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„ Se spune că timpul schimbă lucrurile, dar, de fapt, trebuie să le schimbi tu însuți.”   

(Andy Warhol) 

I.  ARGUMENT 

 

                  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”Ciumbrud, în calitate de prestator de servicii 

educaționale pentru beneficiarii primari, secundari si terțiari din comunitate, asigura implementarea 

politicilor educationale prin demersul didactic de aplicare la clasa a curriculei nationale și la decizia 

școlii de catre cadrele didactice în contexte formale și nonformale, ajutate de personalul didactic 

auxiliar si nedidactic, modelând demersul didactic pentru transformarea elevului în participant activ, 

conșient și responsabil în formarea personală.  

                Provocarea si elementul de noutate pentru semestrul II al acestui an școlar, au fost constituite 

de trecerea demersului didactic în format on-line pentru toate nivelele de învațământ. Timp de trei luni, 

întreaga activitate a școlii s-a desfașurat în on-line cu un program adaptat pentru aceasta peioadă. 

Elementul central al tuturor demersurilor a fost ELEVUL, care este actorul principal al demersului 

educațional, în jurul acestuia gravitând modul de abordare a curriculumului, constituirea și 

perfecționarea resursei umane, constituirea și folosirea resursei materiale și financiare și modul de 

abordare a relațiilor cu comunitatea locală. 
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II. CONTEXT LEGISLATIV 

− Legea 1/ 2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; OUG. nr. 

49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru 

modificarea unor acte normative  

− Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, 

privind asigurarea calităţii educaţiei 

− Legea nr. 35/ 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; H.G nr. 185/ 2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale;  

− O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a inspectoratelor şcolare, modificat şi completat prin O.M.E.C.Ş. nr. 3400/ 2015;                                           

-  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  aprobat 

prin O.M.E.N nr. 5079/ 2016; 

− O.M.E.C.T.S nr.4390/2012 privind infiintarea Consiliului National pentru prevenirea si 

combaterea violentei in mediul scolar; 

− O.M.E.C.T.S nr. 5547/ 2011 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi 

Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 

privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

− Ordinul MEN nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcţionare a 

învăţământul dual ; 

− Ordinul  MENCS  nr. 5068 / 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

funcţionare   a învăţământul profesional de stat ; 

− ORDIN  MEN nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de bacalaureat naţional – 2020 

− ORDIN MEN  nr. 4916/2019  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de evaluare 

națională - 2020 

− Ordinul  MEN nr.5087/2019 privind desfășurarea și Calendarul admiterii în învăţământul 

profesional de stat  și în învățământul dual cu durata  pentru anul şcolar 2020 - 2021, 

- Ordinul 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității 

procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar prevede că  

− Ordinele, notele, notificările şi precizările emise de M.E.C. 
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            Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de 

învăţământ şi al celui teritorial, cu cele specifice unităţii de învăţământ, pe baza documentelor 

curriculare oficiale.       

             Atât la nivelul şcolii cât şi al compartimentelor, documentele de proiectare a activităţii au fost 

întocmite la începutul fiecărei etape pe baza unei temeinice analize de diagnoză a activităţii anterioare, 

prin raportare la indicatorii de performanţă şi la criteriile de evaluare.  

         

III.ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢII  INSTRUCTIV–EDUCATIVE 

 

OBIECTIV GENERAL  

 

Proiectarea activităţii, eficientizarea funcţională a procesului instructiv-educativ în 

unitate, în urma unei diagnoze obiective, pentru atingerea țintelor cuprinse în PAS. 

 

PRIORITĂŢI  MANAGERIALE 

 

➢ diagnoza exactă a stării învățământului în componentele sale semnificative și prognozarea 

direcțiilor   de evoluție, pornindu-se de la situații concrete, în vederea stabilirii unor strategii 

eficiente; 

➢  analiza periodică a calității procesului instructiv-educativ, pe componente, în cadrul consiliului 

de administrație, consiliului profesoral, comisiilor metodice și colectivelor de catedră; 

➢  orientarea , cu prioritate, a acțiunilor de îndrumare și control pe probleme specifice – mai ales, 

acolo, unde s-au semnalat imperfecţiuni sau neajunsuri; 

➢ diversificarea formelor de pregătire a elevilor din perspectiva examenelor naţionale ; 

➢  diferențierea demersului didactic în funcție de resurse și mediu; 

➢ consolidarea competențelor în practicarea metodelor pedagogice interactive; 

➢ diseminarea exemplelor de bună practică; 

➢ stimularea relațiilor parteneriale intra și interinstituționale; implicarea în programe de 

cooperare cu parteneri educaționali strategici; 

➢  monitorizarea consecventă a programelor de formare continuă; 
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➢ gestionarea atentă a programelor de dotare susținute de MEN, armonizarea atentă a resurselor 

și finalităților; 

➢  modernizarea cabinetelor și laboratoarelor și transformarea lor în spații de formare și 

dezvoltare la elevi a competențelor transferabile 

➢ asumarea responsabilităților ce revin școlii ca spațiu public, cu funcții multiple ( îndeosebi în 

relațiile cu exteriorul); 

➢  ofertele de CDS să fie corelate și integrate, pe orizontală și verticală, curriculum-ului național,    

corespunzător grupului țintă căruia i se adresează; 

➢  realizarea cu rigurozitate a evaluării interne a calității procesului educațional; 

➢ crearea condiţiilor optime de siguranţă şi calitate a muncii. 

 

VI .RESURSE UMANE 

 

ELEVI 

 

 TOTAL elevi  şi preşcolari, la început de an şcolar 2019-2020 – 511 elevi,  grupaţi  

în 24   de clase : 

 

  pregătitoare – IV   -     2 clase  – 27 elevi 

     

 V-VIII                     -     3 clase – 37 elevi  

    

 IX – XII zi              -     4 clase – 76  elevi 
 

 IX, X, XI profesională -5 clase - 70 elevi 

 

 IX - XIII seral        -     8 clase – 266 elevi 

 

 

- 2 grupe GPN Ciumbrud - 35 preşcolari din care 13 maghiari 

            

 

 

 

http://www.aiud.ro/ciumbrud


ROMÂNIA 
                  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

                       strada: Vasile Lucaciu, nr. 42, loc. Ciumbrud, jud. Alba, cod 515202 
telefon: 0258/866002, fax: 0258/866002 

                  website:   www.aiud.ro/ciumbrud 

 

 

 5 

 

 

1. Cuprinderea  elevilor în evidenţele şcolare pe cicluri de învăţământ 

Treapta de 

învăţământ 

Elevi înscrişi 

la începutul 

anului 

Elevi 

plecaţi 

Elevi 

veniţi 

Elevi 

retraşi 

Exmatri- 

culați 

 

Alte 

situații 

 

Repetenți 

Elevi rămaşi 

la sfârşit de 

an 

Preşcolari 35 1 - - -  - 34 

Primar 27 - - - -  - 27 

Gimnazial 37 - 1 - -  6 32 

Clasa IX- 

XII/zi 
76 3 2 - -  3 75 

Şc.profesio

nală 
70 2 1 - - 10 13 59 

Clasa IX – 

XIII Seral 
266 - - -  4 - 262 

 

 

 

Elevi înscrişi la începutul anului 
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       2.Promovabilitate 

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂ-

MÂNT 

PRIMAR 

ŞI GIMNA-

ZIAL 

Nr.elevi 

înscrişi 

la 

Început

ul 

anului 

Nr.elevi 

rămaşi 

la sfârşit  

de an 

 

Plecaţi 

 

Veniţi 
Promo- 

vaţi 

 

 

Retraşi 

 

 

Exmatricu

lați 

 

 

Alte 

situații Repetenți 
% 

Promovabilitate 

pregătitoare 

 
3 3 - - 3 

- - - 
- 100% 

II 

 
10 10 - - 10 - - - - 100% 

III 

 
7 7 - - 7 - - - - 100% 

IV 7 7 - - 7 - - - - 100% 

V 

 
13 13 - - 10 - - - 3 77% 

VII 

 
12 12 - - 9 

- - - 
3 75% 

VIII 

 
12 13 - 1 13 

- - - 
- 100% 
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LICEAL, 

PROFESIONAL 

Nr.elevi înscrişi la 

începutul 

anului 

Nr.elevi rămaşi 

la sfârşit  de an 

 

Plecaţi 

 

 

Veniţi 

Promo

vaţi 

 

 

Retraşi 

Exmatricu

lați 

Alte 

situații Repetenți 

% 

Promovabilitate 

IX -zi 22 22 1 1 19 - - - 3 86% 

X  18 18 1 1 18 - - - - 100% 

XI 20 18 1 - 20 - - - - 100% 

XII  16 16 - - 11 - - - 5 68% 

IX  A -seral  34 34 - - 34 - - - - 100% 

X A seral 33 33 - - 33 - - - - 100% 

XI A seral 34 34 - - 33 - - 1 - 97% 

XI B seral SEM II 34 34 - - 34 - - - - 100 % 

XII A seral 34 33 - - 33 - - 1 - 100% 

XII B seral 34 33 - - 33 - 1 - - 100% 

XIII A seral 30 30 - - 30 - - - - 100% 

XIII B seral 33 32 - - 32 1 - - - 100% 

IX B, inv. prof. 23 23 1 2 18 - - - 6 78% 

IX* B, inv.prof. 12 3 - - 3 - - 9 - 100% 

X B,inv.prof. 18 18 - - 15 - - - 3 83% 

X* B, inv. prof. 3 2   2  - 1 - 100% 

XI B inv.prof. 14 14 - - 10 - - - 4             71% 

http://www.aiud.ro/ciumbrud


ROMÂNIA 
                  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

                       strada: Vasile Lucaciu, nr. 42, loc. Ciumbrud, jud. Alba, cod 515202 
telefon: 0258/866002, fax: 0258/866002 

                  website:   www.aiud.ro/ciumbrud 

 

 

 8 

3. Frecvenţa şi starea disciplinară la sfârşitul  anului 

 

Clasa Total 

absenţe 

Motivate Nemotivate Absenţe 

nemotivate/ 

elev 

Elevi cu note 

scăzute la purtare 

pregătitoare - - - - - 

II  - - - - - 

III 3 3 - - - 

IV 26 26 - - - 

V 415 44 371 28,53 3 

VII 1016 52 964 80,33 6 

VIII 867 260 607 46,69 5 

IX -zi 830 382 448 20,36 3 

X  343 215 128 7,11 1 

XI 530 385 145 7,25 1 

XII  497 350 147 9,19 - 

IX  A -seral  164 - 164 4,82 - 

X A seral 174 90 84 2,55 - 

XI A seral 123 40 83 2,44 - 

XI B seral SEM II 51 13 38 1,12 - 

XII A seral 95 55 40 1,18 - 

XII B seral 132 55 77 2,26 - 

XIII A seral 66 11 55 1,83 - 

XIII B seral 858 441 417 12,64 2 

IX B, inv. prof. 2243 452 1791 77,86 10 

IX* B, inv.prof. 1124 88 1036 86,33 - 

X B,inv.prof. 1318 93 1225 68,05 5 

X* B, inv. prof. 288 282 6 2 - 

XI B inv.prof. 413 2 411 29,35 3 
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4. Frecvenţa şi starea disciplinară pe trepte de învăţare, sfârşit  de an 

 

Treapta de 

învăţământ 

Elevi 

rămaşi la 

sfârşit de 

an 

Total 

absenţe 

Absenţe 

motivate  

Absenţe 

nemotivate 

Note 

scăzute 

la 

purtare 

Abs. 

Nemotivate

/elev 

Primar  27 29 29 - - - 

Gimnazial  38 2298 356 1942 14 51,11 

Clasele IX- XII zi 74 2200 1332 868 5 11,73 

Învăţământ 

Profesional 
60 

5386 917 4469 18 74,48 

Clasele IX - XIII 

seral 
263 

1663 705 958 2 3,64 

TOTAL 435 11576 3339 8237 39 18,93 
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        În urma analizei realizate se constată că situaţia la învăţătură a elevilor nu se ridică la nivelul   

aşteptărilor şi eforturilor depuse de majoritatea cadrelor didactice. Acest fapt se datorează nivelului 

slab de pregătire cu care elevii vin în şcoala noastră, lipsei de motivare a acestora.  

        Se înregistrează un număr destul de mare de absenţe nemotivate / elev (18,93), mai mic decât 

anul trecut (40,44),dar totuși mare având în vederea învățarea online din semestrul II. 

        Acest număr mare de absențe se datorează unui număr redus de elev, care au un număr foarte 

mare de absenţe, majoritatea provenind din familii dezorganizate, unde educaţia şi supravegherea 

din partea părinţilor este deficitară. 

5.Examene de sfârşit de ciclu 
 

Examen de absolvire Total 

înscrişi 

Prezenţi Absenți Reușiți Promovabilitatea 

 

Evaluare naţională  

13 

 

6 

 

7 

 

2 

 

33% 

Certificare a 

competenţelor 

profesionale  Nivel 3 

 

10 

 

10 

 

- 

 

10 

 

100% 

Certificare a 

competenţelor 

profesionale  Nivel 4 

 

63 

 

63 

 

0 

 

63 

 

100% 

 

Bacalaureat  (serie 

curentă) 

                      

 

14 

 

12 

 

0 

 

6 

 

50% 

               Se observă o creștere a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în acest 

an școlar 50% ( promoția curentă),   față de 40 %,în anul școlar2018-2019, faţă de 20%   în anul 

şcolar 2017-2018, dar  mic față de media pe ţară 64,5 % și pe județ 71,76 %. 

               Pentru rezultate cât mai bune la examenele naționale activitatea de predare-învățare 

trebuie abordată din perspectiva nevoilor și intereselor elevilor, devenind mai atractivă, stimulativă, 

motivantă, antrenându-i pe deplin în actul educațional. Este necesară o mai atentă pregătire a 

orelor de către profesori. Profesorii care predau disciplinele de examen vor elabora sistematic 

instrumente de lucru, vor aborda diferențiat și individualizat procesul didactic, vor oferi consultanţă 

elevilor prin derularea unor programe eficiente de pregătire suplimentară, în cadrul proiectului ,, 

Rose”. Părinţilor elevilor li se va oferi suport informaţional care să le orienteze intervenţiile. 

Pregătirea elevilor va fi susținută de profesorii diriginți precum și de consilierul școlar. 
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 CADRE DIDACTICE 

Pentru anul şcolar  2019 – 2020  au fost aprobate  -  58,75 (0,44 normă înv. domiciliu)  norme din care: 

▪ 36,75      - norme didactic             

▪ 7             - didactic auxiliar 

▪ 15           -  nedidactic 

 

Situaţia încadrărilor  cadrelor didactice ( 38 )în anul şcolar 2019 – 2020 

Titulari Titulari 

detaşaţi 

Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori stu 

superioare 

necalificaţi 

26 2-veniți 

2- plecați 

10 2 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 Şcoala este încadrată cu 7 persoane la categoria personalului didactic auxiliar şi 13 persoane 

 la categoria personal nedidactic.   

 

V. ACTIVITATEA  DE PERFECŢIONARE  ŞI  DE  FORMARE  

CONTINUĂ  A  PERSONALULUI   DIDACTIC 

 

          Cadrele didactice au participat la activităţi metodice şi de perfecţionare la nivelul şcolii, al 

judeţului sau la forme de perfecţionare organizate în instituţiile de învăţământ abilitate. De asemenea 

au desfăşurat activităţi demonstrative, fiind preocupate de ameliorarea rezultatelor elevilor, au 

participat la dezbateri în urma susţinerii unor referate din nevoia permanentă de adaptare la cerinţele 

moderne ale învăţământului. 

Activitatea de autoperfecţionare a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii: 

o - perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice ; 

o - participarea la diverse cursuri de formare; 

o - perfecţionarea prin inscrierea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice. 

 
 

 COMISIA  PENTRU  PERFECŢIONARE  ŞI  FORMARE CONTINUĂ 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

AN  ŞCOLAR 2019-2020 

 

Perfecţionarea/formarea continuă este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice. 

Este imposibil să ai întotdeauna ceva nou de transmis şi să găseşti modalitatea optimă de a o face, 

trezind în acelaşi timp interesul elevilor, dacă tu însuţi nu eşti preocupat să fii la curent cu tot ceea ce 

apare nou, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic. 

Comisia de perfecţionare şi formare continuă, pe tot parcursul anului şcolar 2019- 2020: 

-a popularizat oferta de formare propusă de CCD Alba; 

-a analizat nevoia de formare a cadrelor didactice prin diverse chestionare; 

-a furnizat informaţii şi materiale informative cadrelor didactice ale şcolii privind formarea continuă 

şi centrele de perfecţionare din judeţ şi din ţară; 

-a realizat o bază de date privind formarea cadrelor didactice din liceu; 

-a întocmit planul de activitate al comisiei; 

-a întocmit fişele individuale de formare continuă, care au fost actualizate permanent; 

-a întocmit raportul anual cu privire la situaţia formării cadrelor didactice ; 

  Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud au înţeles 

foarte bine că propria formare este o condiţie absolut necesară activităţii de formare pe care o 

desfăşoară în clasă, aşa că au participat la multiple şi variate activităţi de perfecţionare. 

  Dintre acestea, cităm: 

-perfecţionarea prin grade didactice: 

➢ au obtinut gradul didactic I 

- Prof. Cordoș Adriana Romana 

- Prof. Păcurar Simona 

➢ au susţinut inspecţii: 

- inspecție specială gradul didactic I- Prof. Cordoș Adriana Romana  

-  -participări la conferințe: 

- Prof. Filimon Elena – Fischer International Conference, 05.09.2019 – 06.09.2019. 

- Prof. Vârteiu Daniel Petru – The International Conference „Global Economy Under Crisis” – 

„Ovidius” University of Constanța (14-15 noiembrie 2019). 

- Prof. Vârteiu Daniel Petru – The International Conference on Management, Economics and 

Accounting – 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia (14-15 noiembrie 2019). 

-cursuri perfecţionare CCD, ISJ, Universități: 

- Prof. Andrea Amelia – Profesor în online, Digital Nation, 
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                                  -  TIC – Calcul tabelar și prezentări Power Point, CCD Alba. 

- Prof. Budai Antoanela– Profesor în online, Digital Nation.             

- Prof. Căpîlna Maria – Leadership și management în organizațiile școlare, CCD Alba, 

         - Profesor în online, Digital Nation, 

         - Mentoratul didactic – calea spre o carieră de succes, Asociația 

           CNF Transilvania. 

- Prof. Crișan Ionela   – Profesor în online, Digital Nation. 

- Prof. Demeny Ștefan – CRED –Curriculum relevant educație deschisă pentru toți.  

            Formare nivel II învățământ gimnazial, CCD Brașov. 

- Prof. Filimon Elena – Webinar English Language, Cambridge University Press, 

  - CRED –Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, CCD Alba,        - 

Profesor în online, Digital Nation 

   - TIC – utilizarea internetului pentru informare și documentare, CCD Alba,             

-Prof. Lenghel Monica Adriana – TIC – utilizarea internetului pentru informare și    

documentare, CCD Alba. 

-Prof. Macrai Cristian – CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți,   

    CCD Alba, 

- Profesor în online, Digital Nation. 

-Prof. Păcurar Simona - Profesor în online, Digital Nation. 

-Prof. Tocaciu Camelia - Profesor în online, Digital Nation. 

-Prof. Toma Cosmina Adela - CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru         

toți, CCD Alba 

 - Profesor în online, Digital Nation. 

-Prof. Vass Paraschiva - Leadership și management în organizațiile școlare,    

            PROEURO-CONS 

-Prof. Vârteiu Daniel Petru – Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar,    

          Asociația Euroeducație 

                  În calitate de responsabil cu perfectionarea, prof. Vârteiu Daniel Petru a participat în anul 

şcolar 2019-2020, la întâlnirile organizate de CCD Alba, având ca scop iniţierea şi menţinerea unei 

colaborări cu această instituţie, cât şi identificarea unor nevoi reale de perfecţionare în rândul cadrelor 

didactice. De asemenea, a stat la dispoziţia colegilor din liceu pentru informaţii privind posibilităţile de 

formare şi demersurile necesare înscrierii la un curs de perfecţionare. 
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ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE  

PUNCTE TARI 

- CCD Alba iniţiază şi organizează periodic, activităţi ştiinţifice, metodice, educative cu 

impact pozitiv asupra beneficiarilor; 

- suportul direcţiunii liceului în vederea participării la cursuri de formare/ perfecţionare în 

ţară; 

- comparativ cu anul şcolar precedent, mai multe cadre didactice au conştientizat importanţa 

formării profesionale pe tot parcursul vieţii. 

PUNCTE SLABE 

- alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de dezvoltare 

personală; 

OPORTUNITĂȚI 

- oferta variată a CCD şi a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfecţionare/master/studii postuniversitare a universităţilor din țară; 

AMENINȚĂRI 

- nu există 

 

 

                     Resposabil Comisie:                   

Prof. Vârteiu Daniel Petru 

 

RAPORTUL RESPONSABILILOR DE ARII CURRICULARE ŞI 

COMISII METODICE 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR  ȘI  EDUCATOARELOR  
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN   

 anul  școlar 2019-2020 

                                 

În  anul scolar 2019-2020, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, conţinuturile demersului 

didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate 

în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.. 

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi 

colective ) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 
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O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din 

fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente  

la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-

a acordat   probelor de evaluare iniţială la toate  clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost 

concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. 

Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  privind demersul 

didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru 

dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

  I.COMUNICARE 

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a 

selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii.  În activitatea de formare şi educare au 

fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în: 

                - activităţi de formare 

                - de informare  

                - experimentare  

                - interpretare 

                - aplicare în diverse situaţii… 

       II.  RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

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

de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă 

de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative  a fost implicată familia, ţinându-se cont de 

unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de 

gospodărire sau autofinanţare .  

        III. CURRICULUM 

Problematica specifica claselor I - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de la aceste clase. 

Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a  elevilor din diverse puncte de 

vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui 

colectiv. 

IV. FORMAREA ELEVILOR 

    Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul 

de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, 

toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de 

vârstă şi individuale . 
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În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am 

consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor 

directe sau a experienţei de viaţă personală . 

V. EVALUAREA 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi 

apelând la strategii de evaluare alternativă. 

VI. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA 

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

autoevaluării obiective , dar şi subiective . 

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind 

eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Resp. comisie metodică: prof. Toma Cosmina                                        

 

ARIA CURRICULARĂ: ,, LIMBĂ ȘI COMUNICARE ,, 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE   

An şcolar 2019-2020  

 

 

 Anul școlar 2019-2020 a însemnat  aceeași implicare, dedicare  permanentă și efort susținut din 

partea cadrelor didactice care fac parte din Comisia metodică Limbă și Comunicare a Liceului 

Tehnologic Agricol ,,Al. Borza” din Ciumbrud.  

 S-au urmărit obiectivele stabilite conform programelor școlare. 

 Astfel, în anul şcolar 2019-2020, Comisia metodică Limba şi Literatura Română a desfăşurat 

activităţi complexe, în conformitate cu graficul întocmit în septembrie 2019. 

În cadrul primei şedinţe a Comisiei s-au stabilit atribuțiile membrilor comisiei, au fost 

verificate toate planificările anuale și calendaristice ale membrilor acestei comisii metodice.  

De asemenea, s-a aprobat graficul activităţilor pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi graficul 

detaliat al activităţilor pentru cele două semestre ale anului şcolar, fiind realizate interasistențele 

prevăzute în programarea stabilită de comun acord.  

Considerăm că o analiză eficientă a activităţii constituie premisa îmbunătăţirii activităţii pentru 

perioada următoare. 

În acest sens, pot fi identificate: 
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Puncte tari: 

- toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, mare 

disponibilitate de a comunica eficient cu elevii, după cum a reieșit din lecțiile deschise ținute de către 

toți membrii comisiei la datele stabilite; 

- doamnele profesoare: Cãpilna Maria, Cordos Adriana, Filimon Elena au derulat activitățile din cadrul 

proiectului ,, Rose” organizat la nivelul unității școlare, proiect ce i-a implicat pe elevii din clasele 

liceale ; 

- un alt punct forte este acela că există un climat bazat pe înţelegere şi cooperare în cadrul comisiei; 

- activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin  valorificarea 

programei de specialitate; 

- se cunosc în profunzime noile programe de limba şi literatura română, limba engleză și limba 

franceză; 

- s-a realizat o judicioasă prezentare a auxiliarelor didactice, avându-se în vedere câteva criterii pe care 

membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi conţinutul 

manualelor, prezenţa în auxiliare a unor texte fundamentale, continuitate, modernitate, efienţă, în acest 

sens fiind utilizate materiale didactice auxiliare de la editurile Delfin și Paralela 45, cât și altele 

propuse de edituri sau de elevi, pentru orele de limba și literatura română; 

- în teste, s-au valorificat informaţii cuprinzătoare; 

- s-a efectuat testarea inițială la disciplina limba și literatura română, limba englezã si limba 

francezã, prilej ce a condus la constatarea deficienţelor de exprimare în scris a multor elevi; a 

greselilor gramaticale si ortografice; 

-  s-a avut în vedere ameliorarea comunicării în scris a  elevilor, prin propunerea lecturii și interpretării 

textelor la prima vedere, atât în cadrul temelor, cât și în evaluarea formativă sau continuă; 

- în luna septembrie 2019, doamnele profesoare Crisan Ionela și Filimon Elena  au realizat impreuna 

cu elevii claselor VI-XII, o activitate ce marcheaza ,,Ziua Europeanã a Limbilor”, ocazie cu care 

elevii au invaţat importanţa cunoaşterii a cât mai multor limbi strãine, au intonat cântece si proverbe în 

mai multe limbi, manifestând interes si preocupare în studiul limbilor strãine. 

- la sfârșitul lunii octombrie 2019, doamnele  profesoare de limba engleză,  Filimon Elena și Crisan 

Ionela au organizat acitivități prilejuite de Halloween deghizând elevii conform spiritului sărbătorii,  

-în luna noiembrie 2019, d-na prof. Capilna Maria  a participat impreuna cu elevii clasei a IX-a A la 

,,Ziua Bibliotecii”; 

- în luna decembrie 2019, elevii claselor  VI-VIII au realizat un program festiv în spiritul 

Crăciunului, recitări și colinde in limbile românã/ englezã si francezã, vineri, 21 decembrie 2019; 
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-elevii  şcolii noastre au dedicat o activitate importantã,  marelui poet ,Mihai Eminescu, care a fost 

aniversat la data de 15 ianuarie 2020; 

 - s-au desfăşurat ore de pregătire pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a, săptămânal, în 

fiecare vineri, de la ora 14 până la   ora 15 si pentru Examenul de  Bacalaureat, in fiecare zi de 

miercuri, de la 14-15. 

Puncte slabe percepute pe parcursul activităților didactice din sem. I: 

- lipsa de interes a unor elevi, cât și a unor părinţi în relaţia cu şcoala; 

- indiferența multor elevi în ceea ce privește lectura; 

- probleme destul de multe privind lectura corectă, expresivă și înțelegerea textului citit; 

- lipsa timpului pentru desfășurarea unui cerc de lectură; 

- existența unei mari discrepanțe între ceea ce cred elevii că știu și ceea ce efectiv știu; 

- lipsa timpului suplimentar pentru exerciții diversificate de redactare a textelor reflexive și nu 

numai. 

MĂSURI CE S-AU IMPUS: 

1. Urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor analize comparative: 

- note testare iniţiala - medie semestrială/ medie anuală;  

- medie semestrul I- medie sem. II; 

 -    medie anuală -  nota obţinută la Examenul de Evaluare Naţională si Examenul de 

Bacalaureat; 

      2. Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor 

     3. Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen 

      4. Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul 

prezintă lacune 

      5. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri 

       6. Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, 

ținând cont de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor și de nivelul de cunoştinţe al elevilor 

      7. Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice 

      8. Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită 

      9. Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de 

pregătire suplimentară 

      10. Stabilirea unor responsabilităţi la nivelul catedrei  

       11. Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor 

activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea preponderentă a 
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metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense  

și sancţiuni pozitive. 

 Considerăm că s-a lucrat cât de bine s-a putut, dar ne propunem ca rezultatele viitoare să fie tot 

mai bune, să ridicăm nivelul cunoștințelor și să-i determinăm pe elevi să fie tot mai motivați în 

pregătirea școlară.  

                                                                     

Responsabil de arie curriculară 

       prof. Crișan Ionela 

 

 

ARIA CURRICULARĂ: ,,MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII,, 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 AN ŞCOLAR 2019- 2020 

 

Activitatea ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe ale naturii”, în anul şcolar 2019–2020, s-a 

desfăşurat conform planului managerial și planificării activităților semestrului I. Activităţile realizate 

la nivelul ariei au avut ca scop realizarea obiectivelor stabilite la începutul anului şcolar. 

 Au fost întocmite la timp documentele școlare (planificări calendaristice, planificări ale 

unităților de învățare, curriculum adaptat pentru elevii cu CES), pe baza programelor aprobate, astfel 

încât toate cadrele didactice din arie au portofolii complete după ultimele precizări apărute. 

  Evaluarea iniţială a elevilor s-a realizat prin testarea iniţială a acestora  la începutul anului. 

Modul de realizare cât şi rezultatele obţinute au fost discutate şi analizate.  

 Rezultatele obținute de elevii au fost modeste, motiv pentru care s-au căutat măsuri de creştere a 

randamentului şcolar implementate apoi în strategiile didactice utilizate la clasă și stabilirea unui plan 

remedial pentru fiecare disciplină de studiu mai ales pentru elevii cu dificultăți de învățare și nivel 

foarte redus al cunoștințelor de bază.   

 Ore de pregătire suplimentară s-au desfăşurat la clasele a VIII-a, a XII-a zi şi a XIII-a seral, 

conform graficului stabilit, în vederea pregătirii suplimentare a elevilor pentru Evaluarea Națională şi a 

Examenului de Bacalaureat (Macrai Cristian și Demeny Ștefan– matematică, Andrea Amelia – 

biologie, Tocaciu Camelia – chimie, Filimon Dana - fizică). 

 Și în acest an școlar, doamna profesoară Andrea Amelia continuă activitățile din cadrul 

proiectului „Scoli prietenoase cu natura” în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română. 

 În cadrul proiectului ROSE „Cultivăm idealul”, începând cu luna noiembrie, profesorii 

Macrai Cristian, Macrai Nicoleta și  Andrea Amelia au realizat activități remediale și de pregătire 

pentru examenul de bacalaureat, la materiile matematică și biologie, după cum urmează: Macrai 
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Cistian (pregătire pentru bacalaureat cu elevii clasei a XII-a, pregătire pentru bacalaureat cu elevii 

clasei a XI-a și activități remediale cu elevii clasei a X-a la disciplina matematică) Demeny Ștefan  

(activități remediale cu elevii clasei a IX-a la disciplina matematică) și Andrea Amelia (pregătire 

pentru bacalaureat cu elevii clasei a XII-a la disciplina biologie). 

 Profesorii ariei au fost implicați și în alte proiecte de promovare a școlii (Tocaciu Camelia și 

Filimon Dana) și vizite de studiu (Tocaciu Camelia) în parteneriat cu Fundația Civitas și Asociația 

EdAgro din cadrul programului Liceele agricole - HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici 

și mijlocii. 

 Notarea ritmică a elevilor şi parcurgerea materiei de către fiecare profesor din arie conform 

planificărilor calendaristice stabilite la începutul anului şcolar, au fost monitorizate de responsabilul de 

arie curriculară prof. Tocaciu Camelia şi analizate împreună cu doamna director adjunct Filimon Dana 

prin întocmirea unor fişe de monitorizare şi control completate de fiecare cadru didactic şi prin 

asistenţele efectuate la lecţii. 

Toți membri ariei curriculare au participarea la activităţi de perfecţionare continuă ca: Lecţii 

deschise, dezbateri, ateliere de lucru cu temele: „Obiective și competențe în predarea-învățarea 

științelor exacte ”,(Tocaciu Camelia) „Învățarea experiențială în lecțiile de matematică” (Macrai 

Cristian),  „Utilizarea mijloacelor IT în lecțiile de biologie” (Andrea Amelia). 

Schimburi de experienţă cu alte şcoli: participarea la cercurile metodice de fizică-chimie cu 

referate şi materiale didactice: planuri de lecţii, unităţi de învăţare, modele de planificări calendaristice 

semestriale şi anuale. 

Conceperea şi aplicarea unor strategii didactice de predare - învăţare - evaluare moderne bazate 

pe: învăţarea activă, colaborarea între elevi (munca în grup), inteligenţele multiple, învăţarea 

diferenţiată. 

 Evaluarea sumativă a elevilor s-a realizat de către fiecare cadru didactic, prin teste sumative 

aplicate la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare şi teze la sfârşitul semestrului.  Au fost analizate 

rezultatele obţinute şi progresul şcolar înregistrat. 

 

Responsabil de arie curriculară 

       prof. Tocaciu Camelia 

 

 

ARIA CURRICULARĂ:,,OM ŞI SOCIETATE” 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE  
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„OM ŞI SOCIETATE’’ 

AN ŞCOLAR 2019-2020  
 

   Comisia metodică, „Om şi societate” şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care 

şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective: 

• Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare 

• Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative 

• Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii 

• Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă 

• Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 

 

               Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au 

fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice diverse 

şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Rezultatele Testelor 

inițiale au fost discutate și analizate în cadrul Comisiei, observându-se o slabă pregătire și interes al 

elevilor pentru acest tip de evaluare, fapt pentru care s-a propus antrenarea elevilor în realizarea 

diferitelor proiecte şi portofolii, cerute de profesorii de istorie, geografie, religie sau științe socio-

umane, care să îi ajute la învățarea prin metode active, participative sau chiar practice. 

  Asistențe la ore : 

- Octombrie 2018 - prof. Filimon Tiberius a fost asistat la ora de Psihologie, la clasa a X-a A, 

cu tema „Procese cognitive superioare: gândirea” 

- Noiembrie 2018 – prof. Stanciu Mirela, a fost asistată la ora de Educație pentru Societate, la 

clasa a IX-a A, cu tema „Clasificarea. Tipuri de” 

- Decembrie 2019 – prof. Stanciu Nicu, Educație Fizică, clasa a V-a, „ Consolidarea alergării 

de viteză, 50 de metri ” 

În cadrul Comisiei meodice, în luna octombrie prof. Filimon Mariana a susținut un referat  cu 

tema  „Biserica”, iar în luna noiembrie, a fost susținută o lecție demonstrativă de către d-na prof. 

Păcurar Simona, la clasa a V-a, la disciplina istorie, cu titlul „Orientul antic”. În luna decembrie 2019, 

d-l prof. Stanciu Nicu a susținut un proiect de lecție cu titlul: „Consolidarea alergării de viteză, 50 de 

metri”, proiect realizat la nivelul clasei a V-a. 

S-a remarcat buna colaborare cu doamna bibliotecară Oargă Maria, care s-a implicat în 

organizarea activităţilor educative în cadrul Centrului de Documentare şi Informare, precum şi prin 

organizarea de expoziţii cu diverse ocazii, cu precădere cu prilejul aniversării Centenarului Marii 
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Uniri. 

           Pe parcursul semestrului I au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din 

istoria naţională:  

 

- Octombrie 2019 - Comemorarea Holocaustului- au fost desfășurate activități de informare 

în cadrul orelor de istorie; 

- Noiembrie-decembrie 2019 - Ziua Naţională a României – elevii școlii, îndrumați de prof. 

Păcurar Simona și Filimon Elena, au realizat o serbare cu tema „Eu sunt România !”; 

- Octombrie 2019 - decembrie 2019 – elevii clasei a X-a A, coordonați de prof. Vârteiu 

Daniel au participat la activitățile de educație antreprenorială organizare în parteneriat cu 

JARomania. 

- Octombrie 2019 - decembrie 2019 - Cercul de educație antreprenorială realizat în cadrul 

Proiectului ROSE „Cultivăm idealul”, la care au participat elevii claselor a IX-a A și a X-a 

A, sub coordonarea prof. Vârteiu Daniel. 

Rezultate la concursuri : 

- Locul I cros – elevi gimnaziu, faza județeană : elevul Borzaș Antonio, clasa VIII, prof. 

coordonator Stanciu Nicu 

 

ANALIZA SWOT 

• Puncte ţări: 

- Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile 

programe 

  - Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 

  - Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse 

  - diversifiacrea activităților de învățare propuse elevilor. 

• Puncte slabe: 

- Nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştinţele dobândite la religie, educație 

socială, educație pentru societate şi cultură civică la toţi elevii 

- Nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, geografie şi religie, 

economie sau sport. 

• Oportunităţi: 

   - Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ și a partenerioatelor cu autoritățile locale și 

divese ONG-uri 
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         - Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii 

         - Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi    conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor 

• Ameninţări: 

- Numărul mare de elevi cu probleme financiare grave, situații care influențează conduita lor 

școlară și gradul de implicare; 

- Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general; 

- Numărul redus de elevi la nivelul unității școlare. 

 Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la 

nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. 

 Pe parcursul  anului şcolar 2019-2020, toţi membrii comisiei metodice şi-au adus contribuţia la 

activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii. 

                                       

                                                                                                 Responsabil de arie curriculară,                                  

Prof. Păcurar Simona 

 

ARIA CURRICULARA “TEHNOLOGII” 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE 

TEHNOLOGII                                                                                                                        

Anul şcolar 2019-2020 

          Comisia metodică Tehnologii şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să 

conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la Olimpiade – Cresterea 

animalelor si Examenele de certificare a competențelor profesionale. 

Obiectivele care sunt vizate in : 

 O1. Alegerea si aplicarea corectă a programelor școlare 

O2 .Organizarea testelor initiale 

O3. Dezvoltarea depriderilor si priceperilor practice / intelectuale la elevi 

 O4  Stimularea interesului elevilor pentru domeniul de specialitate si stiințele tehnice  

O5. Stabilirea strategiilor de colaborare cu agenții economici 

O6  Utilizarea strategiilor moderne axate pe munca in echipă ,învățare active ,invățare prin colaborare 

 

O7.  Realizarea pregătirilor optime si constante a elevilor ăn specialitate , încât să se atingă un grad 

ridicat de promovabilitate  
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 Atingerea acestori obiective  a fost posibil datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, 

bazate pe:  

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;  

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un caracter 

compesator de natură ameliorativ-constructivă;  

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;  

4. Dorinţa de îmbunătăţire a relației de comunicare cadru didactic-cadru didactic şi elev-cadru didactic. 

5. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor 

în teme.  

În anul școlar 2019-2020, Comisia metodică Tehnologii și-a desfășurat activitatea conform 

programelor de specialitate și a planificărilor calendaristice individuale, documente vizate și aprobate 

de către directorul instituției și de către responsabilul comisiei metodice. 

În anul scolar 2019-2020, Catedra metodică Tehnologii a avut în centrul activităţii obiective 

precum:  

- discutarea programei și a bibliografiei;  

- elaborarea testelor inițiale și finale;  

- selectarea manualelor, auxiliarelor 

- asigurarea unui bogat material documentar;  

- teme propuse pentru examenul de competente profesionale 

- alegerea CDL ( curriculum de dezvoltare locală ) conform SPP-ului 

Programele scolare au fost alese in functie de ordinele in vigoare ,iar planificările in formatul 

actualizat.  

Manualele folosite au fost mentionate in fiecare plaanificare. La sedința cu această temă s-a mentionat 

lipsa manualelor sau manuale prea vechi, căutând modalităti de actualizare a cunostintelor. 

S-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente si interes redus din partea elevilor , 

căutând modalităti de atragere pentru aceste teste. 

O alta modalitate de atragere a elevilor a fost participarea lor la activităti din proiecte –,,Învăț azi 

pentru ferma mea de mâin” in colaborare cu Fundația Civitas Societate Civilă Cluj și Asociatia 

EdAgro din scoală.La fel intănirile cu elevii altori scoli Agricole la Cudalb (Galați ) și Geoagiu 

(Hunedoara) 

In semestrul I s-au propus temele pentru examenul de competente profesionale, in functie de alegerile 

elevilor si conform programei. 

Elevii au prezentat  interes ,studiind modul de redactare a lucrării de dobândire a examenului sub 

indrumarea profesorilor de specialitate. 
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Alegerea CDL -urilor a fost la atitudinea fiecarui profesor de speccialitate si a elevilor fiind vizati de 

agentii economici din jurul scolii.CDL -urile au fost redactate conform ordinului in vigoore. 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile 

predate fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;  

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de 

predare; 

- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează 

conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului 

specific;  

- climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, precum și între cadre didactice;  

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative cât şi 

formative;  

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor;  

- aplicarea metodelor moderne de evaluare;  

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;   

- deschiderea spre comunicare ilustrată prin diverse proiecte de echipă;  

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;  

Puncte slabe: 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;  

- lipsa unor cercuri şcolare;  

- goluri în cunoştinţele elevilor ; 

- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise 

 

Responsabil arie curricularã Tehnologii, 

                                                                                                               prof. VASS PARASCHIVA 

                          Menţionăm că la nivelul tuturor comisiilor s-au întocmit la timp şi corect documentele 

necesare desfăşurării activităţii, s-au realizat activităţi de calitate, cu accent pe formarea unei gândiri 

logice la elevi, a unor capacităţi intelectuale, a unor deprinderi corecte de muncă intelectuală. 

Activităţile tuturor comisiilor metodice din şcoală au vizat atât aspectul asigurării unui nivel acceptabil 

al cunoştinţelor şi al deprinderilor elevilor, al calităţii propriu-zise a actului didactic. La nivelul tuturor 

catedrelor s-au aplicat teste de evaluare iniţială, curentă şi sumativă, ale căror rezultate s-au analizat în 

http://www.aiud.ro/ciumbrud


ROMÂNIA 
                  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

                       strada: Vasile Lucaciu, nr. 42, loc. Ciumbrud, jud. Alba, cod 515202 
telefon: 0258/866002, fax: 0258/866002 

                  website:   www.aiud.ro/ciumbrud 

 

 

 26 

şedinţele comisiilor şi colectivelor de catedre, ele constituind punctul de plecare în gândirea actului 

didactic. Menţionăm de asemenea practicarea altor modalităţi de evaluare motivante pentru elevi: 

portofolii, dosare tematice, observarea sistematică a progresului elevilor. 

 

ARIA CURRICULARA ,,CONSILIERE ŞI ORIENTARE / DIRIGENŢIE,,   

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Asupra activităţii desfăşurate în cadrul ariei curriculare „Consiliere și 

orientare” 
Anul şcolar 2019 – 2020 

 

Aria curriculară „Consiliere și orientare” şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative 

ivite ulterior.  

În  anul școlar 2019-2020, printer priorități au fost: o mai mare atenţie acordata creşterii 

standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului 

pentru învăţătură, colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii 

capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest 

sens, s-a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginţii dar şi elevii să 

conştientizeze implicarea lor în actul educativ, să recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act 

instructiv prin care se acumulează cunoştinţe, ci ca un mijloc de formare a personalităţii lor, de 

pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul 

din programa de consiliere și orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, pentru calitatea 

vieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultură și tradiţii . 

Pentru proiectarea activitatilor toți diriginții au studiat programele şcolare în vigoare și alte 

documente ajutătoare existente în portofoliul personal. La începutul anului şcolar au întocmit 

planificările calendaristice precum şi proiectarea unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele 

şcolare pentru clasele V-VIII: Consiliere și orientare personală, conform ordinului nr. 

3393/28.02.2017, respectiv nr. 5286 / 09.10.2006. Pentru clasele IX-XII: Consiliere și orientare, 

aprobat prin ordinul ministrului nr. 5287/9.10.2006 şi curriculumul naţional în vigoare, corelând 

conţinutul disciplinei şi activităţile de învățare cu obiectivele urmărite. Permanent au fost identificate 

resursele informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi selectate activităţi şi situaţii de lucru astfel 

încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile de învăţare 
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ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, a activităţilor 

cu părinţii si extracurriculare au fost realizate și în format electronic. 

A fost întocmit tabelul nominal cu profesorii diriginti în anul școlar 2019-2020. În prima 

ședintă a fost întocmit planul managerial, planificarea activității ariei ,,Consiliere și orientare”. Au fost 

realizate modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind descriptorii de performanţă, 

obiectivele operaţionale şi itemii. De asemenea , s-a efectuat fișa de asistență la ora de Consiliere și 

orientare. Au fost verificate şi înregistrate toate planificările calendaristice ale membrilor. De 

asemenea, s-a aprobat graficul activităţilor pentru anul şcolar 2019-2020 

Aria curriculara „Consiliere și orientare” a desfăşurat pe parcursul semestrului anterior o 

activitate susţinută pentru a îndeplini obiectivele propuse în planul managerial. Prin activitatea sa, 

aceasta cuprins următoarele aspecte:  

➢ încurajarea performanţei şi a progresului şcolar; 

➢ întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale la Consiliere şi Orientare, 

realizate conform reglementărilor în vigoare; 

➢ observarea şi corectarea comportamentelor inadecvate sau violente ale elevilor; 

➢ îndrumarea elevilor şi părinţilor în alegerea carierei şi formarea profesională a elevului; 

➢ îndrumarea elevilor în vederea descoperirii propriilor calităţi şi abilităţi; 

➢ formarea şi perfecţionarea profesorilor diriginţi; 

➢ crearea unui mediu comunicativ şi eficient de lucru în unitatea şcolară; 

➢ îmbunătăţirea relaţiei de comunicare între profesorii diriginţi şi grupul de elevi 

manageriat; 

➢ redactarea constantă, eficientă şi la termen a situaţiilor solicitate atât de responsabilităţile 

funcţiei de diriginte, cât şi rapoartele solicitate de IŞJ Alba. 

Întreaga activitate a ariei s-a desfăşurat conform planificării, stabilite în şedinţă de membrii 

acesteia, aprobată ulterior de d-na director Lazăr Simona și de d-na director adjunct Filimon Dana.  

În anul şcolar 2019-2020,  au fost planificate şi realizate următoarele activităţi: 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

 

    Lecţii demonstrative: 

     „Drogurile frâng aripi!” – prof. Crișan Ionela 

                „Comunicarea eficientă – un pas spre reușită” -  prof. Filimon Elena 

                „ Dependenţa de televiziune şi internet” - prof. Păcurar Simona  

                „Atitudinea pozitiva față de sine și de ceilalți” - prof. Stanciu Nicu  
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          Referate, dezbateri:  

          „ Planificarea carierei și stilul de viață”  - prof. Păcurar Simona  

                „Care este stilul meu de viață?” – prof. Crişan Ionela 

          „ Comunicarea asertivă ”- prof. Cordoş Adriana 

          „ Managementul stresului și al situațiilor de criză ”– prof. Căpîlna Maria 

          „ Metode interactive de predare – învățare” – toți diriginții; 

La toate activităţile din cadru ariei, cadrele didactice au participat în număr mare, fapt care 

dovedeşte o implicare activă a profesorilor diriginţi şi o dorinţă reală de a îmbunătăţi relaţiile dintre 

profesor şi elev şi relaţiile dintre profesori şi părinţi. Activităţile, discuţiile şi analizele realizate au fost 

consemnate în procese verbale, iar referatele, materialele și studiile sunt prezente la dosar. 

RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢI 

 

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin 

şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au 

solicitat. 

La finalul anului, în urma analizei, se constată atingerea în proporţie mare a obiectivelor propuse. 

Acestea se observă din dinamica relaţiilor dintre diriginţi, dintre diriginţi şi elevii îndrumaţi, precum şi 

în relaţiile efective dintre elevi. 

În ceea ce priveşte obiectivele generale următoare, relaţia cu familiile elevilor şi relaţia cu 

autoritatea locală, alte unităţi de învăţământ şi agenţi economici, se constată atingerea în proporţie 

aproape completă a obiectivelor de referinţă. Motivele acestor minusuri sunt: implicare redusă a 

părinţilor în viaţa şcolară a elevului şi în funcţionarea unităţii şcolare, fapt demonstrat şi de numărul 

redus de părinţi participanţi la şedinţele cu părinţii şi de relaţia de comunicare uneori greoaie dintre 

diriginţi şi părinţi.                

  Întâlniri cu părinţii 

1.     Constituirea comitetului de parinti pe clase și pe școală. 

2.    „Optimizarea relaţiei şcoală – familie”, -analiza situaţiei la învăţătură şi purtare a 

elevilor şi stabilirea măsurilor imediate în vederea creşterii calitătii vieţii şcolare - 

conducerea şcolii și toti diriginţii. 

3.     Consiliere în vederea combaterii violenţei în şcoală, în familie, în societate. 

4.     Prezentarea metodologiei de examen la clasele a VIII-a şi a XII-a 

-   Întâlniri cu consiliul diriginţilor claselor : - analiză şi dezbateri pentru stabilirea unor măsuri 
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concrete în vederea optimizării relaţiei profesori-elevi; 

-   Întâlniri cu consiliul  elevilor 

Propunerea şi elaborarea programului activităţilor educative şi extraşcolare, sprijinirea şi asistarea 

elevilor cu probleme de comportament şi situaţii slabe la învăţătură, iniţierea unor proiecte la nivel de 

şcoală . 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

• Toţi profesorii din arie au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, mare 

disponibilitate de a comunica eficient cu elevii; 

•  În cadrul ariei există un climat bazat pe înţelegere şi armonie; 

• Activitatea ariei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin  

valorificarea programei de specialitate; 

•  Continuitatea la funcţia de diriginte a cadrelor didactice titulare; 

•  Consilierea elevilor cu rezultate slabe în vederea continuării studiilor în învățământul 

professional;  

•  Informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat și 

certificare a competenţelor profesionale; 

•  Derularea de simulări la obiectele de examen de bacalaureat. 

 

Puncte slabe: 

• Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de școală, 

anturajul şi preocupările copiilor lor; 

•  Creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate; 

•  Lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare; 

• Lipsa de  de fonduri suficiente și greutatea obținerii lor pentru a răsplăti rezultatele bune și 

foarte bune ale unor elevi merituoși ai școlii; 

• Există dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din 

învăţământul obligatoriu; 

• Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care 

nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict; 
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•  Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili 

un parteneriat eficient şcoală-familie 

 

Oportunităţi: 

• Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea de programe şi proiecte de cooperare 

internaţională; 

•  Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri; 

•  Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii. 

•  Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc. 

 

Ameninţări: 

• Scăderea numărului de elevi; 

•  Lipsa de timp și de motivație financiară; 

• Multitudinea ofertelor de activități duce la suprasolicitare; 

• Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice şi insuficienta implicare în programul 

elevilor, conducând la o slabă pregătire a copiilor şi la o participare redusă  în viaţa şcolii. 

 

În concluzie, în anul școlar 2019-2020,  aria curriculară „Consiliere și orientare” a dus o activitate 

constantă, eficientă şi fructuoasă. Eficienţa cadrelor didactice s-a remarcat şi în numărul relativ scăzut 

de situaţii problematice în clase, în  implicarea acestora pentru remedierea corigenţelor la nivel de 

materii și a situaţiilor neîncheiate la învăţătură. Materialele prezentate la şedinţele din cadru ariei au 

fost atractive şi informative, putând fi aplicate cu uşurinţă în cadrul orelor de consiliere şi orientare. 

Membrii ariei curriculare „Consiliere și orientare” au dat dovadă de deschidere la perfecţionare şi la 

comunicare. 

 

Responsabil arie curriculară: Prof.  Căpîlna Maria 
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VI.ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE  ŞCOLARE  ŞI    EXTRAŞCOLARE 

                

ANALIZA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE PE 

ANUL SCOLAR 2019/2020 

                 

Primul semestrul al acestui an scolar se caracterizeaza printr-o diversitate  a activitatilor extrascolare in 

cadrul Liceului Tehnologic Agricol ,, Alexandru Borza’’, Ciumbrud.  Cadrele didactive au stimulat 

elevii sa se implice in activitatile organizate, constientizand ca acestea ocupa un rol esential intr-un 

demers educativ eficient. Astfel, indiferent de natura activitatilor,  elevii scolii noastre au dat dovada 

de un real spirit creativ, de ingeniozitate si seriozitate, de receptivitate si pasiune.  Prin gradul mare de 

implicare, elevii demonstreaza ca , in procesul instructiv- educativ, aceste activitati sunt imperios 

necesare.  

     Dupa deschiderea anului scolar in data de 9 septembrie,  la care au participat toate cadrele didactice, 

reprezentanti ai autoritatilor locale , elevii si parintii acestora, au urmat o serie de activitati extrascolare 

, ceea ce denota un real interes manifestat fata de acestea. Sfera activitatilor este ampla, elevii fiind 

atrasi atat de  evenimente literar-culturale, cat si de stiintele exacte,  de sport si de limbile straine.  

    Graficul de mai jos este ilustrativ pentru aceste activitati: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

DATA LOC DE 

DESFĂȘURARE 

RESPONSABILI 

1. Deschiderea anului şcolar 

2019-2020 

 

09.09.2019 Curtea şcolii Director şi toate 

cadrele didactice 

2. Ziua limbilor europene 26.09.2019 Sălile de clasă Profesorii de limbi 

străine 

3. Ziua Internaţională a  

educației 

5.10.2019 Sala de clasa Toate cadrele 

didactice 

4 Competitii sportive 10.2019 Alba Iulia Prof. sport 

5            Halloween  01.11.2019 Sala de  clasa Diriginţii 

.6 Saptamana educatiei  

globale 

18.-

24.11.2019 

Sălile de clasă Diriginţii şi 

învăţătorii 

  7 Ziua Naţională a României 1.12.2019 Sala de festivităţi a Profesorii de istorie 
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şcolii , muzică , desen 

8 Crăciunul – Darul bucuriei 18.12.2019 Sala de festivităţi a 

şcolii 

Consilierul 

educativ ,prof. de 

muzică , dirigintii 

9 Eminescu- “expresia 

integrală a sufletului 

românesc”(N. Iorga) 

15.01.2020 Sala de festivităţi a 

şcolii 

Prof. de română , 

prof. de muzică şi 

desen 

10 “Hai să dăm mână cu 

mână” – Ziua Principatelor 

Române 

24.01.2020 Sala de festivităţi a 

şcolii 

Profesorii de istorie 

, muzică , desen 

11 Ziua Internaţională a 

Nonviolenţei în şcoală 

30.01.2020 Sălile de clasă Diriginţii şi 

învăţătorii 

 

                     

           In concluzie, activitatile extrascolare au ocupat un loc important in cadrul scolii noastre, si au 

scos in evidenta preocuparile diverse ale elevilor. Astfel, preocuparea pentru limbile straine a fost 

demonstrata in cadrul evenimentului  Ziua limbilor europene la care s-a potentat importanta 

cunoasterii mai multor limbi straine; Ziua internationala a educatiei a  fost, de asemenea, marcata prin 

colaje, PPT-uri si discutii intre elevi si cadrele didactice; implicarea in activitatile sportive accentueaza 

constientizarea importantei sportului intr-un stil sanatos de viata. Astfel, la Alba Iulia, elevul Borzas 

Antonio  a obtinut  locul 1 la Cros, faza judeteana. Tot in octombrie s-a desfasurat proiectul ,, Invat azi 

pentru ferma mea de maine’’ , proiect in parteneriat cu Asociatia EdAgro si Fundatia Civitas pentru 

Societate Civila . Spiritul ludic al copiilor  a iesit in evidenta cu ocazia  activitatii de Halloween care s-

a transformat intr-o adevarata parada  a costumelor  . Ziua nationala a Romaniei  a demonstrat 

interesul elevilor pentru propria  istorie, pentru neam si respectul pentru valorile poporului roman. 

Recitare de poezii, sceneta, confectionare de stegulete si cantecele specifice evenimentului  sunt doar 

cateva dintre activitatile realizate. De asemenea, Craciunul a adus in salile de clasa acel ceva din 

magia momentului prin Targul de Craciun organizat de clasa a 5-a, prin decorarea salilor si prin 

traditionalele colinde in mai multe limbi straine. Totodata, interesul pentru valorile culturale a fost scos 

in evidenta si de momentul eminescian,, Gand pentru Mihai Eminescu’’, realizat de prof Maria 

Capalna impreuna cu elevii de gimnaziu si liceu, constand in recitare poezii, desene, colaje si referate. 

Nu in ultimul rand, scoala noastra a marcat Ziua Principatelor Unite , elevii manifestandu-si interesul 

de adevaratele valori istorice si nationale. 
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     In concluzie, scoala noastra a gazduit numeroase activitati extrascolare, și  a marcat principale 

evenimente literare, culturale, istorice si stiintifice prin activitati care denota  implicarea , 

receptivitatea si talentul elevilor nostri.   

 

 

COORDONATOR ACTIVITĂŢI  ŞI PROGRAME  EDUCATIVE: PROF. FILIMON ELENA 

 

 

 

 

 

     

 RAPORTUL COMISIEI PROIECTELOR ȘCOLARE 

 
 

 RAPORT DE ACTIVITATE – COMISIA PENTRU PROIECTE  

AN ȘCOLAR 2019-2020 
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Nr. 

crt. 
PROIECT FINANȚATOR 

VALOARE 

PROIECT 

PERIOA

DA  

PARTICI-

PANȚI 
PROFESORI 

OBSERVAȚII 

1. Programul 

„Liceele agricole 

HUB-uri locale 
pentru dezvoltarea 

fermelor mici și 

mijlocii” 

RAF (Romanian-

American Foundation) 

 2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 IX-XII Tocaciu Camelia 

Păcurar Simona 

Vass Paraschiva 
Cordoș Adriana 

 

a) Proiectul „Învăț 

azi pentru ferma 
mea de mâine” 

Fundația Civitas pentru 

Societatea Civilă, filiala 
Cluj, RAF (50%) 

Asociația EDAGRO 

(50%) 

11 701 lei octombrie 

2019 

Clasele a X-a A 

și a XI-a A 

Prof. 

coordonatori: 
Păcurar Simona 

Tocaciu Camelia 

Prof. participanți: 

Vass Paraschiva 

Cordoș Adriana 

-stagii de vizite desfășurate 

pe parcursul unei 
săptămâni, în cadrul cărora 

elevii pot studia și înțelege 

lanțul valoric de 

producere-procesare și 

vânzare a produselor 
alimentare.  

b) Clubul micului 

apicultor 

Fundația World Vision  Anual din 

2017 

Elevi de liceu Vass Paraschiva 

Cârpaciu Ana 

-cerc de apicultură 

c) Compania Junior 

 
 

 

 

JARomania  Anual din 

2017 
 

 

 

a X-a A 

a XI-a A 

Baidoc Mihaela 

Jurj Daniela 

-activități de antreprenoriat 

agricol 
-participarea la Webinariile 

oferite de JARomania 

-participarea la competiția 

națională 

2.  Protocol de 

colaborare cu 

Biblioteca 
Municipală „Liviu 

Rebreanu” Aiud, 

Centrul Cultural 

„Liviu Rebreanu”, 

Primăria 
Municipiului Aiud 

Autofinanțare  Anual  Elevii școlii Oargă Maria 

Cordoș Adriana 

Căpîlnă Maria 
Dinga Rusandra 

Dacea Alina 

Păcurar Simona 

-conștientizarea 

importanței diverselor 

momente din cultura și 
istoria locală și națională 

-promovarea imaginii 

școlii 

3. Finanțarea 

proiectului 

privind 
învățământul 

secundar 

Schema de finanțare 

ROSE/ Banca Mondială  

75 000 Euro 

(valoare totală 

proiect) 

Din 2017 

 

Toată școala Lazăr Simona  

Filimon Dana  

Macrai Cristian 
Păcurar Simona 

Vârteiu Daniel 

Căpîlna Maria 

Cordoș Adriana 

Liga Arian 
Andrea Amelia 

Dinga Rusandra 

-implementarea, la nivelul 

trimestrului 4 de finanțare 

a proiectului „Cultivăm 
idealul”: realizarea 

activităților remediale 

(matematică, Limba 

română, biologie, cercuri 

de limba engleză și de 
antreprenoriat), realizarea 

tranșelor de achiziții, 

conform proiectului. 

Echipa managerială a 

elaborat rapoarte și 
solicitări de tranșe de 

finanțare, precum și o 

permanentă monitorizare a 

activităților descfășurate. 

4. Susținem 
învățământul 

preuniversitar 

agricol 

Fundația revistei Ferma  Din 
Decembrie 

2018 

Elevii și 
profesorii școlii 

Lazăr Simona  
Filimon Dana 

Vass Paraschiva 

Activități de promovare a 
învățământului agricol la 

nivel național prin 

intermediul revistei Ferma 

și a evenimentelor realizate 

de Fundația Revistei Ferma 
la Cudalbi, jud. Galați. 

5. Formare inițială 

în context 

european pentru 

viitorii fermieri 
români- 

mobilitate în 

consorțiu (VET 

learner and staff 

mobility – 
KA102) 

 

Erasmus+ 45 000 euro Din 

octombrie 

2018.  

Proiectul a 
intrat în 

implementare 

din august 

2019. 

Elevii școlii Păcurar Simona 

Macrai Cristian  

Filimon Elena 

Vass Paraschiva 
Cârpaciu Ana 

Căpîlna Maria 

Implementarea, în 

parteneriat cu fundația 

Worldskills Romania și 

liceele agricole din 
Miroslava, Branești și 

Trușești, a proiectului de 

mobilitate în stagiul de 

practică pentru anul 2020: 

realizarea selecției elevilor 
și  a profesorilor 

participanți în proiect, 

realizarea materialeor 

suport pentru etapa de 

pregatire a mobilității.  

6. Staff Mobility Ersamus+, ISJ Alba  2019-2020 Profesori și 

elevi 

Lazăr Simona 

Cordoș Adriana 
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1 PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN SECONDARY 

EDUCATION PROJECT (ROSE) 

 

            ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul 

secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat 

printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o 

perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) 

dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 

17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului 

Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin 

 Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). 

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda 

aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul 

secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât 

managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare 

a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul 

secundar superior provenind din grupuri dezavantajate. 

Componenta 1 Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice. 

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi 

liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane 

de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea 

acestora este, în medie, de  100.000 Euro. Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon 

școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. 

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor 

include, printre altele: 

-activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în 

comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);  

-activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de 

pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); 

și lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu 
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laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile 

directe). 

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute 

(reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat). 

Schema de grant va debuta în 2016 (prima etapă va include aproximativ 25% din liceele eligibile) și va 

fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile. 

Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își 

propune să contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în 

învățământul superior, prin activități cum ar fi: 

(i)     revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior; 

(ii)    formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura 

centrarea pe elev; 

(iii)   creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic; 

(iv)   revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și 

îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale; 

(v)    dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare 

2.FORMARE INIȚIALĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN PENTRU VIITORII FERMIERI 

ROMÂNI- MOBILITATE ÎN CONSORȚIU (VET LEARNER AND STAFF MOBILITY – 

KA102) 

Elevii Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, alături de colegii lor de la 

Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești, Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” 

din Miroslava, Liceul „Demostene Botez” dinTrușești și de al Colegiul Agricol „Traian Savulescu” din 

Târgu Mureș vor participa la un stagiu de practică de 3 săptămâni în Danemarca, la unul din cele mai 

bune licee agricole din țară, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, liceu care deține o fermă auto-

sustenabilă, un model care se dorește aplicat și în liceele agricole românești. 

Proiectul, realizat în parteneriat cu Fundatia Worldskills Romania, urmărește să ofere elevilor 

oportunități internaționale de instruire practică la nivel european, într-o fermă didactică auto-

sustenabilă, dotată cu tehnologii și echipamente moderne la care elevii nu au acces în țară. Elevii își 

vor dezvolta competențele transversale prin integrarea într-un context european de lucru, diferit din 

punct de vedere cultural și lingvistic. Astfel, 63 de elevi își vor dezvolta competențele în domeniul 

creșterii animalelor, urmând modulul „Zootehnia în ferma modernă”, iar 21 de elevi își vor dezvolta 

competențele în domeniul agropedologiei aplicate în sera de legume și flori, urmând modulul 

„Agropedologie aplicată în sera moderă”. Ei vor fi însoțiți de câte profesori însoțitori din fiecare liceu. 
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Paisprezece dintre cei șaizeci și trei de elevi vor susține și evaluarea pentru obținerea 

certificatului danez de „Mulgător” vor fi elevi ai Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

Ciumbrud. Certificatul este aliniat la standardele daneze de formare profesională și este recunoscut la 

nivel european. 

Ce dobândesc elevii liceului nostru, care urmează modulul „Zootehnia în ferma 

modernă”? 

Cunoștințe  

✓ lucrări de îngrijire a animalelor și păsărilor domestice; 

✓ producțiile animaliere; 

Abilități  

✓ executare lucrări de îngrijire animale și păsări domestic;  

✓ controlarea zilnică a stării de sănătate a animalelor;  

✓ identificarea factorilor care inflențează producțiile animaliere;  

✓ recolatarea producțiilor animaliere și executarea controlului calitativ și cantitativ; 

Atitudini:  

✓ colaborarea cu membrii echipei în executarea, sub supraveghere directă, a operațiunilor de 

îngrijire;  

✓ comunicarea/raportarea către responsabilul direct cu sănătatea animalelor;  

✓ respectarea normelor specifice de igienă și securitate a muncii; 

Green Academy deține o fermă didactică auto-sustenabilă, dotată cu tehnologii și echipamente 

moderne. Ferma didactică este aliniată la standardele din piață, funcționând ca orice altă fermă din 

Danemarca. Are atât producție animală, cât și producție vegetală (30 vaci rasa Jersey, al căror lapte 

este vândut către compania de procesare a laptelui Arla Foods; 50 de porci care sunt vânduți către 

Abatorul Coroanei Daneze;  4 cai pentru activități de formare, educaționale și de agrement; capre, 

găini și alte păsări domestice pentru activități de formare; culturi de câmp pe 55 ha: orz, grâu, porumb 

și trifoi; sere proprii cu producție de legume și flori, cu desfacere pe piața internă și externă. Serele 

sunt dotate cu tehnologie modernă pentru monitorizarea și controlul climei și cu pesticide biologice).  

Mobilitatea elevilor liceului nostru se va desfășura în perioada 26 aprilie – 16 mai 2020, iar pentru 

stabilirea participanților s-au organizat campanii de înscriere și de selecție a elevilor de clasa a X-a, 

care își vor efectua stagiul de practică comasată în cadrul acestui program Erasmus+, dar și a 

profesorilor însoțitori, respectiv a celor participanți la Staff Mobility. 
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3. PROGRAMUL „LICEELE AGRICOLE HUB-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA 

FERMELOR MICI ȘI MIJLOCII”, coordonat de RAF (Romanian American Foundation), în 

parteneriat cu World Vision Romania (WVR) Junior Achievement Romania (JAR) Fundația Civitas 

Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj (Civitas) Centrul pentru Educație Economică si Dezvoltare din 

România (CEED) Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)  

OBIECTIVUL PROGRAMULUI: sprijinirea liceelor agricole să ofere programe educaționale 

relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și 

întreprinzători mici și mijlocii din agricultură,  prin oferirea de oportunități de învățare din practică și 

în strânsă cooperare cu comunitatea locală.    

Obiective propuse: 

1. Sprijinirea liceelor în a furniza programe educaționale relevante pentru nevoile viitorilor 

fermieri si întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, respectiv: 

 a. să aibă cunoștințele și abilitățile necesare în domeniul agricol;  

 b. să dețină competențe generale necesare pentru antreprenoriat (lucru în echipă,   

planificare, educație financiară, comunicare, abilități de învățare);  

c. să înțeleagă modul în care funcționează o ferma/IMM și lanțul valoric în agricultură, 

în special accesul la piață;  

d. să cunoască oportunitățile din domeniul agricol și din comunitatea lor.  

2. Sprijinirea liceelor în promovarea în rândul comunității a propriei ofertei educaționale și a 

rezultatelor obținute  pentru a atrage un număr mai mare de candidați mai bine motivați;  

 3. Îmbunătățirea capacității liceelor de a elabora și implementa proiecte care să răspundă 

nevoilor și oportunităților reale, de a atrage noi finanțări și de a-și corela strategia educațională 

cu contextul local;  

4. Sprijinirea liceelor în a fi mai bine cunoscuțe în comunitate și, treptat, de a se poziționa ca 

entități importante pentru dezvoltarea comunității, cu resurse relevante.  

 Fiecare organizație parteneră coordonează una sau mai multe componente, având în vedere 

propria expertiză, contribuind la integrarea componentelor programului într-un tot unitar:  

A. Educație antreprenorială practică (învață făcând și în contact cu realitatea locală) în 

domeniul agricol și orientare profesională (JAR)  

 B. Vizite de studiu pentru elevi pentru a înțelege modul de funcționare al fermelor și firmelor 

agro-industriale în cadrul lanțului valoric („de la fermă la furculiță”) (Civitas)   

 C. Modele de practică școlară la agenți economici și promovarea acestora în comunitatea 

locală pentru atragerea de parteneri de practică și susținători ai liceului (Civitas)   
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 D. Promovarea oportunităților agricole și a propriei oferte educaționale în comunitate în 

vederea atragerii unui număr mai mare de candidați, mai bine motivați (Civitas)   

 E. Formare, asistență și consultanță în domeniul elaborării și implementării de către liceu a 

unor proiecte, inclusiv care să continue și să dezvolte inițiativele (componentele) din cadrul 

acestui program (CEED)   

 F. Documentarea programului și comunicarea rezultatelor către factorii interesați în vederea 

continuării și extinderii lui și în alte licee, precum și formularea și susținerea de recomandări de 

politici publice care influențează dezvoltarea învățământului profesional și tehnic agricol din 

România (activități de advocacy) (CRPE) 

În baza parteneriatelor încheiate sub egida RAF, pe parcursul semestrului I, a anului școlar 

2019 - 2020 a fost implementat proiectul „Învăț azi pentru ferma mea de mâine”, în valoare de 

11701 lei, finanțat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Filiala Cluj-Napoca și Asociația 

EdAgro, fiecare în procent de 50% din valoarea totală. Acesta a avut drept scop oferirea 

oportunității de cunoaștere a modului în care se produce, se procesează și se comercializează 

produsele agricole prin parcurgerea lanțului de producție alimentară. 

În luna octombrie 2019, a fost implementat proiectul „Învăț azi pentru ferma mea de 

mâine”, în cadrul căruia 9 elevi din clasa a X-a A și 6 elevi din clasa a XI-a A, însoțiți de 

doamnele profesoare Vass Paraschiva și Cordoș Adriana, au petrecut patru zile parcurgând etapele 

de producție, procesare și marketing a produselor lactate. Au fost vizitate fermele SC Prolact SRL 

din Ciumbrud, SC Agrolact SRL din Aiud, fabrica de procesare a laptelui Ferma cu omenie 

Unirea, SC Unilact Transilvania, dar și magazinul de desfacere a micilor producători din județul 

Alba, aflat în Alba Iulia. Unul dintre obiectivele urmărite de acest proiect a fost acela de a le 

dezvolta elevilor capacitatea de comunicare și de muncă în echipă, prin activitățile nonformale și 

experiențiale de învățare. Ultima zi de activitatea fost dedicată oportunităților de viitor. Au fost 

studiate ofertele facultăților din domeniul agricol din Cluj și Timișoara, am aflat de la doamna 

Anca Odobleja (Civitas) ce oportunități de finanțare și subvenționare există pentru tinerii fermieri, 

dar și cum pot fi accesate fonduri europene prin programele care vizează întinerirea generației de 

fermieri la nivel european. 

 

 

   Responsabil Comisia pentru proiecte: Păcurar Simona 

 

 

 

http://www.aiud.ro/ciumbrud


ROMÂNIA 
                  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

                       strada: Vasile Lucaciu, nr. 42, loc. Ciumbrud, jud. Alba, cod 515202 
telefon: 0258/866002, fax: 0258/866002 

                  website:   www.aiud.ro/ciumbrud 

 

 

 40 

 

    ACTIVITATEA EDUCATIVA ȘCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ- reprezintă un plus al școlii 

noastre. Ca urmare a numeroase parteneriate și proiecte inițiate de cadrele didactice elevii au fost 

antrenați în activități care au urmarit dezvoltarea creativității , fanteziei și imaginației, formarea și 

dezvoltarea gustului estetic.   

       Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului școlar se consideră că este necesar în 

continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a 

activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în 

şcoală şi în afara acesteia. 

În  acest an școlar, ne propunem: 

 

• continuarea programelor de prevenire a absenteismului, abandonului şcolar si violenţei în şcoli; 

• gestionarea situaţiilor de risc şi a cazurilor concrete din şcoală; 

• extinderea parteneriatelor educaţionale cu implicaţii în prevenirea absenteismului, 

abandonului şcolar şi a violenţei în unitatea şcolară; 

• să promovăm valorile naționale să învățăm să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca 

nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze 

anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. 

 

 

   VII. PROGRAME DE PARTENERIAT COMUNITAR  INTERN ŞI 

INTERNAŢIONAL 

              In societatea pe care o traim, ca tară a unei Europe multiculturale și multietnice, secretul 

succesului oricarei activități este toleranța, flexibilitatea și cunoașterea. Activitatea de parteneriat în 

comunitate, fără acești factori fundamentali nu poate avea succes.  “ Fiind condamnați “ să trăim și să 

muncim împreună, trebuie să pornim totdeauna de la principiul “ fă binele care astepți să ți se facă.” 

Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice, în societate trebuie să se 

schimbe valori, atitudini si comportamente la nivelul tuturor factorilor implicati: decidenti, oameni ai 

școlii, familii, elevi, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale si nonguvernamentale. Reprezentanții 

școlii trebuie să iși asume rolul de promotor, catalizator si facilitator al parteneriatului educațional. 

Pentru ca acest parteneriat sa se constituie ca o solutie reala a problemelor din învatamant, sunt 

necesare elaborarea unor strategii, a unor directii care sa uneasca eforturile parteneriale, precizarea 

rolului asumat de instituții în parteneriate.   
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ORGANIZAŢIA 

PARTENERĂ 
ACTIVITATE RESPONSABILI 

 

CONTRIBUŢIA 

SERVICIILOR 

PSIHO-

PEDAGOGICE 

Perioada 

REZULTATE 

EVALUATE 

/AŞTEPTATE 

Centrul Judetean 

de Asistenta 

Psihopedagogica 

Alba 

Planificarea 

carierei elevilor 

I.P.T.,  si liceu 

Elaborarea 

materialelor 

informative 

necesare 

cadrelor 

didactice 

Director  
Director adj. 
Coord educativ 
Consilier scolar 
Reprezentant al 

C.J.A.P.P. Alba 

 

Mediere 
Colaborare 
Consiliere 

Cand este 

cazul 
Atragerea catre 

cabinetul de 

asistenta 

psihopedagogicca a 

unui nr. mare de 

elevi I.P.T. si liceu 

pentru realizarea 

orientarii scolare si 

profesionale 

Scaderea ratei 

abandonului scolar 

si imbunatatirea 

rezultatelor obtinute 

de elevi 
Directia Generala 

pentru Protectia 

Drepturilor 

Copiilor 

Identificarea 

elevilor supusi 

agresiuni 

verbale si fizice 

în familie 

Reprezentant al 

D.G.P.D.C. Alba 
Mediere  
Colaborare  

Cand este 

cazul 
Scaderea numarului 

de elevi cu astfel de 

probleme 

S.C.  
Ciumbrud Plant 
SRL  

Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul 

agricol 

Reprezentant al 

firmei 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilitatilor 

cerute  

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Formarea unor 

competente a 

absolventilor ce sunt 

in concordanta cu 

cele cerute de 

angajatori 
SC Terasa Parc 

SRL  Aiud 
Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul  

comerț 

Reprezentant al 

firmei  

 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilităţilor 

cerute  

Pe tot 

parcursul 

anului  

Formarea unor 

competente a 

absolventilor ce sunt 

in concordanta cu 

cele cerute de 

angajatori 

SC Cocosul de 

Aur  SRL Aiud 
Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul  
comerț 

Reprezentant al 

firmei 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilitatilor 

cerute de fiecare 

loc de munca 

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Formarea unor 

competente a 

absolventilor ce sunt 

in concordanta cu 
cele cerute de 

angajatori 

S.C.  
MONOXIL 
SRL  

Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul 

agricol 

Reprezentant al 

firmei 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilitatilor 

cerute  

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Formarea unor 

competente a 

absolventilor ce sunt 

in concordanta cu 

cele cerute de 

angajatori 

CMV 
ALL FOR PETS 

AIUD   

Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul 

agricol 

Reprezentant al 

firmei 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilitatilor 

cerute  

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Formarea unor 

competente a 

absolventilor ce sunt 

in concordanta cu 

cele cerute de 

angajatori 

S.C.  
ALBA VET SA 

AIUD  

Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul 

agricol 

Reprezentant al 

firmei 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilitatilor 

cerute  

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Formarea unor 

competente a 

absolventilor ce sunt 

in concordanta cu 

cele cerute de 

angajatori 
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SC AGRO-

LACT SRL 

AIUD 

Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul 

agricol 

Reprezentant al 

firmei 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilitatilor 

cerute de fiecare 

loc de munca 

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

  

S C Domeniile 

Boieru 

CIUMBRUD 

Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul 

agricol 

Reprezentant al 

firmei 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilitatilor 

cerute de fiecare 

loc de munca 

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Formarea unor 

competente a 

absolventilor ce sunt 

in concordanta cu 

cele cerute de 

angajatori 

 SC 

GLUECKSPI

LZ SRL 

Instruirea 

practica a 

elevilor din 

domeniul 

comerț 

Reprezentant al 

firmei 
Resp catedra 

tehnica 

Identificarea 

abilitatilor 

cerute  

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Formarea unor 

competente a 

absolventilor ce sunt 

in concordanta cu 

cele cerute de 

angajatori 

PRIMARIA  

AIUD 
Acordarea de 

sprijin pentru 

elevii cu 

probleme 

sociale. 

Asigurarea unor 

conditii normale 

pentru derularea 

procesului 

instructiv 

educativ 

Reprezentantul 

primariei in 

consiliul de 

administratie al 

scolii 

Colaborare Cand este 

cazul 
Conditii de siguranta 

fizica pentru elevi 

Agentia 

Judeteana 

pentru Ocupare 

si Formare 

Profesionala 

Alba 

Organizarea 

Targului ofertei 

locurilor de 

munca  
Informarea 

scolii privind 

evolutia pietei 

de munca   

Reprezentant al 

A.J.O.F.M. Alba 

 

 

 

Mediere 

 

Mai  Cresterea numarului 

de absolventi de 

I.P.T.,si liceu 

angajati in 

concordanta cu 

calificarea lor 

profesionala 

Agenţia 

Naţională de 
Consultanţă 

Agricolă 

Organizarea 

cursurilor de 
reconversie 

profesională   

Reprezentantul 

OJCA Alba 
Director 

Identificarea 

abilităţilor 
cerute de fiecare 

loc de muncă 

 Posibilitatea 

acordată 
absolvenţilor de a 

obţine noi calificări 
Direcţia Sanitar  
Veterinar Alba 
Filiala Aiud 

Domeniul  
Veterinar 

Reprezentantul  
Oficiul Judeţean 

de Consultanţă 

Agricolă Aiud 

Identificarea 

abilităţilor 

cerute de fiecare 

loc de muncă 

 Posibilitatea 

acordată 

absolvenţilor de a 

obţine noi calificări 

Scolile din 

T.V.E.T.din 

judetul Alba 

Elaborarea de 

strategii comune 

pentru relizarea 

retelei de 
informare 

referitoare la 

calificarile 

profesionale 

Director  colaborare Semestrul  II Reducerea ratei 

abandondonului 

scolar  
integrarea unui 
numar cat mai mare 

de elevi pe piata 

muncii 
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Szokacs Andrei 

Intreprindere 

individuala 
Alba-Iulia 

Consultanta in 

domeniul 

situatiilor de 

urgenta 

Director 
Szokacs Andrei  

Colaborare 
Consiliere 

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Aplicarea corecta a 

masurilor PSI 

Directia de 

Sanatate 

Publica   
Alba-Iulia 

Monitorizarea 

calitatii apei 

potabile   

Director 
Reprezentantul  
Directiei de 

Sanatate 

Publica  
Alba-Iulia 

Colaborare Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Calitatea apei potabile 

sa fie in parametrii 

normali conform Legii 

458/2002 
republicata si HG 

974/2004 

Zamfiroaea 

Alin PFA  
Aiud 

Prestarea de 

servicii RSVTI 

ISCIR la 

instalatiile 

mecanice sub 

presiune  

Administrator 
Zamfiroae Alin  

Colaborare si 

mediere 
Pe tot 

parcursul 

anului  

Respectarea prevederilor 

prescriptiilor tehnice –

colectia ISCIR 

SC MEDICA 

GRUP SRL  
Alba-Iulia 

Prestari servicii 

medicale de 

Medicina 

Muncii 

Director 
Reprezentantii 

SC Medical 

Grup SRL  

Colaborare  Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Asigurarea stării de  

sanatatea personalului 

privind expunerile 

profesionale la factorii 

de risc . 

Serviciul Public 

de Asistenţă 

Socială       
Primăria Aiud 

Asigurarea  

asistenţei  

medicale 

elevilor şcolii şi 

organiyarea 

unor activităţi 

privind starea 

de sănătate 

Director 
Şef birou 

Colaborare 
Consiliere 

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Asigurarea stării de 

sanatatea a elevilor 

SC ELECTRA 

EXIM SRL 

AIUD 

Verificarea 

instalatiilor  de 

legare la pamant     

Director 
Reprezentant al 

firmei  

Colaborare Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Asigura Functionarea 

instalatiilor legate la 

pamant conform 

normelor in vigoare. 

 

TOWERNET 

SRL 

Instruire si 

testare in ce 

priveste 

Protectia 

Muncii  

Director 
Reprezentant al 

firmei  

Colaborare si 

consiliere 
Pe tot 

parcursul 

anului  

Respectarea prevederilor 

Protectiei Muncii 
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Politia 

Municipiului 

Aiud 

Consultanta in 

domeniul 

privind 

siguranta 

elevilor si a 

personalului 

didactic  

Director 
Reprezentant 

Poltie   

Colaborare 
Consiliere 

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Siguranta elevilor si 

personalului didactic 

Detasamentul 

de Jandarmerie  
Aiud  

Consultanta in 

domeniul 

privind 

siguranta 

elevilor si a 

personalului 

didactic 

Director 
Reprezentantul  
Jandarmerie 

Colaborare 
Consiliere 

Pe tot 

parcursul 

anului scolar 

Siguranta elevilor si a 

personalului didactic 

Parohia 

Ortodoxa 

„Nasterea 

Maicii 

Domnului” 
Ciumbrud  

Organizare si 

colaborare in 

desfasurarea 

activitatilor 

religioase  

Prof.Religie 
Preot 

Colaborare  
Consiliere  

Pe tot 

parcursul 

anului scolar  

Realizarea in comun a 

unor programe 

,actiuni,activitati si 

proiecte cu caracter 

infornational, 
asistential si aplicativ   

Junior 

Achievement 

Romania 

Programul : 

Liceele 

agricole-„Hub”-

uri locale pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici şi 

mijlocii 

Director 

Ştefania Pop 

Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 

a doi ani 

scolari 

Realizarea in comun a 

unor programe 

,actiuni,activitati si 

proiecte cu caracter 

informational, 
asistential si aplicativ   

Fundaţia 

Civitas Pentru 

Societatea 

Civilă- Filiala 

Cluj 

Programul : 

Liceele 

agricole-„Hub”-

uri locale pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici şi 

mijlocii 

Director 

Balogh Martin 

Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 

a doi ani 

scolari 

Realizarea in comun a 

unor programe 

,actiuni,activitati si 

proiecte cu caracter 

informational, 
asistential si aplicativ   

Word Vision 

Romania 

Programul : 

Liceele 
agricole-„Hub”-

uri locale pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici şi 

mijlocii 

Director 

executiv 
Daniela 

Buzducea 

Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 

a doi ani 
scolari 

Realizarea in comun a 

unor programe 
,actiuni,activitati si 

proiecte cu caracter 

informational, 
asistential si aplicativ   

Centrul pentru 

Educaţie 

Economică şi 

Dezvoltare din 

România 

Programul : 

Liceele 

agricole-„Hub”-

uri locale pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici şi 

mijlocii 

Director 

executiv  

Cristina 

Mănescu 

Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 

a doi ani 

scolari 

Realizarea in comun a 

unor programe 

,actiuni,activitati si 

proiecte cu caracter 

informational, 
asistential si aplicativ   
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Centrul Român 

pentru Politici 

Europene 

Programul : 

Liceele 

agricole-„Hub”-

uri locale pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici şi 

mijlocii 

Preşedinte 

Cristian Ghinea 

Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 

a doi ani 

scolari 

Realizarea in comun a 

unor programe 

,actiuni,activitati si 

proiecte cu caracter 

informational, 
asistential si aplicativ   

Licee Agricole 

din ţară 

Programul : 

Liceele 

agricole-„Hub”-

uri locale pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici şi 

mijlocii 

Directori licee Colaborare 
Consiliere 

Pe parcursul 

a doi ani 

scolari 

Realizarea in comun a 

unor programe 

,actiuni,activitati si 

proiecte cu caracter 

informational, 
asistential si aplicativ   

Institutii de 

invatamant 

superior  

Actiuni de 

promovare a 

ofertei 

educationale   

Director 
Reprezentanti 

institutii  

Colaborare 
Consiliere 

Sem II Orientarea scolara si 

profesionala a elevilor  

 

 

VIII. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

   

 

Situația detaliată a sumelor alocate pe anul 2020 de la bugetul local pentru centrul nostru bugetar 

 

 

Denumirea indicatorilor  COD TOTAL LEI 

TOTAL GENERAL  594.160 

Cheltuieli de personal 10          0 

TITLUL II- BUNURI ȘI SERVICII 20 401.160 

1. Bunuri și servicii 20.01 283.560 

2. Furnituri de birou 20.01.01     5.000 

3. Materiale pentru curățenie 20.01.02  13.000 

4. Încălzit, iluminat și forța motrică 

- Energie electrică 

- gaz 

20.01.03 145.000 

  20.000 

125.000 

5. Apă, canal și salubritate 20.01.04   14.500 

6. Carburanți și lubrefianți 20.01.05   26.500 

7. Piese de schimb 20.01.06     4.000 

8. Transport cadre didactice 20.01.07   42.000 

9. Poșta, telecomunicații, radio, tv, 

internet 

20.01.08  11.000 

10. Alte bunuri si servicii  pentru 

intretinere  si functionare 

20.01.30  22.560 

11. Reparații curente 20.02   50.000 

http://www.aiud.ro/ciumbrud


ROMÂNIA 
                  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

                       strada: Vasile Lucaciu, nr. 42, loc. Ciumbrud, jud. Alba, cod 515202 
telefon: 0258/866002, fax: 0258/866002 

                  website:   www.aiud.ro/ciumbrud 

 

 

 46 

12. Dezinfectanti 20.04.04     6.000 

13. Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05     6.000 

14. Alte obiecte de inventar 20.05.30     6.000 

15. Deplasări, detașări, transferuri 20.06     4.000 

16. Deplasări interne, detașări, transferuri 20.06.01     4.000 

Pregătire profesională 20.13     4.000 

17. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

Chirii 

20.30.30  

20.30.04 

  35.600 

  12.000 

TITLUL III – ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

( tichete de masă) 

57   11.000 

Ajutoare sociale 57.02.01   11.000 

TITLUL IX – ALTE CHELTUIELI 59    7.000 

Burse 

Contribuții persoanele handicap 

59.01    7.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL  70 175.000 

 

      Realizări evidente în activitatea instituţională: 

-    realizarea unei campanii profesioniste de promovare  , respectiv realizarea cu o firmă specializată a 

unui filmuleţ de promovare a şcolii şi a activităţilor derulate cu şi despre elevi în domeniile de 

calificare specifice învăţământului agricol, disponibil şi popularizat prin mijloace TVR şi reţele de 

socializare. 

-   asigurarea funcţionalităţii serei prin cultură de flori la ghiveci, producere răsaduri legume, producere 

legume pentru cantina şcolii. 

- prin programul LICEELE AGRICOLE „HUB”-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA 

FERMELOR MICI ŞI MIJLOCII, liceul nostru a fost cooptat alături de alte 8 licee agricole din ţară şi 

de un consorţiu de fundaţii: World Vision România (WVR) , Junior Achievement România (JAR), 

Fundaţia Civitas Pentru Societate Civilă – filiala Cluj (CIVITAS), Centrul pentru Educaţie Economică 

şi Dezvoltare din România (CEED) , Centrul Român pentru Politici Europene( CRPE) coordonate de 

Fundaţia Româno-Americană (RAF) - în derulare. 

-   promovarea școlii și realizarea de evenimente de impact în parteneriat cu Fundația Revistei Ferma, 

materializate începând cu anul 2020, cu finanțare în cuantum de 350 mii lei, pe baza unei fundamentări 

bugetare propuse în anul 2019 către Ministerul Agriculturii. 

-   finalizarea primului an de implementare pe proiectul ROSE ”Cultivăm idealul” evaluat extern cu 

”Foarte Bine” atât pentru activități derulate cât și pentru dotările bugetate prin proiect. 

-    foarte buna colaborare cu Ministerul Agriculturii și cooptarea în întâlniri de lucru constructive prin 

care și-au arătat deschiderea și ajutorul care nu întârzie să apară, conform modificărilor legislative în 

ce privește învățământul preponderent agricol. 
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- au fost realizate: înlocuirea parțială canal termic și reparații absolut necesare la instalație și centrala 

termică. 

-      au fost realizate pe alocuri reparații în curți și la trotuarele din incintă. 

-    am beneficiat de câștigarea în urma selecției a unui nou proiect Erasmus+ de mobilitate în 

Danemarca pentru elevii școlii specializarea veterinar. 

2. Analiza criticǎ – probleme cu care ne-am confruntat: 

-   reticenţa părinţilor şi elevilor faţă de specializarea din domeniul agricultură, deşi ocupaţia 

preponderentă a oamenilor din zonă este agricultura; 

-   resurse bugetare reduse comparativ cu nevoile existente. 

3. Perspective – proiecte: 

-    efectuarea izolaţiei termice şi reabilitarea faţadei clădirii pavilion cu clasele I-IV și serviciu 

administrativ. 

-    realizarea unei baze didactice moderne pentru specialitatea veterinar (laborator, sală de discuții și 

îngrijiri medicale, buget MADR). 

-    modernizarea spațiului internat școlar și a cantinei (buget MADR) 

-    reparații capitale la sistemul de încălzire . 

- participarea la alte proiecte ce vor apărea unde putem fi eligibili, pentru a spori calitatea și 

promovarea învățământului agricol. 

 

IX. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDCATIC AUXILIAR ȘI 

NEDIDACTIC. CALITATE, EFICIENŢĂ 

Biblioteca 

Biblioteca funcţionează în cadrul unităţii de învăţământ ca parte integrantă a procesului de 

instruire, formare şi educare, deţinând colecţii de documente (cărţi, ziare, materiale audio-vizuale), 

care prin numărul şi structura lor tematică satisfac în mare parte cerinţele de informare-documentare 

ale elevilor şi cadrelor didactice. 

Biblioteca deţine pe lângă depozitul de carte şi o sală de lectură cu un număr de 25 de locuri, 

lucru care permite vizionarea de către colectivele de elevi a unor casete video pe diferite teme în cadrul 

orelor de curs, cât şi consultarea şi studierea lucrărilor de referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, 

albume, etc), care nu se împrumută la domiciliu. 

 Biblioteca deţine un fond de carte de 23.903  volume şi deserveşte un număr de 553 elevi, 

cadre didactice şi personalul din şcoală. 

Pe parcursul anului, am desfăşurat activităţi cu caracter permanent după cum urmează: 
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-  Sortarea şi aranjarea pe clase şi discipline a manualelor şcolare; 

-  Distribuirea manualelor şcolare pe clase diriginţilor şi învăţătorilor; 

-  Efectuarea comenzilor la diferite edituri pentru completarea fondului de carte; 

-  Recepţionarea cărţilor noi şi înregistrarea lor în registrele de evidenţă ale bibliotecii; 

 - Prezenţa la acţiuni / comunicări cu bibliotecarii pe localitate şi judeţ de câte ori voi fi solicitată; 

-  Participarea la cursurile de perfecţionare organizate de CCD Alba; 

-  Înscrierea elevilor la începutul anului şcolar la bibliotecă; 

 - Îndrumarea şi orientarea elevilor către lecturile şi cărţile valoroase care se cer în programa 

şcolară; 

 - Vizitele elevilor de clasele I  și a IX, împreună cu învăţătoarea şi diriginţii, pentru familiarizarea 

elevilor cu atmosfera de bibliotecă; 

 - Efectuarea comenzilor de manuale pentru anul şcolar viitor; 

-  Efectuarea inventarului pe unitate a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 

-  Propunerea unui comitet de sprijin al bibliotecii: 

În organizarea acţiunilor, biblioteca ţine seama de sarcinile care stau în faţa şcolii. 

 Pornind de la premiza că lectura îl ajută pe elev să îşi completeze cunoştinţele şi educaţia, să îşi 

lărgească orizontul cultural, biblioteca îşi propune următoarele: 

- să contribuie la formarea gustului pentru citit; 

- îmbogăţirea culturii generale, să formeze educaţia civică şi responsabilă a elevilor; 

- dezvoltarea spirituală prin stimularea sensibilităţii imaginaţiei, spiritului critic, observaţiei 

şi limbajului; 

- să organizeze activităţi culturale, expoziţii de carte, de pictură, sărbătorirea principalelor 

evenimente culturale din timpul anului şcolar, pentru a dezvolta interesul elevilor pentru 

studiu, lectură şi cultură. 

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, biblioteca în colaborare cu cadrele didactice din şcoală s-

a organizat şi desfăşurat următoarele activităţi culturale şi educative: 

 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNEA PERIOADA 

1. Importanţa CDI în viaţa şi activitatea şcolii. sept.- oct. 2019 

2. 
Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice la inceputul 

semestrului I 

3. Manuale şcolare – probleme organizatorice sept.- oct. 2019 

4. Inscrierea elevilor cls. I-a şi a IX-a la CDI şi iniţierea in CDI. sept.- oct.  2019 

5. Luna internaţională a bibliotecii şcolare  octombrie 2019 
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Activităţi desfăşurate în scopul însuşirii atitudinii pozitive faţă 

de carte. 

6. 
“Toamna in poezia romaneasca” (montaj literar) octombrie 2019 

7. “Zilele Rebreanu”,activităţi de promovare a operei literare 
octombrie 2019 

8. Activităţi distractive 

Halloween 
noiembrie 2019 

9. 
Proiecte disciplinare şi interdisciplinare, în colaborare cu 

profesorii şi învăţătorii, proiecte de lectură (viaţa şi opera 

scriitorilor români şi străini); studii de caz ; proiecte de lectură. 

pe parcursul 

întregului an şcolar 

10. Identificarea nevoilor pentru lectură al elevilor; Dezvoltarea 

unor proiecte care să invite și să motiveze lectura; Activități de 

încurajare a lecturii în parteneriat cu profesorii și învăţătorii.  

pe parcursul 

întregului an școlar 

11. Expoziţii tematice de desene, expoziţii cu produse realizate de 

elevi. 

noiembrie 2019 

12. Parteneriate și schimburi culturale, Zilele școlii etc. pe parcursul anului 

școlar 

13. Activitǎţi prilejuite de diverse evenimente  sem I  2019 

14. ’’1 decembrie 1918’’ Ziua Naţionalǎ a Romậniei decembrie 2019 

15. Obiceiuri de iarnǎ la Romậni decembrie 2019 

 

16. Activitǎţi disciplinare (în functie de discipline) pe parcursul 

întregului an şcolar 

 

 

Secretariat  

 Serviciul secretariat și-a desfășurat activitatea  acoperind toată durata programului școlar. 

 Buna desfășuarare a activităților s-a concretizat în:  

- Completarea şi transmiterea la termen a situaţiilor statistice.  

- Intocmirea statului de funcţii şi a anexelor solicitate.  

- Intocmirea pontajelor pentru personalul didactic. 

 - Deschiderea matricolelor pentru elevii din cls. a IX-a zi şi seral cls. A XI-a seral şi elevii noi ai 

şcolii.  

- Eliberarea adeverinţelor de elevi şi salariaţi  

- Efectuarea lucrărilor de înscriere a elevilor, verificarea actelor acestora şi înregistrarea mişcării 

elevilor.  

- Completarea registrelor matricole .  

- Completarea bazei de date SIIR. 

- Intocmirea statelor de bursă pentru elevi, pe baza verificării dosarelor şi a aprobării I.S.J.Alba.  
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- Primirea, trierea şi transmiterea corespondenţei 

 - Verificarea dosarelor elevilor pentru sprijinul social „Bani de liceu”și burse professionale. 

- Intocmirea deciziilor de angajare, transfer, salarizare, promovare sau sancţionare a personalului 

şcolii.  

- Completarea Registrul cu salariaţii şcolii REVISAL.  

- Intocmirea registrelor de evidenţă a elevilor la liceu (zi şi seral), şcoala postliceală. 

 - Completarea dosarelor personale ale angajaţilor şcolii. 

 - Completarea registrelor matricole.  

- Completarea actelor de studii şi eliberarea acestora.  

- Relaţii cu publicul. 

 - Arhivarea documentelor  

- Selecţionarea dosarelor elevilor pentru „Bani de liceu” și alte forme de ajutor social. 

Contabilitate  

Activitatea administratorului financiar s-a concretizat în:  

- întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli în termenele şi condiţiile prevăzute de lege; 

 - îndrumarea şi controlul persoanelor care gestionează valori materiale; 

- urmărirea aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea;  

- organizarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti, instruirea personalului unităţii;  

- întocmirea dărilor de seama contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară;  

- verificarea documentelor privind închirierea spaţiilor temporar disponibile şi încasarea chiriei;  

- îndeplinirea oricărei sarcini cu caracter financiar-contabil date de conducătorii unităţii sau prevăzute 

expres în acte normative.  

Administratorul financiar angajează unitatea, alături de director, în orice acţiune patrimonială, 

reprezintă unitatea alături de director în relaţiile cu agenţii economici, instituţii publice, întocmeşte şi 

înaintează spre avizare planurile de venituri şi cheltuieli, în condiţiile prevăzute de lege, urmăreşte 

încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare, organizează 

circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa 

contabilă. De asemenea, întocmeşte lunar registre-jurnal, balanţe de verificare sintetice şi analitice, pe 

furnizori, debitori, clienţi, stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi asigură vărsarea sumelor 

respective la termenele stabilite, efectuează demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor şi 

pentru celelalte acţiuni finanţate de la bugetul republican, local şi autofinanţate. Şeful 

compartimentului financiar-contabil urmăreşte „virarea de credite”, aprobă şi întocmeşte ulterioarele 

“rectificări bugetare” din anul de plan. În strânsă legătură cu compartimentul financiar este şi 
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compartimentul administrativ al căror conducător rezolvă, cu aprobarea conducerii unităţii, toate 

problemele ce revin privind plăţile efectuate şi aprovizionarea curentă de către instituţia bugetară. 

Personalul nedidactic 

           Întregul personal nedidactic şi-a îndeplinit cu seriozitate sarcinile prevăzute în fișa postului, s-a 

implicat în activități de întreținere și igienizare a spațiilor de învățământ și anexe: mici lucrări de 

vopsitorie, reparații zugrăveli, întreținere mobilier școlar, îngrijirea și amenajarea spațiilor verzi, 

degajarea căilor de acces după ninsori abundente etc. A participat cu promptitudine la toate activitățile 

extrașcolare din timpul săptămânii și la sfârșit de săptămână, asigurând condițiile igienico-sanitare 

optime pentru desfășurarea acestora. 

 

X. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ON-LINE  

SEMESTRUL II AN ŞCOLAR 2019/2020 
 

 

            Odată cu suspendarea cursurilor datorită apariţiei pandemiei Covid-19 , încă din prima 

săptămână am realizat un sistem de comunicare atât cu cadrele didactice cât şi cu elevii şi părinţii 

acestora în mediul WhatsApp, dar şi cu personalul şcolii în vederea reorganizării activităţilor din 

cadrul şcolii. 

          În primă fază am organizat pe platforma Zoom respectiv WhatsApp o întâlnire de lucru cu 

personalul şcolii şi o alta cu consiliul profesoral. 

           Am stabilit programul de lucru pentru angajaţii din compartimentele didactic auxiliar şi 

nedidactic  repectând măsurile de siguranţă, iar pentru activitatea didactică am realizat un orar 

provizoriu pe care l-am respectat  până la apariţia reglementărilor din partea I.S.J. Alba şi Ministerului 

Educaţiei Naţionale. 

         Conform ordinului OMEC 4135/21.04.2020 am stabilit un plan de acţiune prin care am 

comunicat măsurile luate la nivelul unităţii , prin întâlniri pe Zoom, Google Meet, cu Consiliul 

Profesoral , cu comisiile metodice la nivelul şcolii în vederea realizării orarului în mediul on-line, 

precum şi celorlalte tipuri de activităţi. Am convenit să alegem pentru desfăşurarea orelor şi a 

monitorizării acestora Platforma Teams, iar colegii cu competenţe dezvoltate în IT au introdus clasele 

de zi şi au format cadrele didactice şi elevii în vederea conectării şi utilizării acestei platforme. 

          De asemenea am realizat o analiză de nevoi în ce priveşte posibilitatea de acces în mediul on-

line , atât  în rândul cadrelor didactice cât şi în rândul elevilor şi părinţilor. 

         Am depistat elevii care nu au putut accede din motive de lipsă mijloace, internet şi împreună cu 

părinţii am stabilit alte măsuri de comunicare în vederea transmiterii lecţiilor ,sau altor tipuri de 

activităţi  care  menţineau   elevii antrenaţi chiar şi de acasă. 
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           Pentru elevul cu învăţământ la domiciliu dar şi pentru cei aflaţi în Penitenciarul Aiud 

(învăţământ special) s-au transmis materialele necesare învăţării prin cutia poştală a instituţiei, 

respectiv la domiciliul elevului. 

           In mediul on-line , până să se iniţieze platforma TEAMS, o parte din cadrele didactice au lucrat 

împreună cu elevii şi pe alte platforme mai accesibile acestora precum Zoom, Google Meet, Google 

Classroom, WhatApp. 

           Pentru elevii de la învăţământul liceal seral s-au constituit grupurile claselor WhatApp şi s-a 

comunicat cu aceştia şi prin alte forme respectiv mesenger, e-mail, zoom. 

          Pentru ciclul preprimar şi primar s-au desfăşurat activităţi diversificate cu acordul şi ajutorul 

părinţilor. 

           În urma analizelor efectuate pe baza rapoartelor săptămânale ale profesorilor şi diriginţilor, am 

conchis că un procent de aproximativ 93%  au participat la activităţile desfăşurate în on-line, iar restul 

de 7% au fost cei cu care s-au realizat activităţi prin metodele menţionate anterior. 

           Toate măsurile şi planurile de acţiune în ce priveşte reorganizarea activităţilor au fost discutate 

şi validate în Consiliul de administraţie, organizat tot în sistem on-line de câte ori s-a impus. 

           În activitatea cadrelor didactice nu s-au întâmpinat probleme majore , toţi având mijloace IT şi 

competenţe digitale, doar unele dificultăţi tehnice au  împietat   uneori conectarea. 

          Cadrele didactice titulare, deţin competenţele necesare desfăşurate activităţilor în on-line în 

marea majoritate iar pentru cele pasagere şi pensionari în activitate s-ar impune organizarea de formări 

în dezoltărea competenţelor digitale. 

          Conform planului de acţiune, profesorii, diriginţii şi responsabilii de arii curriculare au avut 

atribuţii de colectare a informaţiilor cu privire la desfăşurarea învăţării on-line prin comunicarea 

permanentă cu elevii şi părinţii prin aplicarea unor chestionare , întâlniri pe Zoom sau telefonic. 

Conducerea şcolii prin utilizarea datelor rezultate din feedback, a adus îmbunătăţiri procesului de 

predare-învăţare, s-au pliat pe concretul situaţiilor în diferite cazuri. 

          Echipa managerială monitorizând activităţile de învăţare on-line a identificat şi a diseminat 

exemplele de bune practici, propunând întâlniri on-line cu cadrele didactice pe discipline. 
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Analiza SWOT  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- Participarea unui număr mare  de elevi la 

activităţile on-line chiar şi cei de la 

învăţământul liceal seral . 

- Învăţarea în ritm propriu 

- Costuri reduse de distribuire a materialelor  

- Facilitarea creativităţii 

- Concentrarea profesorilor pe elemente cu 

impact calitativ 

- Program mai flexibil 

- Comunicare în timp real  

- Accesul la cunoştinţe în orice moment. 

 

-Lipsa exerciţiului pentru munca în on-

line 

-Cuantumul de timp mai mare pentru 

pregătirea lecţiilor 

-Imposibilitate de sprijin pentru elevii 

cu nevoi speciale de învăţare 

-Dificultăţi de ordin tehnic (instrumente 

IT mai puţin performante, semnal slab, 

conectare în diferite platforme ) 

-Antrenarea mai dificilă a elevilor la 

lecţii . 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

     -Şansa de a fi mai aproape de mediul 

elevilor  

     -Accesarea gratuită a platformelor 

digitale interactive 

     - Posibilitatea exersării 

competenţelor IT. 

     - Autoperfecţionare utilizând cât mai 

multe platforme IT. 

 

-Pericol pentru sănătatea copiilor  

-Posibilitatea de a fi furnizate 

înregistrările comunicării 

-Creşterea ratei abandonului şcolar 

-Dispare liantul în relaţia profesor – 

elev ,  

  profesor – părinte. 

     

XI. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE ŞI CONTROL 

In  anul şcolar 2019-2020,  au fost efectuate următoarele inspecţii.  

      1. Inspecţie curentă I, în vederea acordării gradului  didactic I 

Cadru didactic inspectat: FILIMON ELENA, profesor titular de limba engleză 

Inspecția este efectuată de : POPA LAURA, Inspector ISJ Alba,  prof. de Limba engleză, grad 

didactic I. 

Data efecuării inspecţiei: 21..11.2019 

      2. Inspecţie tematică, implementarea programului de educație remediară pentru clasele VII-

VIII și XI-XII și monitorizarea implementării noului curriculum la clasele a VII-a 
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Inspecția este efectuată de: Inspector școlar zonal, prof. CROITORU FELICIA MELANIA 

Data efecuării inspecției: 02-06 12.2019 

3.Inspecția specială pentru acordarea gradului didactic I, seria 2018-2020 

Cadru didactic inspectat: SAVU(CORDOȘ) ADRIANA ROMANA 

Data inspecției: 14.02.2020 

Președinte Prof.univ.dr. Diana Câmpan - Univ.”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Coordonator Conf.univ.dr.Georgeta Orian -  Univ.”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Inspector prof.dr.Gâlea Gabriela Anamaria – ISJ Alba 

Nota: 10(zece) 

4.Inspecție tematică 

Tematica inspecției:                                                                                                                  

Monitorizarea și organizarea olimpiadelor școlare pe discipline de studiu; 

Verificarea întocmirii, completării și păstrării actelor de studiu în unitățile de învățământ; 

Perioada de desfășurare 10.02.2020 – 14.02.2020 

Inspector prof.Gâlea Gabriela – ISJ Alba 

5.Susținerea lucrării metodico – științifice pentru acordarea gradului didactic I 

Cadru didactic: MOGA ( PĂCURAR) SIMONA profesor specialitatea Istorie 

Președinte : Conf.univ.dr. Popa Cristian Ioan 

Conducător științific: Conf.unif.dr. Arhire Sorin 

Inspector școlar:  prof. Teompa Aviu Ștefan 

Nota: 10(zece) 

Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii : 

▪ Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor a fost realizată în concordanţă cu 

prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar.  

▪ Repartizarea responsabilităţilor s-a făcut având în vedere competenţa profesională, aptitudinile 

şi calităţile organizatorice ale cadrelor didactice.  

▪ Au fost efectuate un număr de 39 de asistențe la clasă, calificativele obținute  fiind ,,Foarte 

bine,,.  

▪ Au fost asigurate condiţii optime desfăşurării procesului de învăţământ, s-a realizat încadrarea 

cu personal didactic calificat.  

▪ S-au realizat scheme orare echilibrate şi un orar în concordanţă cu curba de efort intelectual. S-

a asigurat o folosire judicioasă a laboratoarelor şi cabinetelor.  
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▪ În proiectarea activităţilor au fost consultate cadrele didactice, realizându-se apoi un schimb 

permanent de informaţii pe tot parcursul anului. 

  Acţiunile de monitorizare şi control efectuate de reprezentanţii ISJ şi conducerea unităţii, prin 

responsabilii de comisii, arii curriculare, responsabilii de sectoare, comisia de asigurare a calităţii şi 

prin asistenţe la activităţi, au urmărind eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor şi 

compartimentelor şcolii, astfel încât aceasta să reuşească, printr-un efort comun şi permanent, 

realizarea obiectivelor şi competenţelor propuse.  

 

COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 
 

RAPORT DE ACTIVITATE, AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2019-2020 au fost următoarele:  

OBIECTIV FUNDAMENTAL 

 Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o 

documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea 

continuă a calităţii, asigurarea informariisi evaluarea satisfactiei grupurilor semnificative de interes 

(corp profesoral, elevi, parinti, comunitate locala). 

 OBIECTIVE GENERALE  

 Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel 

naţional,european şi mondial  Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul 

dezvoltării personale şi profesionale a elevilor  Realizarea unui proces educativ de calitate  

Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic cât şi 

al elevilor 

 OBIECTIVE SPECIFICE  

1. Îmbunătăţirea continuă a procesului istructiv – educativ 

2. Buna relaţionare a actorilor procesului educative 

3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor 

educaţionale atinse de elevi 

4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice  

5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii  

6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 

catedre, nivele  

7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii  
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8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, 

cadre didactice, comunitate locală)  

9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare  

10. Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară. 

 Activităţi desfăşurate de CEAC: 

 1.Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru 

 • a fost stabilită noua componenţă a CEAC 

 • au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC  

2. Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu 

metodologiile în vigoare şi anume: 

 • au fost stabilte obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2019-2020  

• a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2019-2020 

3. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2018-2019 

 În vederea elaborării acestui raport : 

 • au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului 

 • a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă  

• a fost eleborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020  

• au fost centralizate şi interpretate chestionarele publicate de ARACIP pe platforma 

https://calitate.aracip.eu, chestionare care au fost aplicate părinţilor şi elevilor la sfârşitul anului şcolar 

2018-2019  

Activitățile propuse au fost realizate și urmărite îndeaproape atât de managementul unității cât 

și de CEAC. 

MATERIALE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT – s-au achiziționat cărți, auxiliare 

didactice necesare în bunul mers al activității didactice. 

Documentele școlare au fost monitorizate atât de directorul unității, cât și de comisia CEAC și 

s-a constatat că acestea au fost bine întocmite. 

EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ 

Oferta educațională – diversificarea ofertei și afișarea la loc vizibil a fost realizată. 

De asemenea proiectarea și realizarea curriculum-ului s-au utilizat metode moderne, activ-

participative, activități integrate, interdisciplinare, pe grupe, proiecte tematice, s-au realizat foarte 

multe activități cu parteneri externi, activități care au fost popularizate. 

Activitățile extrașcolare au fost organizate și desfășurate conform proiectelor și planificărilor: 

vizite la școală, bibliotecă, poliția, muzeul armatei, Armată, biserică, întâlniri cu partenerii. 
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EVALUAREA REZULTATELOR ȘCOLARE 

S-au realizat fișe de evaluare inițială, continuă și finală, fișe care au fost alese la cunoștința 

părinților. S-au realizat panouri cu lucrări ale copiilor, precum și portofolii ale copiilor care au fost 

înmânate părinților spre studiere. 

Evaluarea activităților s-a realizat pe baza rapoartelor și a portofolilor existente la fiecare clasă. 

4. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire: 

 - Promovarea unităţii şcolare şi a ofertei educaţionale  

În vederea realizării acestei activităţi : 

 • A fost actualizat site-ului şcolii 

 • S-au colectat materialele pentru primul număr din revista şcolii ,,Adolescenta,, 

• S-a elaborat oferta educaţională a şcolii pentru anul şcolar 2020-2021, ofertă promovată pe site-ul 

şcolii.  

- Creşterea numărului de activităţi având ca temă prevenirea abandonului scolar  

În vederea realizării acestei activităţi: 

 • În cadrul orelor de consiliere şi orientare au fost abordate teme referitoare la efectele negative ale 

abandonului scolar, conform planificării;  

• S-au desfăşurat activități  pe parcursul întregului semestru: Vizionarea unui film cu impact 

educative,,Minți periculoase,, Activități sportive,,Pot mai mult,, Concurs interdisciplinary,,Cine știe 

căștigă,, 

 - Elaborarea/ revizuirea procedurilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 În vederea realizării acestei activităţi: 

 • a fost actualizată procedura privind accesul persoanelor în incinta unităţii de învăţământ 

 5. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu 

 În acest sens:  

• au fost introduse pe platformă rezultatele obţinute în urma centralizării chestionarelor aplicate 

părinţilor şi elevilor, chestionare obligatorii pentru finalizarea RAEI pentru anul şcolar 2018-2019 

 • au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la personalul didactic din unitatea noastră • s-a 

completat pe platformă secţiunea referitoare la evaluarea unităţii şcolare pe baza indicatorilor existenţi 

la toate cele trei cicluri de învăţământ existente:  primar, gimnazial și liceal 

• s-au introdus activităţile de îmbunătăţire a calităţii preconizate pentru anul şcolar 2019-2020 

 • s-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2019-2020 

 6. Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională și Bacalaureat 

 S-a realizat analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2019 
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Și Bacalaureat de către profesorii de limba şi literatura română şi matematică. 

7. Întocmirea graficului de asistenţe la ore a membrilor comisiei CEAC şi desfăşurarea 

asistenţelor conform planificării realizate.  

8. Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor 

 În final putem reține următoarele concluzii: 

▪ Calitatea nu este un rezultat întâmplător, ci este obligatoriu respectarea unor principii; 

▪ Calitatea este rezultatul unei activități bine făcute din start și îmbunătățită permanent; 

▪ Calitatea se obține printr-un proces de comunicare și colaborare. 

Cadrele didactice sunt resursele umane principale ale dezvoltării școlii, ele precizează 

Schimbarea și progresul în organizarea școlară, care se definește ca o ,,organizație care învață”. 

 S-a produs o schimbare de perspective asupra evoluției profesionale prin cursuri de formare 

continuă și prin acest process complex se ajunge la autoperfecționare. Educația trebuie făcută de 

educatori cu o foarte bună pregătire științifică, motivați, cu spirit organizatoric și practic, care vor 

constitui modele de urmat pentru cei care trebuie educați. 

 A-i educa pe alții înseamnă a-i hrăni sufletește, iar acest lucru presupune să înveți permanent 

cum să o faci mai bine: o vei face bazându-te pe a oferi: cunoaștere, dragoste, respect, încredere, 

speranță. 

                                                                  Coordonator CEAC:  prof. Filimon Mariana     

XII.CONCLUZII 

   În situaţia în care activitatea nu se va putea desfăşura în condiţii normale, propunem 

următoarele: 

- dotarea şcolilor  şi  a elevilor cu mijloace IT performante 

- punerea în aplicare a unui sistem unic de predare la distanţă în vederea realizării egalizării de şanse a 

tuturor elevilor  

- program Teleşcoala la toate disciplinele 

- organizarea activităţilor de învăţare pe grupe funcţie de spaţiile disponibile alternative cu transmiterea 

on-line a activităţilor. 

       Având în vedere că societatea nu poate progresa fără o educaţie solidă, şi trebuie să fim pregătiţi pentru 

orice altă situaţie de anvergura celei existente în prezent , sperăm să se gireze cu cele mai bune şi palpabile 

soluţii în sprijinul unităţilor de învăţământ , a elevilor părinţilor şi dascălilor acestora. 

DIRECTOR, 

LAZĂR SIMONA                                                                                            DIRECTOR ADJUNCT, 

            FILIMON DANA 
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