală: panourile de pe 

hol, etajul I, CB. 

ianuarie 2020 prof. Cunțan Irina 

Secretar CE Doris, 

Dir. Dep.  

7.  Viitorul clasei mele. februarie 2020 Consilier școlar 

Prof.Teleșpan Ancuța 

8.  Vocea elevilor. Aplicarea unui 

chestionar în vederea aflării opiniei 

elevilor cu privire la activităţile 

şcolare şi extraşcolare desfăşurate în 

școală. 

Primăvara mă simt bine! - vizită 

martie 2020 prof.Cunțan Irina 

 

Consilier școlar 

Prof.Teleșpan Ancuța 

 

9.  Activități de popularizare a școlii.  

Școala mea e cea mai.... 

Scrisori pentru elevii claselor a VIII-a 

aprilie 2020 prof. Cunțan Irina 

Consilier școlar 

Prof.Teleșpan Ancuța 

10.  Plan de vacanță mai 2020 Consilier școlar 

Prof.Teleșpan Ancuța 

11.  5 iunie – Ziua Mondială a Mediului  

Sensibilizarea elevilor cu privire la 

importanța conservării mediului 

înconjurător. 

Bilanțul activităților.  

iunie 2020 prof.Cunțan Irina 
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Din păcate, spre sfârșitul semestrului I s-a observat o scădere a interesului pentru activitățile 

consiliului iar mobilizarea elevilor pentru activități extrașcolare concrete este destul de 

anevoioasă deoarece mulți nu pot rămâne după cursuri. Câțiva reprezentanți s-au implicat totuși 

în organizarea serbării de Crăciun.  

 

V. Comisia Activităților Extracurriculare 

Nivelul de receptivitate și implicare a elevilor în activităţi extracurriculare a fost ridicat, iar 

cadrele didactice ale şcolii au fost interesate să dezvolte o strânsă colaborare cu părinții și cu 

diverse instituții din domenii diferite în vederea organizării unor activități atractive și utile, cu și 

pentru elevi. Din păcate, implicarea directă a părinților în astfel de activități este foarte scăzută.   

 Obiectivele pe care le-am avut în vedere au fost: 

 Îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe al elevilor în diverse domenii; 

 Marcarea momentelor importante din plan social, naţional, personal; 

 Formarea unor deprinderi de gestionare a timpului liber şi a resurselor proprii; 

 Cunoaşterea şi respectarea valorilor, simbolurilor, tradiţiilor naţionale şi europene; 

 Implicarea elevilor în acţiuni de popularizare a şcolii; 

 Promovarea valorilor culturale; 

 Încurajarea elevilor spre autocunoaştere, toleranţă, viaţă sănătoasă, respectarea vieţii 

private. 

 

Activitatea extracurriculară desfăşurată la nivelul Liceului Tehnologic de Industrie 

Alimentară “Terezianum” Sibiu, pe parcursul lunii septembrie a anului şcolar 2019-2020, se 

caracterizează prin diversitate din punct de vedere tematic, respectiv în ceea ce priveşte formele 

şi mediul de realizare, urmărind o serie de obiective strategice precum: 

 dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, organizare, informare şi cercetare; 

 dezvolarea dimensiunii europene a activităţii educative; 

 participarea la activităţi din agenda evenimentelor culturale la nivel municipal; 

 sporirea interesului tinerei generaţii pentru domeniile ştiinţific şi tehnic 

În acest context, s-au desfăşurat activităţi precum: 

 Ziua limbilor europene - ateliere de lucru, mese rotunde organizate la nivelul claselor XII 

A, X A şi XI A, sub îndrumarea doamnelor profesoare Georgiana Ursuţ, Alina Craiu şi 

Monica Stroe. 
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 Ziua muntelui curat - activitate de informare şi conştientizare în domeniul protecţiei 

mediului cu participarea elevilor din clasele IX A şi B sp, coordonate de prof. Carina Avram 

şi Mihaela Văleanu. 

 Ziua mondială a turismului - i-a reunit pe elevii clasei a IX-a D, coordonaţi de cons. ed. 

prof. Irina Cunţan, care au confecţionat planşe tematice. 

 Noaptea cercetătorilor - i-a reunit şi anul acesta pe elevii din clasele IX E, G, A, alături de 

diriginţii lor -  Simona Butoi,  Laurenţiu Butoi şi Anca Novac. 

 

Obiectivele strategice urmărite de activitatea extracurriculară desfăşurată pe parcursul lunii 

octombrie a anului şcolar curent au avut în vedere următoarele aspecte: 

 Participarea la evenimente culturale din oraş 

 Celebrarea, prin activităţi specifice, a unor evenimente la nivel naţional şi mondial 

 Dezvoltarea creativităţii şi a spiritului competitiv 

 Dezvoltarea abilităţilor practice 

În acest context, s-au realizat activităţi precum: 

1. Ziua naţională de comemorare a Holocaustului - i-a reunit pe elevii claselor IX F, D  la 

o masă rotundă, sub îndrumarea dnei prof. Savu A. 

2. Ziua internaţională a persoanelor vârstnice - a fost celebrată la nivelul claselor X E, G 

coordonate de prof. Butoi S. şi Butoi L. 

3. Zilele vecinătăţii - au fost celebrate anul acesta în cartierul Terezian, elevii şi profesorii 

liceului implicându-se în realizarea unui stand expoziţional cu produse alimentare pentru 

comunitate, activitatea fiind şi un bun prilej de promovare a a şcolii la nivel comunitar. În 

realizarea activităţii s-au implicat elevi din clasele: X E, G, IX A,B sp, XI A, XII A, B, C 

sp, XI Asp, X Bsp, XI E, sub îndrumarea profesorilor Butoi S., Butoi L., Popa C., Sturz 

O., Stroe M., Ivan G., Istrate D., Chirilă I., Gherghel M., Şerb L., Vinerean I., Moga M. 

4. Ziua  internaţională a alimentaţiei/ Ziua pâinii -  a constat în realizarea de activităţi 

practice de către elevii claselor: IX Asp, XII Asp, X F, X D, XII B, XII Bsp, XI A sp, XII 

Csp, IX A, IX Bsp, X B, X E, X G, IX G coordonate de Popa C., Bicher D., Părăian M., 

Dimoiu D., Voina A., Gherghel M., Istrate D., Novac A., Vinerean I., Chirilă I., Şerb L., 

Căbaş G., Butoi S., Butoi L., Aleman V., Panţa E. 

5. Astra Film Festival - a fost evenimentul cultural la nivel municipal la care au participat 

elevii claselor: IX A, B, X E, G, XII A, XI F împreună cu profesorii lor: Novac A., 

Codreanu L., Moise L., Butoi S., Butoi L., Coman A., Gîrjoabă S.  
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6. Culorile toamnei - atelier de creaţie - desfăşurat cu elevii claselor IX A, B coordonaţi de 

prof. Rusu A. şi Văleanu M. 

7. Bursa locurilor de muncă - acţiune la nivel local în parteneriat cu AJOFM şi Redal 

Events a fost o activitate de orientare profesională la care au participat elevii clasei a XII-

a A împreună cu dirigintele clasei prof. Coman A. 

8. Proiectul de voluntariat “O şcoală pentru fiecare” - în parteneriat cu AOR Sibiu şi 

coordonat de prof. Popa C. şi  cons. ed. Cunţan I., a reuşit să obţină donaţii din partea 

elevilor şi cadrelor didactice ale LTIAT, ajutând astfel elevii din zone defavorizate ale 

judeţului - Marpod. 

9. În ceea ce priveşte activităţile de informare, conştientizare şi prevenire în rândul 

elevilor, amintim: 

 Contravenţii şi infracţiuni - acţiune de informare în parteneriat cu Poliţia desfăşurată la 

nivelul claselor: IX E, X F, X G, alături de cadrele didactice următoare: Cunţan I., Părăian 

M., Popa E., Constantin L. 

 Prevenirea consumului de droguri - acţiune de prevenţie în parteneriat cu Agenţia antidrog 

la nivelul claselor: IX Asp, IX C, XI Asp, XI F, X F, IX F, cu participarea următoarelor 

cadre didactice: Cunţan I., Popa C., Kotilla A., Novac A., Părăian M. 

10. Excursie pe ruta Cheile Turzii-Cluj - la care au participat elevi din clasele: IX A, B, D, 

X A însoţite de profesorii lor: Novac A., Codreanu L., Banea M., Moise L., Huzum M., 

cons. ed. Cunţan I. şi dir. adj. Toma L. 

11. Proiectul Erasmus+ Electronic Cultural Portfolio Of My Region - a debutat cu activităţi 

de selecţie a grupului-ţintă - 31 de elevi din clasele IX A, D, F, X A, XI A, B - urmate de 

activităţi specifice (de informare, instruire, vot logo, vizite de cercetare în teren), elevii 

fiind îndrumaţi de prof. Sturz O. - coordonator local, prof. Savu A. şi Căbaş G. - 

coordonatori de grupe, prof. Popa C. - coordonator acţiuni de diseminare, prof. Butoi S., 

Părăian M. şi Kotillo A. - membri în echipa de implementare, Canţer M. - manager de 

proiect. 

 

Activitatea extracurriculară desfăşurată pe parcursul lunii noiembrie a avut ca obiective 

principale: 

 Sincronizarea cu activităţile educative desfăşurate la nivel mondial 

 Desfăşurarea de activităţi în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ şi nu numai 

 Realizarea de proiecte tematice 

 Celebrarea Zilei Naţionale 
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Activităţile desfăşurate s-au remarcat prin diversitate sub aspect tematic şi formal, după cum 

urmează: 

1. Activităţi de informare şi conştientizare: 

 Dinţi frumoşi - copii sănătoşi - informare cu privire la necesitatea igienei cavităţii bucale: 

clasele IX A, B, XI B, XII B coordonate de  profesorii: Novac A., Cunţan I., Zaharescu D., 

Moise L. şi Rusu A.; clasele X F, XI F coordonate de profesorii: Părăian M. şi Gîrjoabă S. 

 Safety first - conştientizarea riscurilor unui act sexual neprotejat: clasele IX B, IX D sub 

îndrumarea cons. ed. Cunţan I.; IX C, X E, X B, IX A coordonate de profesorii: Novac A., 

Cunţan I. şi Huzum M. 

 Traficul de persoane - informare în rândul elevilor clasei a XI-a D, îndrumaţi de prof. 

Telegariu I. precum şi la nivelul claselor de învăţământ special - IX-XII - în cadrul 

programului 19 zile împotriva violenţei - sub îndrumarea prof. Cunţan I. şi Şerb S. 

 Dependenţa şi abuzul de substanţe - în cadrul programului 19 zile împotriva violenţei - i-a 

reunit pe elevii din clasele IX D şi X G, coordonaţi de prof. Cunţan I. şi Mitea S. 

 Discriminarea bazată pe criterii de sănătate/ handicap: activitate care i-a reunit pe elevii 

din clasele IX C şi IX Asp sub îndrumarea profesorilor Opriş A. şi Avram C. pe de-o parte, 

respectiv elevii din clasele: IX B, E, Bsp, G, X B, C, D, XI B, XII B coordonaţi de prof. 

Stroe M., Constantin L., Ivan G., pe de altă parte. 

 Pericole TIC - informare tematică şi prevenţie în domeniu cu elevii din clasele: IX B, IX 

Bsp, IX E, G, X B, C, D, XI B, XII B coordonaţi de prof. Constantin L, Stroe M. şi Ivan G. 

2. Ateliere de lucru: 

 Atelier de limbă franceză cu voluntară de la Ille-et-Vilaine: clasa a IX-a C sub îndrumarea 

prof. Coman A. 

 Atelier de creaţie plastică “Halloween”: pictură şi decupaj - clasele IX A şi B sp, XII B şi 

Csp, coordonate de prof. Opriş A. 

3. Proiecte: 

 Proiectul “Culinaria” 2019 - a avut 2 participanţi de la LTIAT din clasa a XI-a A, 

coordonaţi de prof. Butoi S. şi Butoi L. 

 Programul “Mondial Eco-Şcoala” - activitate ecologică în spaţiile verzi din curtea şcolii - 

cu elevii claselor: XI A, IX B, XI D, XI E, coordonaţi de prof. Bicher D., Gîrjoabă S. şi 

Sturz O. 

 Proiect Erasmus+: Electronic Cultural Portfolio Of My Region - activităţi locale: întâlnire 

tematică - Arhitectura - la Biblioteca Astra cu Răzvan Pop - Şef Serviciu Cercetare şi 

Documentare Bibliografică, la care au participat elevii din grupul-ţintă selectaţi din clasele 
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XI A, B, X A, IX A, D, F alături de prof. Savu A., Căbaş G., Părăian M. şi Gîrjoabă S.; 

diseminarea activităţii la nivel transnaţional - Reunion, Franţa, la clasele IX D, F, X C, D, 

Bsp, XI A, E de către prof. Sturz O.; diseminare în rândul profesorilor şi părinţilor a 

activităţilor proiectului: Popa C., Savu A., Părăian M., Sturz O., Canţer M.; completarea 

documentelor pe platforma eTwinning şi Google Drive - prof. Canţer M şi Sturz O. 

4. Concursuri: 

 Halloween Customs and Traditions - concurs în limba engleză desfăşurat la Agnita la care 

au participat 2 elevi din clasele IX B şi XII A, coordonaţi de prof. Ursuţ G. 

 Ia startul în antreprenoriat - concurs organizat de CT Mediensis Mediaş - locul I - secţiunea 

eseu, eleva Limbăşan Paula Maria, XI A, coordonată de prof. Sturz O. 

5. Calendarul evenimentelor la nivel naţional şi mondial: 

 20 Noiembrie, Ziua Universală a Drepturilor Copiilor: prezentare ppt., discuţii tematice cu 

elevii din clasele: X Asp, XI Asp, XI Bsp, coordonaţi de prof. Agănencei A. 

 La mulţi ani, România! - realizare de planşe şi postere la nivelul claselor IX D - coordonator 

prof. Cunţan I., XII A sp - coordonator prof. Bicher D., atelier de pictură organizat de prof. 

Opriş A. cu elevii din IX Asp, respectiv de prof. Panţa E. cu elevii clasei a IX-a G. 

 1 Decembrie - Ziua Naţională - dezbatere la nivelul clasei a XI-a B sp - coordonator prof. 

Văleanu M., prezentare ppt. la clasa a X-a A coordonată de prof. Rusu A. 

 Suntem români - prezentarea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie 1918, interpretare de 

cântece populare, audiţii muticale, suc şi prăjituri de ziua ţării, activitate desfăşurată cu 

elevii claselor X Bsp şi XI Asp, coordonate de prof. Sturz O. 

 

Activitatea extracurriculară desfăşurată pe parcursul lunii decembrie a avut  ca obiective 

principale: 

 Conştienteizarea apartenenţei la neamul românesc în context european 

 Valorificarea tradiţiilor naţionale şi universale 

 Cultivarea simţului patriotic 

 Dezvoltarea spiritului de solidaritate şi voluntariat 

 Valorificarea creativităţii elevilor 

În acest context s-au desfăşurat activităţi precum: 

1. 1 Decembrie - Ziua Naţională: 

 Participare la parada militară: elevii claselor X E, G coordonate de prof. Butoi S. şi Butoi 

L. 

2. Crăciun 2019: 
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 Sebare la nivel de şcoală: coordonatori - Miereanu P. şi Căbaş G., participanţi - elevi şi 

cadre didactice ale şcolii, decoraţiunile fiind realizate cu implicarea elevilor coordonaţi de 

prof. Avram C. şi Opriş A. 

 La colindat... - clasele XII A, X B, C, coordonate de prof. Stroe M., Căbaş G. şi Părăian M., 

au colindat personalul din cadrul ISJ Sibiu. 

 Decoraţiuni pentru sărbători - au fost realizate de clasa a IX-a G coordonate de prof. Panţa 

E. şi Moga M. 

 Obiceiuri şi datini din strămoşi -  cu elevii clasei a IX-a D, coordonaţi de prof. Cunţan I. 

3. Voluntariat:  

 Să dăruim de Sf. Nicolae - dulciuri pentru copiii de la Complexul Prichindelul - clasele XII 

Asp, X D, E,F, XI F, IX Asp - coordonatori: Bicher D. , Părăian M., Gîrjoabă S., Butoi S., 

Popa C., Voina A., Moise L., Drăgan A. 

 Dar din dar se face rai - dulciuri şi rechizite pentru copiii de la “Prichindelul” oferite de 

elevii claselor a X-a B şi a XII-a A, coordonaţi de prof. Ursuţ G. şi Bunescu V. 

 Donare de sânge la Centrul de transfuzie sangvină Sibiu - 10 elevi din clasa a XII-a A 

împreună cu dirigintele prof. Coman A. 

4. Proiecte: 

 Erasmus + Electronic Cultural Portfolio Of My Region” - activităţi locale, coordonator 

local prof. Oana S. 

 

Analiza SWOT a departamentului educativ la sfârșitul anului școlar 2019-2020: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic bine pregătit profesional, 

cu experiență didactică și, în general, 

preocupat de formarea continuă; 

 Realizarea  planului de şcolarizare; 

 Existența unui climat educativ stimulativ, 

deschis, care permite o bună comunicare 

între elevi și profesori; 

 Promovarea colegiului prin numeroase 

activități educative la nivelul orașului sau 

județului, colaborarea cu alte școli sau 

instituții, site-ul școlii, realizarea revistei 

școlii, desfășurarea proiectului 

internațional Erasmus+; 

 Oferirea unui număr mare de activități 

școlare și extrașcolare variate cuprinse în 

planul de activități educative; 

 Organizarea anevoioasă a activităților 

educative după programul școlar deoarece 

majoritatea elevilor noștri sunt navetiști și 

depind de mijloacele de transport;  

 Rigiditatea sau interesul scăzut al unor 

cadre didactice în abordarea tematicii 

educative la orele de dirigenție sau în 

timpul activităților extrașcolare; 

 Sprijinul redus sau chiar inexistent al 

părinților în organizarea activităților 

educative școlare și extrașcolare;  

 Numărul scăzut de părinți care participă la 

ședințele cu părinții; 

 Fondurile insuficiente și, adeseori 

inexistente, pentru acoperirea cheltuielilor 

pe care le implică diverse activități, 
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 Existenţa parteneriatului educaţional cu 

familia, comunitatea, organizaţii non-

guvernamentale şi guvernamentale în 

vederea responsabilizării acestora în 

susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional; 

 Colaborarea cu diverse instituții pentru 

realizarea unor activități extrașcolare cât 

mai atractive: Poliția, Univeristatea Lucian 

Blaga, biblioteci, Agenția Națională de 

Luptă împotriva Traficului de Persoane, 

Agenția Națională Antidrog, Crucea Roșie, 

diverși agenți economici etc. 

 Buna dotare a școlii cu calculatoare, 

videoproiectoare, săli, conexiune la 

internet, sisteme audio etc. 

 Comunicarea periodică sau de  câte ori 

este necesar cu reprezentanții elevilor și 

părinților, pe clase sau la nivel de școală;   

 Responsabilizarea elevilor și dezvoltarea 

spiritului civic prin numeroasele activități 

de voluntariat organizate la nivelul 

comunității; 

 Cultivarea unui învăţământ care are ca 

prioritate formarea competenţelor 

fundamentale şi promovarea unor valori 

ca: toleranța, cooperarea, spiritul practic, 

respect. 

 

deplasările în oraș sau în alte localități 

descurajează mulți elevi și profesori;  

 Adeseori caracterul educativ al conţinutului 

este minimalizat și se accentuează 

importanța transmiterii și asimilării 

cunoştinţelor; 

 Dimensiunea socială este mult redusă sau 

chiar ignorată în cadrul proiectării orelor de 

curs; 

 Mobilizarea greoaie a Consiliului elevilor; 

 Lipsa de inițiativă a elevilor și părinților; 

 

OPORTUNĂȚI AMENINȚĂRI 

 Amplasarea colegiului în orașul Sibiu unde 

există o ofertă bogată de muncă, practică, 

parteneriate cu diverse firme și instituții;  

 Existența Cabinetului de Asistență 

Psihopedagogică în colegiul nostru și 

strânsa colaborare a doamnei psiholog cu 

diriginții și elevii noștri; 

 Cererea bogată pe piața muncii pentru 

specializările colegiului nostru; 

 Deschiderea activităţii educative spre 

implicare şi responsabilizarea în viaţa 

comunităţii; 

 Intensificarea conștiinței apartenenței  

europene prin accesarea de programe şi 

proiecte de cooperare internaţională. 

 Scăderea interesului elevilor, în general, 

pentru studiu, lectură și implicare în 

activități școlare și extrașcolare; 

 Mediul socio-economic extrem de solicitant 

pentru părinți și elevi; 

 Mulți din elevii noștri provin din mediul 

rural iar distanța față de oraș reprezintă un 

obstacol serios;  

 Programele școlare încărcate și presiunea 

examenelor conduc spre o abordare 

artificială a aspectelor legate de consilere și 

orientare și împiedică dezvoltarea corectă a 

activității educative; 

 Influenţa negativă a străzii şi a mijloacelor 

de comunicare în masă. 

 

Coordonator proiecte și activități educative, 

Prof. Cunțan Irina 
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VI. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

a. Raport de activitate - bibliotecă 

 

 

- Iniţierea şi îndrumarea elevilor în întocmirea unei bibliografii. 

- Îndrumarea activităţii elevilor la sala de lectură în utilizarea materialelor de referinţă şi a   

internetului. 

- Iniţierea elevilor în elaborarea  materialelor tematice, a referatelor şi altor lucrări, utilizând 

diverse resurse informaţionale. 

- Organizarea colecţiilor bibliotecii conform normelor biblioteconomice. 

- Analiza fondului de publicaţii şi stabilirea priorităţilor pentru viitoarele achiziţii.  

- Completarea judicioasă a colecţiilor bibliotecii. 

- Prelucrarea biblioteconomică a noilor achiziţii. 

- Analiza şi propunerea de scoatere din circulaţie a documentelor perimate din punct de vedere 

.fizic şi ştiinţific şi întocmirea documentaţiei în vederea casării şi scoaterii lor din gestiune.  

- Rezolvarea problemelor administrativ-gospodăreşti curente. 

- Analizarea planului de şcolarizare pentru anul următor şi elaborarea comenzilor pentru 

manualele şcolare 

- Recuperarea manualelor şcolare de la clasele a IX-a şi a XII-a aflate în subgestiunea 

diriginţilor. 

- Sortarea , numărarea şi depozitarea manualelor şcolare. 

- Informarea, studierea şi aprofundarea noutăţilor pe linie de legislaţie şi norme 

biblioteconomice. 

- Participarea la cercurile metodice cu bibliotecarii şi la alte manifestări cu caracter cultural sau 

informativ-ştiinţific în domeniu. 

- Participarea la diverse activităţi cultural-educative organizate în afara şcolii. 

- Participarea in calitate de asistent-supraveghetor la faza judeteana a Olimpiadei de geografie. 

 

 Bibliotecar 

                                                                                                              Adriana Bodi 
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b. Raport de activitate - compartiment secretariat 

 

                 Munca compartimentului Secretariat în anul şcolar 2019-2020  cuprinde activităţi care 

se reîntâlnesc în fiecare an şcolar şi ca întotdeauna şi noutăţi. 

                 La începutul anului şcolar activitatea noastră constă în: 

 înscrierea elevilor şi formarea claselor; 

 întocmirea listelor de elevi / clase şi înregistrarea lor în registrele matricole 

 punerea cataloagelor de corigenţă la dispoziţia profesorilor şi înscrierea rezultatelor 

obţinute de elevi în registrele matricole; 

 încadrarea personalului didactic suplinitor, încheierea contractelor de muncă şi 

completarea lor în programul REVISAL; 

 întocmirea statului de funcţii şi planificarea orelor pe obiecte şi clase, conform 

planului de învăţământ; 

 întocmirea STAT OCT şi a anexelor 

 întocmirea statisticilor de sfârşit de an şcolar pentru anul precedent şi a statisticilor 

pentru începerea noului an şcolar; 

   În cursul întregului an şcolar serviciul Secretariat desfăşoară următoarele activităţi: 

 eliberarea de adeverinţe elevilor;  

 întocmirea şi eliberarea actelor de studii elevilor; 

 eliberarea de adeverinţe angajaţilor;  

 întocmirea şi trimiterea la M.E.C.T.S. a propunerilor de comisii pentru gradele 

didactice şi întocmirea tabelelor cu datele candidaţilor din ţară, înscrişi la examenele de 

grade didactice;  

 întocmirea cataloagelor pentru probele care se susţin în vederea obţinerii gradelor 

didactice de către maiştri instructori; 

 întocmirea şi eliberarea actelor de perfecţionare maiştrilor instructori; 

 întocmirea statelor de plată lunare; 

 înregistrarea elevilor (veniţi sau plecaţi prin transfer) în registrele matricole; 

 întocmirea lunară a tabelelor, în format electronic şi pe suport de hârtie, cu elevii 

care au împlinit 18 ani şi sunt în drept  de a primi alocaţia de stat. 

 completarea registrelor matricole cu situaţia şcolară din anul precedent pentru fiecare 

elev;  

 rezolvarea corespondenţei unităţii şcolare; 
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 solicitarea foilor matricole şi a dosarelor personale ale elevilor veniţi prin transfer; 

 întocmirea şi eliberarea foilor matricole pentru elevii plecaţi prin transfer la alte 

unităţi şcolare şi care solicită foile matricole pentru diverse necesităţi; 

 strângerea dosarelor pentru burse şcolare – sociale, de orfan, şi de boală , participarea 

în comisia de acordare a burselor şi întocmirea statelor de plată a burselor; 

 strângerea dosarelor pentru burse „Bani de liceu” şi participarea în comisia de 

acordare a burselor şi întocmirea statelor de plată a burselor şi a tabelelor pentru virarea 

sumelor pe card de către Banca Transilvania şi B.R.D.; 

 întocmirea statelor de plată a burselor profesionale și virarea sumelor pe carduri de 

către bănci.  

 întocmirea statelor de decontare a abonamentelor şi a biletelor de călătorii pentru 

elevii navetişti şi a tabelelor pentru virarea sumelor pe card de către Banca Transilvania şi 

B.R.D.; 

 eliberarea la cerere de adeverinţe absolvenţilor care au promovat unele probe de 

bacalaureat în sesiunile anilor anteriori şi care doreau să le fie recunoscute în sesiunile din 

anul 2019;  

 comandarea formularelor pentru actele de studii şi ridicarea lor de la I.S.J.Sibiu; 

 scrierea, completarea actelor de studii, înregistrarea în registrele unice de eliberare a 

acestora, întocmirea borderourilor pentru aplicarea timbrului sec la inspectoratul şcolar şi 

eliberarea lor absolvenţilor 

 eliberarea de adeverinţe celor care şi-au pierdut actele de studii, ridicarea 

formularelor pe bază de proces verbal de la I.S.J.Sibiu, completarea şi eliberarea 

duplicatelor; 

 participarea la toate şedinţele Consiliului profesoral şi de Administraţie şi întocmirea 

proceselor verbale. 

 completarea SIIIR cu datele personalului, elevilor şi claselor din unitatea noastră 

și baza materială a școlii ;  

      În prezentul an şcolar am avut ca activităţi noi următoarele:  

 plata diferenţelor salariale conform Legii 220/2007 şi 221/2008 , reactualizate cu indicele de 

inflaţie aferent lunii in care se face plata. 

 Întocmirea actelor necesare și a statelor de plată pentru bursa acordată elevilor proveniți din 

mediul rural.   

                                                                                    Secretar şef: Marcu Mariana 
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Director,  

Ing.  prof. Solomon Marian 

 

Director adj, 

     Ing. prof. Toma Liliana 

  

Coordonator  proiecte şi programe educative, 

Prof. Cunțan Irina  

 


