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Analiza activității pe semestrul I, 

an școlar 2018-2019 

 

Pe baza analizei activității elaborate de către fiecare catedră, respectiv compartiment au 

rezultat următoarele: 

Activități didactice: 

- s-au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu programele școlare în 

vigoare; la disciplinele tehnice au intrat în vigoare noile planuri de învățământ pentru 

clasa a XI-a liceu și școala profesională 

- s-au elaborat și aplicat teste inițiale: la Limba și literatura română 75 % dintre elevi au 

luat note sub 5, la Matematică media a fost de 3,39, la TIC 6,10 la fizică 2,84 pt. liceu și 

4,04 pt. școala profesională, la chimie 4,05 pt. liceu și 2,95 pt. școala profesională, la 

biologie 5,69 pt. liceu și 3,1 pt. școala profesională. Toate mediile obținute la testele 

inițiale sunt mai mici față de anul școlar anterior, cu excepția TIC. 

- s-au repartizat sarcinile pentru toți membrii catedrelor 

- s-au achiziționat manuale și auxiliare didactice 

- s-a realizat parcurgerea materiei conform programei și planificărilor. În unele cazuri din 

cauza lipsurilor foarte mari ale elevilor, a fost nevoie de mai multe ore pentru 

aprofundarea cunoştinţelor, fapt ce a dus la nerespectarea în totalitate a planificărilor. 

Elevii corigenți la fiecare materie se regăsesc în analiza fiecărei catedre, cei mai mulți 

corigenți fiind la matematică (42 ) și fizică (30), existând și mulți elevi cu situația școlară 

neâncheiată 

- încheierea de convenţii de practică cu agenţii economici, în acest an existând cinci agenți 

economici cu care se colaborează în înățământul profesional dual. 

- selectarea elevilor și începerea pregătirii pentru fazele locale și județene ale olimpiadelor 

școlare, înscrierea echipei de robotică în Campionatul Național și începerea pregătirilor 

- începând cu luna octombrie s-a semnat contractul și a început derularea activităților 

prevăzute în proiectul ROSE; subproiectul „Promovarea examenului de bacalaureat, un 

pas spre viitor”.  

- Elaborarea CDL-uri pentru clasele a XI-a, liceu și școala profesională 

- A fost inaugurat în fabrica Dräxlmaier noul atelier școală destinat cursurilor de teorie 

aplicată pentru elevii liceului nostru. 

- Participarea elevilor la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, unde s-au obținut 

rezultate bune la cros, handbal și fotbal 



   

Activități metodice și de perfecționare: 

- Participarea la cursuri de perfecționare și pregătirea pentru inspecțiile școlare 

- Susținerea inspecțiilor la clasă în vederea obținerii gradelor didactice: doamna 

profesoară Mariș Ioana și Moș Carmen- Limba și literatura română, doamna profesoară 

Andrei Anca- limba franceză 

Activități extracurriculare: 

- În luna octombrie comemorarea Holocaustului a fost marcată de vizite la sinagoga 

evreiască din Satu Mare la care au participat clasele a IX-a şi a X-a însoţite de profesorii 

de istorie și referate întocmite de elevi cu privire la această temă,fiind amenajat și un colț 

metodic 

- Cu prilejul Zilei Armatei Române elevii însoţiţi de profesori au participat la depuneri de 

coroane şi la parada de la statuia ostașului necunoscut în data de 25 Octombrie 

- În luna decembrie activităţile s-au axat pe evenimentele majore: „ Ziua Naţională” şi 

„Sărbătorile de Iarnă”, unde alături de colegii celorlalte catedre s-au organizat informări 

în fiecare clasă cu intonarea imnului național de către elevi şi s-a organizat serbarea 

liceului cu specific național și religios  

-  s-a desfășurat  săptămâna Școala altfel, în săptămâna 29 octombrie- 2 noiembrie  perioadă în 

care s-au desfășurat activități multiple și diversificate:  

       * întâlniri educative cu reprezentanți ai Jandarmeriei Satu Mare, cu care s-a colaborat pe 

parcursul întregului semestru; cu reprezentanți de la IPJ Satu Mare și cu reprezentanți ai 

CEPECA; 

     * excursie cu doamnele profesoare  Șter Nadia, Moș Carmen, Manea Daniela, la Salina Turda; 

     *  vizite de cunoaștere a orașului nostru, vizitând obiective turistice și culturale, acțiune 

întreprinsă cadre didactice împreună cu numeroși elevi; 

       * activități de ecologizare, atât în incinta școlii noastre, cât și în afara acesteia, 

       * vizite la agenți economici, vizite la Penitenciarul Satu Mare;  

      * ateliere de creație, vizionare de filme; 

       * acțiuni de voluntariat la casa de tip familial „Felicia” 

        * activități sportive; 

Activități de consiliere și orientare: 

- Organizarea Consiliului elevilor  

- Derularea mai multor programe de prevenție „Adolescent Responsabil”; „Săptămâna 

Prevenirii Traficului de Persoane”, etc. 

- Lectorate cu părinții și alegerea noului Comitet de părinți pe școală 

- Activități de parteneriat 

- Activități de orientare profesională în colaborare cu AJOFM 



   

 

 

Absențe nemotivate: 

Liceu zi + liceu seral  2678 + 440 = 3118  absențe nemotivate, 350 elevi  8,9 abs/elev 

Indicator ROSE: scăderea nr. de abs. nemotivate  cu 5% în fiecare an  

Profesională 3699 abs. nemotivate pt. 175 elevi  21,1 abs./elev 

 Activități ale celorlalte compartimente: 

- Secretariat: înmatriculări elevi, preluare dosare burse, situații statistice, actualizarea 

bazelor de date 

- Bibliotecă: actualizarea fondului de carte, întocmirea listelor bibliografice participarea la 

activități extracurriculare 

- Contabilitate: întocmirea documentelor contabile, a situațiilor financiare, monitorizarea 

veniturilor și cheltuielilor, etc. 

- Administrativ: activități de întreținere a tuturor spațiilor școlare, înlocuire mobilier, 

înlocuirea tablelor școlare, reparații curente. Activitatea în sala de sport a fost sistată 

deoarece prezintă pericol pentru elevi și nu s-au alocat fonduri din partea Primăriei 

pentru renovarea acesteia. 

- Internat și cantină: cazare elevi, asigurarea servirii mesei, asigurarea condițiilor de igienă 

 

Analiza activității  

catedrei de  Limbă și comunicare 

pentru semestrul I 

 

Pentru anul școlar in curs, în cadrul Comisiei metodice de Limbă şi comunicare ne-am 

propus să desfăşurăm activităţi instructiv-educative care să conducă la rezultate eficiente în planul 

învăţării şi al rezultatelor satisfăcătoare la examenul de bacalaureat. În decursul semestrului I, am 

pus accentul pe pregătirea temeinică de specialitate (planificări, proiecte, strategii didactice), am 

realizat testări orale şi scrise atât iniţiale, formative, cât şi sumative, urmărind atingerea obiectivelor 

referitoare la însușirea unor noțiuni de vocabular, ortografie, punctuaţie, producere de texte, 

interpretări, paralele, alegerea şi discutarea programei de clasa a XII-a în vederea pregătirii 

examenului de bacalaureat, începând pregătirea chiar din clasa a IX-a. 

Obiectivul major al procesului educațional în cadrul disciplinelor de limba română, limba 

engleză și franceză urmărește încadrarea armonioasă a elevului în comunitatea umană, deschiderea 

orizontului pentru cunoaștere și pentru stimularea activității elevilor la integrarea acestora în spațiul 

social-economic, etno-cultural și contemporan. 



   

Pentru un demers didactic eficient, au fost stabilite responsabilitățile fiecărui membru al 

catedrei regăsite şi în fișele de atribuții. Au fost precizate de asemenea, modalitățile de evaluare a 

activității fiecărui membru, potrivit reperelor din fișa de autoevaluare, propusă în Metodologie și 

discutată în Consiliul profesoral.  

La nivelul Comisiei, în semestrul I s-au efectuat următoarele activități metodice:  

❖ s-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au propus și urmărit 

măsuri de ameliorare, s-au aplicat permanent elevilor evaluări formative și sumative, s-au organizat 

și desfășurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor a IX a, precum și un program 

de pregatire a elevilor clasei a XII-a și a XI-a pentru recuperarea/ consolidarea noțiunilor, în vederea 

susținerii examenului de bacalaureat; 

❖ la testele iniţiale clasele a IX-a au înregistrat rezultate de o mediocritate ridicată, 75% dintre 

elevi situându-se sub nota 5. S-a urmărit verificarea cunoaşterii normelor de ortografie, cunoaşterea 

şi analiza părţilor de propoziţie, alcătuirea propoziţiilor simple, redactarea ideilor, cunoaşterea 

conceptelor operaţionale. O slabă cunoaştere a limbii române se observă mai ales la elevii proveniţi 

din mediul rural. S-au luat măsuri pentru a veni in sprijinul acestor elevi: muncă diferenţiată, 

exerciţii gramaticale suplimentare, metode interactive care să solicite aplicarea cunoştinţelor 

teoretice, atenţie sporită orelor de limbă si comunicare, verificarea lecturilor literare, verificarea 

atentă a însuşirii aparatului conceptual şi a aplicării lui la nivelul textului, activităţii de cultivare a 

limbii prin exerciţii suplimentare; 

❖ întocmirea documentelor în vederea completării portofoliului personal și a dosarului 

Comisiei metodice a fost efectuată în timp util, planificările, riguros întocmite, au fost predate 

responsabilului catedrei la data stabilită, interpretarea testelor ințiale și a planului de măsuri 

remediale a fost întocmit de toți membrii catedrei și aplicat în lunile ulteriore;  

❖ în cadrul ședințelor de catedră s-au discutat și s-au propus stategii prin care să fie 

îmbunătățită activitatea directă la clasă, strategii prin care rezultatele elevilor să crească; 

❖ s-au realizat portofolii tematice la clasă atât în ceea ce priveşte latura de limbă şi comunicare 

cât şi literatură; 

❖ s-a realizat feedback-ul în relaţia cu elevii astfel încât să conştientizeze necesitatea 

înţelegerii și dorinţei de autodepaşire; 

❖ s-au pregătit elevii pentru faza pe şcoală a olimpiadei de limba engleză, iar pentru etapa 

județeană dna Leș Alina se ocupă de pregătirea elevului Mihalca Remus din clasaa X-a B; 

❖ s-a participat la activităţile organizate de ISJ Satu Mare, de CCD Satu Mare (cercuri 

pedagogice, consfătuiri, cursuri de formare și perfecționare). 

❖ dna profesoară Mariș Ioana a susținut inspecția specială la clasă în vederea obținerii gradului 

didactic definitiv, obținand calificativul FOARTE BINE; 

❖ dna profesoară Carmen Moș a participat la Coloviul pentru obținerea Gradului didactic I; 



   

❖ s-au desfășurat consultații la limba și literatura română, pentru elevii din clasele terminale, 

iar dnele profesoare Moș Carmen și Roter Camelia au efectuat săptămânal ședințe de pregătire 

suplimentară pentru elevii claselor a XI-a A,B,C, respectiv a XII-a A,B,C în cadrul proiectului 

ROSE;  

❖  s-au organizat programe artistice comemorative a unor evenimente marcante: 

- cu ocazia celebrării Centenarului României –în 29 noiembrie 2018,  dna profesoară Moș 

Carmen, alături de dna Moiș Anca au organizat un program artistic împreună cu elevi din clasele a 

IX-a B, a XI-a B, a XII-a A și C; 

- pentru a marca Sărbătoarea Nașterii Domnului, membrele catedrei de limba și comunicare în 

colaborare cu dl prof. Vezentan Dan Ioan au realizat un spectacol de colinde și poezii; 

- în 15 ianuarie, zi în care am celebrat 169 de ani de la nașterea Marelui poet Național Mihai 

Eminescu, catedra de limba română a organizat un moment festiv. Și-au adus contribuția elevii 

pregătiți de dnele profesoare Mariș Ioana, Roter Camelia și Moș Elena; 

❖ în timpul semestrului I dnele prof. Leș Alina și Andrei Anca s-au ocupat de scrierea unui 

proiect Erasmus plus KA1, în vederea efectuării unor mobilități de perfecționare de către cadre 

didactice ale liceului nostru; 

❖ dintre activitățile extracurriculare efectuate amintim excursia tematică la Salina Turda, la 

Targu Ocna, Cavnic, precum și vizite culturale din cadrul săptămânii Școala Altfel.  

 

Analiza activității  

catedrei de Matematică –Tehnologia informației și comunicatiilor  

pentru semestrul I 

 

 Membrii comisiei au derulat activităţi didactice, şcolare şi extraşcolare, în conformitate cu 

prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului, după cum urmează: 

 Portofoliul personal al membrilor catedrei cuprinde  programele şcolare  în vigoare care stau 

la baza proiectării activităţii didactice. 

 Membrii comisiei au  întocmit planificările calendaristice şi au elaborat planurile unităţilor 

de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare şi ale metodologiilor aflate în 

vigoare. Permanent  identifică resursele informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi  selectează 

activităţi şi situaţii de lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu 

nivelul clasei, cu stilurile de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare.    

 La nivelul fiecărei clase a fost concepută Planificarea Calendaristică, după modelul pus la 

dispoziție profesorilor de fizică, matematică, chimie, biologie.  Conținuturile au fost adaptate în 

concordanță cu particularitățile clasei, respenctând numărul orelor teoretice, de laborator și cele la 

dispoziția profesorului prevăzută de programa.  



   

 La matematică s-a stabilit în cadrul comisiei metodice conţinutul testelor iniţial care au fost 

aplicate  la toate clasele de liceu. Din păcate rezultatele la testele iniţiale au fost foarte mici, la clasa 

a IX – a A  media  generală a fost de 3.38, clasa a IX-a B 3.46, iar la clasa a IX-a C 3.34. În urma 

analizării rezultatelor la testele iniţiale s-a constatat că elevii au  lipsuri foarte mari. Elevii din 

clasele a IX-a nu ştiu bine tabla înmulţirii, nu cunosc regulile de calcul, nu ştiu rezolva ecuaţii, 

lipsuri pe care vom încerca să le diminuăm  pe parcursul întregului an şcolar în proporţie de minim 

25%. La clasele mai mari elevii au de asemenea lipsuri legate de noţiunile de bază cauzate în 

principal de lipsa muncii individuale şi a exerciţiului. 

Din luna octombire a acestui an scolar am început activitățile remediasle din cadrul proiectului 

ROSE, activități în cadrul cărora se organizează consultații cu elevii claselor a XI-a și a XII-a în 

fiecare sâmbătă, iar cu elevii claselor a IX-a și a X-a în fiecare luna cate patru ore remediale.    

La nivelul catedrei s-au selectat elevii pentru participarea la Concursul National de 

matematica aplicată „Adolf Haimovici” si s-a început pregătirea lor.  

 Pe parcursul întregului semestru, fiecare profesor s-a preocupat de pregătirea lecţiilor ţinând 

cont de nivelul elevilor din fiecare clasă şi de exigenţele examenelor viitoare. S-a avut în vedere 

parcurgerea ritmică a materiei conform planificărilor întocmite, dar în unele cazuri, din cauza 

lipsurilor foarte mari ale elevilor, a fost nevoie de mai multe ore pentru aprofundarea cunoştinţelor, 

fapt ce a dus la nerespectarea în totalitate a planificărilor. Notarea elevilor s-a făcut în mod ritmic. 

Din păcate, cu toate eforturile depuse de profesori, la sfârşitul semestrului numărul elevilor care au 

reuşit să se adapteze cerinţelor nu a fost cel preconizat, astfel că au rămas corigenţi un număr de 42 

elevi, iar 2 elevi sunt cu situatia școlară neîncheiată. Acest lucru ne determină ca pe viitor să căutăm 

să adoptăm strategii adecvate pentru îndreptarea situaţiei, mai ales pentru că urmează examenul de 

bacalaureat. 

 Şi în continuare ne propunem să asigurăm conţinutul ştiinţific şi metodic al lecţiilor, având 

preocupări pentru esenţializarea predării acestora prin:  

- Cuprinderea şi accentuarea elementelor fundamentale; 

- Ordonarea logică a cunoştinţelor, reactualizarea acestora şi utilizarea unui limbaj corect, 

specific şi accesibil. 

În mod deosebit ne vom ocupa cu pregătirea elevilor de clasa a XII liceu în vederea realizării 

unui rezultat mai bun la susţinerii probei de matematică la bacalaureat.  În acest scop se va 

intensifica activitatea la  orele de clasă şi la cele de consultaţii cu elevii respectivi. De asemenea se 

va avea în vedere folosirea unor strategii de diferenţiere  şi individualizare, pentru diminuarea 

mediocrităţii, a prevenirii şi combaterii eşecului şcolar şi a stimulării elevilor mai buni.  

La TIC s-au aplicat  testelor iniţial la toate clasele de liceu, iar în urma rezultatelor rezultă că 

foarte puţini elevi au cunoştinţe minime de utilizarea calculatorului. La TIC rezultatele la testele 

iniţiale au fost destul de bune, inclusiv la clasele a IX-a, care în gimnaziu nu au TIC ca materie 



   

obligatorie, dar majoritatea au studiat ca materie opțională la nivelul clasei. Media la testele iniţiale 

a fost de 6,10  pe liceu, ceea ce este, din punctul nostru de vedere, o media bună.  

În cadrul comisiei metodice s-a stabilit un plan de recapitulare şi de consultaţii pentru clasele 

terminale.  

Pe parcursul întregului semestru s-a continuat pregătirea şi testarea elevilor pentru obţinerea 

certificatului ECDL fapt ce le va fi de un real folos elevilor care pot să-şi echivaleze examenul de 

competenţă digitală cu certificatul ECDL.  

S-a început pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de Tehnologii, proba de 

Autocad, Olimpiada de Tehnologia Informatiei si la Concursul de TIC pentru licee tehnologice.  

Pe întreg parcursul semestrului profesorii au fost preocupați de perfecționarea lor prin 

participarea la cursuri de perfecționare și cercuri metodice organizate la nivel judetean.  

La nivelul școlii funcționează cercul de robotică,  coordonat de domnul profesor Jurge 

Horea, cerc cu care participă la competiile de robotică de la nivel regional și național.  

La nivelul comisiei metodice funcționează Cercul de Informatică, în cadrul căruia elevii, sub 

coordonarea doamnai profesor Sabou Rita vor redacta un nou număr al revistei InfoExpres.  

Și în continuare vom fi preocupaţi de asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea procesului 

instructiv – educativ, utilizarea unor metode moderne în procesul instructiv – educativ, de 

perfecționarea permanentă a cadrelor didactice.   

 

 

Analiza activităţii catedrei de fizică – chimie-biologie  

pentru semestrul I 

                                                  

          Studiul fizicii, chimiei şi biologiei în liceu urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a 

înţelege şi interpreta fenomene ale naturii din prisma sistemelor de legi şi principii  specifice  

domeniilor  fizicii, chimiei şi biologiei. 

           Programele  şcolare corelează materia predată la fizică, chimie şi biologie cu 

celelalte ştiinţe ale naturii, în vederea realizării unei integrării sociale şi profesionale  optime. 

            Predarea   acestor  materii în decursul   semestrului  I, s-a  făcut  pe  baza  

planificărilor  întocmite  la  începutul  anului  şcolar. 

            Obiectivele cadru  urmărite  au  fost: 

           - dezvoltarea capacităţilor de a face modelări, analogii şi extinderi în viaţă sau tehnologii,  

formarea  capacităţii  de  a  formula  ipoteze  referitoare la interpretarea  proceselor  observate,  

dezvoltarea  capacităţilor   de  analiză  şi de, rezolvarea de probleme utilizând competenţe cognitive 

dobândite, dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând limbaj ştiinţific specific,  formarea   

unor valori şi aptitudini   referitoare  la  aplicarea  fizicii, chimiei şi biologiei în natură  şi  societate. 



   

            Obiectivele  de  referinţă,  ce derivă din obiectivele cadru, sunt formulate  luând în  

considerare  specificul  capitolului ce urmează să fie predat,  respectiv,  specific clasei  în  care  s-a  

predat. 

  Înaintea  începerii  anului  şcolar  s-a  igienizat  preparatorul  de  fizică,  a  fost 

actualizat  inventarul  materialelor  didactice aflate  în  dotare,  şi  totodată  am  făcut o  aşezare  

sistematică  (după  capitole)  a  lor.  Cele  defecte  ori  că  au  fost  reparate,  ori  că au  fost  casate. 

  Membrii  catedrei  au  întocmit  planificările  anuale  şi  semestriale,  iar şeful  de  

catedră  a  întocmit  dosarul  catedrei. 

              La începutul anului şcolar,  la toate clasele  au fost date teste iniţiale. Aceste teste au 

ca scop depistarea lacunelor în cunoştinţele  elevilor, mai ales la matematică, unde  avem  probleme  

serioase  când trecem la rezolvări de probleme. 

In urma analizării rezultatelor obținute la testele inițiale  am constatat: 

 

- pregătirea elevilor pentru lecţii este insuficientă 

- dezinteres total față de școală 

- elevii sunt total dezinteresaţi de acest test 

- lipsa motivaţiei 

Rezulatele se prezintă astfel: 

 

clasa Profesor Total 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 
Media pe 

clasă 

BIOLOGIE 

IX  A Sabo Camelia 25 - - 7 8 5 4 1 - 5,78 

IX B Sabo Camelia 24 - - 4 4 6 7 2 1 6,08 

IX C Sabo Camelia 24 - - 5 9 6 4 - - 5,23 

IX D Sabo Camelia 22 - 5 10 7 - - - - 3,35 

IX E Sabo Camelia 28  8 12 3 5 - - - 2,85 

CHIMIE 

IX  A 
Manea 

Daniela 
25 3 11 8 1 2 - - - 3,52 

IX B 
Kato 

Magdalena 
26 2 2 7 8 4 2 1 - 4,65 

IX C 
Kato 

Magdalena 
26 2 6 8 7 3 - - - 4 

IX D 
Manea 

Daniela 
20 5 6 5 1 3 - - - 3,35 



   

IX E 
Manea 

Daniela 
29 7 11 5 4 2 - - - 2,55 

FIZICĂ 

IX  A Roman Radu 25 - 8 10 7 - - - - 2,96 

IX B Marcu Cristian 25 5 6 7 7 - - - - 3,14 

IX C Roman Radu 23 1 15 3 4 - - - - 2,43 

IX D 
Kato 

Magdalena 
24 405 9 4 2 - - - - 4,2 

IX E 
Kato 

Magdalena 
29 8 5 7 2 5 2 -  3,89 

 

             S-a realizat parcurgerea ritmică a materiei  planificate, cu mici inversiuni în funcţie de 

nivelul clasei. 

             Pentru  a  recupera  lacunele existente, depistate  o  dată cu evaluarea testelor  iniţiale  s-au  

elaborat  strategii  de  recapitulare. 

             Evaluarea cunoştinţelor elevilor s-a făcut pe  baza  răspunsurilor  orale şi  a  testelor  scrise, 

a portofoliilor și a temei pentru acasă. 

             La fizică,  testele  sumative  (teze  semestriale) au fost planificate, date şi corectate  la  timp. 

Colegii  din  catedră  au participat  la întâlnirile  cu profesorii în cadrul  consfătuirii  la  care  

au  fost  discutate,  printre altele şi probleme  legate de legea învățământului, olimpiadele și 

concursurile şcolare,  problemele legate  de  dotarea  laboratoarelor  de  fizică  şi  chimie  cu  

materiale  didactice  noi precum şi analiza testelor iniţiale la nivel judeţean.  

La sfârşitul  semestrului I  la nivel  de catedră,  s-a  înregistrat un număr  relativ mare  de  

corigenţi  la  fizică,  mai ales la clasele de a IX-a ,  iar  la  chimie  şi biologie numărul  elevilor  

corigenţi  este   redus. 

 

 FIZICĂ CHIMIE BIOLOGIE 

Corigenți Neîncheiați Corigenți Neîncheiați Corigenți Neîncheiați 

IXA 9-R - --Mn - - - 

IX B 1-M 2 --K 1 - 1 

IX C 3-R 2 1-K 2 - 2 

IX D --M 2 --Mn 1 1-S - 

IX E 2-M 1 --Mn 1 - 1 

Total 15 7 1 5 1 4 

X A --R - - 1 - 1 



   

X B --R - - - - - 

X C --M - - - - - 

X D --K - - -   

 X E  6-R - - -   

X F --K - - -   

Total 6 - - 1 - 1 

XI A 1-R - - -   

XI B --M - - -   

XI C 2-M - - -   

XI D 2-K 2     

XI E 2-R -     

XI F --M 4     

Total 7 6 - -   

XII A 2-M - - -   

XII B - - - -   

XII C - - - -   

Total 2 - - -   

XII Ds - 5 - 6   

XIII Cs - 6 - 4   

TOTAL 30 24 1 16 1 5 

 Corigenți Neîncheiați Corigenți Neîncheiați Corigenți Neîncheiați 

 

K- Kato 

M-Marcu 

Mn-Manea 

R-Roman 

S-Sabo 

Situatia elevilor corigenti pe profesori se prezinta astfel: 

 IX IX-P X X-P XI XI-P XII Total 

Sabo Camelia - 1 - - - - - 1 

Manea Daniela - - - - - - - - 

Kato Magdalena 1-ch 2-fiz - - - 2 - 5 

Marcu Cristian 1 - - - 2 - 2 5 

Roman Radu 12 - - 6 1 2 - 21 

Total 14 3 - 6 3 2 2 32 



   

 

Prin proiectul ROSE au fost organizate ore remediale. Îmbucurător este participarea masivă 

a elevilor de clasa a XI-a și a XII- a la aceste ore. Au fost  procurate  culegeri  cu   probleme  

propuse  pe  acest  examen atât în forma printată cât şi electronică.  

 

Analiza activităţii catedrei de  

Educaţie Fizică şi Sport 

pentru semestrul I  

 

             Catedra de educaţie fizică şi sport s-a preocupat de îmbunătăţirea continuă a procesului 

instructiv-educativ, de dezvoltarea continuă în şcoală, a bazei sportive si de achiziţionarea de noi 

materiale sportive. Prin obiectivele specifice disciplinei sunt urmărite cu precădere : menţinerea 

stării de sănătate optime şi creşterea capacităţii de adaptare la condiţii variate de mediu, 

armonizarea particularităţilor morfologice şi funcţionale ale elevilor cu specificul vărstei şi sexului 

acestora, dezvoltarea capacităţii motrice generale şi a celei specifice ramurilor de sport , menţinere 

şi stimularea interesului pentru practicare independentă a exerciţiilor fizice şi a sportului, 

favorizarea dezvoltării personalităţii elevilor in planul integrării sociale, al iniţiativei  si spiritului 

competitiv. 

           In ceea ce priveşte ramurile de sport predate, profesorii  au optat pentru acelea care 

corespund  condiţiilor materiale şi climatice existente în acest liceu, interesul elevilor , tradiţiilor 

locale şi de asemenea s-a ţinut cont de numărul de ore disponibile. 

           Dat fiind faptul ca formarea claselor a IX-a se realizează cu elevi proveniţi din medii şcolare 

diferite, avănd cunoştinţe şi deprinderi diferenţiate, practicând ramuri/probe diferite, profesorii au 

efectuat o evaluare predictivă a tuturor elevilor pentru depistarea lacunelor de instruire. In scopul 

organizării claselor şi orientării opţiunilor elevilor pentu ramurile/probele sportive oferite de liceu  

           Realizarea planificărilor a fost făcută în timp util. S-a respectat parcurgerea integrală şi în 

termenele stabilite a disciplinei de predare comform programei şcolare 

           Rezultatele obţinute la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar au fost următoarele : 

                  - Cros              -  locul II (Săveanu Daniel XII A), locul III( Oros Gabriel XI D) la etapa 

judeţeană 

                  - Handbal        - locul III în grupa B la etapa municipală 

                   - Fotbal           - locul I în grupa A la etapa municipală (echipa de fotbal s-a calificat la 

etapa judeţeană) 

 

 

 



   

Analiza activitatii catedrei  

de Istorie si Stiinte Socio-Umane  

pentru  semestrul I 

   

              În semestrul I al anului școlar 2018-2019, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane a avut 

următoarea componență:   Moiș Ioana Anca (prof.Istorie), Govor Daniela (prof. Istorie), Jurge 

Raluca (prof. Psihologie), Habuczki Robert Jozsef ( prof. Socio- Umane ), Datcu Mariana (prof. 

Geografie), Vezentan Ioan Dan (prof. Religie Ortodoxă).  

     Pe parcursul acestui an școlar , activitatea Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane s-a desfăşurat 

în conformitate cu strategia de dezvoltare a şcolii, priorităţile stabilite în planul managerial 

proiectat, dispoziţiile şi notificările Consiliului de administraţie, atribuţiile ce revin fiecărui membru 

al catedrei conform Fişei postului şi cu respectarea dispoziţiilor ISJ şi MECT. 

     Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele şcolare, 

precum şi pentru participarea acestora la concursuri şcolare şi la alte activităţi cultural-educative. 

     La nivelul catedrei s-a realizat un program pe etape, semestrial, ţinând cont de resursele 

materiale şi umane existente. Toate cadrele didactice au fost preocupate de: alegerea manualelor 

şcolare, redactarea planificărilor calendaristice, parcurgerea materiei planificate, realizarea, 

aplicarea și interpretarea testelor inițiale, ritmicitatea notării, participarea la activităţi metodice în 

școală şi la nivel judeţean. S-a constatat că pe parcursul semestrului materia a fost parcursă în 

conformitate cu programa școlară. 

      În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile 

ştiinţifice proprii disciplinelor predate, folosesc strategii didactice moderne, adecvate 

particularităţilor de vârstă şi nivelului de pregătire ale elevilor, demersul didactic fiind bine 

conceput și aplicat. 

La materia Geografie au fost 7 elevi corigenți și 3 elevi cu situația școlară neîncheiată datorată 

absențelor 

 Membrii catedrei au fost implicaţi în numeroase activităţi specifice: 

1. În luna octombrie comemorarea Holocaustului a fost marcată de vizite la sinagoga 

evreiască din Satu Mare la care au participat clasele a IX-a şi a X-a însoţite de profesorii 

de istorie și referate întocmite de elevi cu privire la această temă,fiind amenajat și un colț 

metodic 

2. Cu prilejul Zilei Armatei Române elevii însoţiţi de profesori au participat la depuneri de 

coroane şi la parada de la statuia ostașului necunoscut în data de 25 Octombrie 



   

3. În luna decembrie activităţile s-au axat pe evenimentele majore: „ Ziua Naţională” şi 

„Sărbătorile de Iarnă”, unde alături de colegii celorlalte catedre s-au organizat informări în 

fiecare clasă cu intonarea imnului național de către elevi şi s-a organizat serbarea liceului 

cu specific național și religios  

 

 

Analiza activitatii catedrei Tehnologii  

pentru semestrul  I 

 

     Comisia metodică “Tehnologii” și-a desfăşurat activitatea conform Planului de muncă și a 

Planului de activități întocmit și aprobat la începutul anului școlar. 

Programul Catedrei tehnice a fost parte integrantă a planului managerial al școlii. 

Activitățile propuse pe semestrul I au fost realizate în totalitate, urmărindu-se formarea continuă a 

personalului didactic pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale educației și ridicarea nivelului 

de pregătire a elevilor. 

Obiectivele urmărite prin activitatea desfășurată de membrii catedrei au vizat : 

1. Implementarea disciplinelor de specialitate; 

• Pregătirea condițiilor necesare desfășurării lecțiilor; 

• Gradul de sistematizare a conținutului lecțiilor; 

• Valorificarea cunoștințelor anterioare în învățarea noului conținut; 

• Aplicarea cunoștințelor predate în situații diverse; 

• Asigurarea mijloacelor de învățământ necesare; 

• Alegerea metodelor de predare – învățare. 

     2. Pregătirea condițiilor necesare desfășurării orelor de instruire practică: 

• Efectuarea instructajelor de protecția muncii; 

• Întocmirea fișelor de protecția muncii și completarea acestora la zi; 

• Existența condițiilor corespunzătoare de muncă; 

• Organizarea colectivelor de elevi pentru dobăndirea competențelor de lucru în echipă; 

• Asigurarea mijloacelor de învățămănt necesare desfășurării lucrărilor practice; 

• Asigurarea mijloacelor de învățământ necesare desfășurării lucrărilor practice; 

• S.D.V.-uri și semifabricate; 

• Încheierea convențiilor de practică pentru anul școlar 2018-2019. 

3. Desfășurarea orelor a avut în vedere: 

• Corelarea conținuturilor prevăzute în programe cu cele propuse de către cadrelor didactice ; 

• Corelarea între noțiunile asimilate la orele teoretice de specialitate și cele de instruire 

practică; 



   

• Verificarea modului de formare la elevi a priceperilor și a deprinderilor practice.  

În semestrul I al anului școlar 2018-2019, catedra tehnică a realizat următoarele activități: 

➢ Întocmirea planificărilor didactice şi a planificărilor pe unităţi de învăţare în conformitate cu 

metodologiile aflate în vigoare; 

➢ Aplicarea testelor iniţiale pentru elevii de clasa a IX-a. S-a realizat un test standardizat care 

s-a aplicat tuturor elevilor de clasa a IX-a. Rezultatele obţinute arată faptul că mulţi elevi au 

cunoştinţe tehnice dar se descurcă foarte greu la calcule matematice simple; 

➢ Actualizarea temelor pentru lucrările de specialitate din cadrul examenului de obţinere a 

certificatului de competenţe profesionale; 

➢  Au fost elaborate CDL-urile  pentru ciclul superior al liceului, clasa a XI-a  şi şcoala 

profesională, pe ani de studii şi calificări; 

➢ Încheierea de convenţii de practică cu agenţii economici; 

➢ Pregătirea  elevilor   şcolii postliceale – tehnician în  transporturi interne  şi internaţionale în 

vederea susţinerii examenului de absolvire; 

➢ Participarea la consfătuiri şi acţiuni tematice desfăşurate conform graficului I.Ş.J. 

➢ Au fost organizate condițiile pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor la 

agenții economici prin încheierea contractelor de practică;  

➢ A fost inaugurat în fabrica Dräxlmaier noul atelier școală destinat cursurilor de teorie 

aplicată pentru elevii liceului nostru. 

➢ A fost renovată o sală de clasă de o echipă de voluntari de la firma Draxlmaier  condusă de 

domnul Scurt Adrian pentru elevii claselor a X-a F și a XI-a F, învățământ profesional care 

îsi desfășoară pregătirea practică în cadrul acestei firme. 

➢ Pregătirea elevilor din clasa a XI-a și a XII-a liceu  pentru participarea la Olimpiada tehnică; 

➢ Pregătirea elevilor din clasa a XI-a școală profesională, calificarea mecanic-auto  

pentru concursul pe meserii. 

          Echipa Brobo- Team formată din 12 elevi din clasele a XII-a B, a XI-a C, a XII-a C , a X-a B 

și a XI-a B coordonată de profesorii Slătian Faustina și Jurge Horea au realizat un robot cu care vor 

participa și anul acesta  la etapa națională a celei mai  prestigioase  competiții de robotică  de la 

București.  

Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei,  aceasta  s-a desfăşurat în bune condiţii. Este 

nevoie de actualizarea mijloacelor de învăţământ, de realizarea unor lecţii atractive, de găsire a unor 

modalităţi de trecere de la teorie la practică şi de implicarea tuturor membrilor în activităţile 

propuse la nivelul catedrei. 

 

 

 



   

Analiza activitatii Consilierului Educativ 

pentru semestrul I 

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară de la Colegiul Tehnic „Ion I.C. Brătianu” pe 

parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, s-a bazat pe dezvoltarea personalităţii elevilor în 

vederea dobândirii de abilităţi şi competenţe care să le sigure o integrare eficientă  în grup şi în viaţa 

comunităţii. Această activitate a avut un pronunţat caracter eduvativ, a contribuit la organizarea 

raţională a timpului liber al elevilor, la menţinerea capacităţii de muncă a acestora. 

Activitatea responsabilului comisiei a cuprins: 

• Programarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare 

cuprinzând termene şi responsabilităţi. 

• Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin particpiarea la Consiliul 

consultativ al elevilor. Cu această ocazie a fost reales preşedintele consiliului elevilor: 

Buga Andreea ( XII-C); vicepreşedinţi: Tupiță Alexandru (X -B). Alegerile au fost făcute 

conform noii metodologii, cu respectarea termenului limită impus de ISJ și inspectorul de 

specialitate. 

• Constituirea Consiliului părinţilor, unde a fost reales  preşedintele, aceasta fiind domna 

Denuc Anamaria, iar vicepreședinte doamna Boconcios Ofelia. S-a prezentat părinților 

Regulamentul de ordine Interioară şi prezentarea proiectelor extraşcolare. 

• Implicarea în activităţile calendarului activităţilor educative extraşcolare ale MECTS şi 

ISJ. 

 

În acest an școlar, mai precis în semestrul I al acestui an școlar, mai exact în săptămâna 29 

octombrie- 02 noiembrie, în cadrul instituției noastre de învățământ s-a desfășurat săptămâna 

„Școala Altfel”, săptămână care s-a dovedit a fi pe placul elevilor noștri, având parte de o 

multitudine de activități, care mai de care mai interesante: 

       * au avut parte de întâlniri educative cu reprezentanți ai Jandarmeriei Satu Mare, cu care s-a 

colaborat pe parcursul întregului semestru; cu reprezentanți de la IPJ Satu Mare și cu 

reprezentanți ai CEPECA; 

     *au realizat o excurie cu doamnele profesoare  Șter Nadia, Moș Carmen, Manea Daniela, la 

Salina Turda, ulterior marcând o oprire la ViVO  Mall; 

     *au realizat vizite de cunoaștere a orașului nostru, vizitând obiective turistice și culturale, 

acținue întreprinsă de numeroase cadre didactice împreună cu numeroși elevi; 

       * au realizat activități de ecologizare, atât în incinta școlii noastre, cât și în afara acesteia, la 

această acțiune răspunzând în mod pozitiv un număr mare de elevi și cadre didactice; 

       * au realizat vizite la agenți economici locali; 



   

       *au realizat vizite la Penitenciarul Satu Mare;  

      * au realizat ateliere de creație, au modelat hărtia și dovleacul; 

       * au vizionat filme; 

       *au întreprins acțiuni de voluntariat la casa de tip familial „Felicia” 

        *nu au lipsit activitățile sportive, fie din postura de participanți, fie din postura de 

susținători, elevii au fost implicați efectiv; 

       *mai stângaci din fire, acum la început de drum , elevii clasei a IX-a au făcut o vizită la 

Biblioteca Județeană, unde au pătruns în lumea cărților, arătându-se interesați de tot ceea ce 

presupune o bibliotecă  și ceea ce presupune activitatea zilnică a unui bibliotecar. 

      * au cofecționat și au reabilitat materiale didactice  

S-a incercat pe parcursul semestrului să avem activități , care să se potrivească gusturilor 

elevilor noștri, să-i sensibilizăm, să-i implicăm, să-i facem mai responsabili în ceea ce 

privește viitorul lor. 

• S-a avut o strânsă colaborare  cu Cabinetul Medical Școlar; 

• S-a participat la activități din cadrul proiectului „Adolescent Responsabil”; 

• Cu ocazia desfășurării „Săptămâna Prevenirii Traficului de Persoane” elevii au beneficiat 

de activități de informare și prevenire, având ca teme: „Cunoaște-ți drepturile” și „ 

Respectă-ți obligațiile”; 

• Cu ocazia zilei porților deschise elevii au întreprins o vizită la ISU Satu Mare; 

• Elevii ai claselor a IX-a au participat la o activitate juridică, având ca temă : Sistemul 

judiciar din România, aceștia participând la o sesiune informativă cu privire la obligații, 

drepturi și sancțiuni contravenționale; 

• S-a avut o strânsă colaborare cu cabinetul de asistență psihopedagogică, iar împreună cu 

consilierul psiholog Jurge Raluca, am realizat diferite activități de autocunoaștere și 

socializare cu elevii colegiului.  

• Cu ocazia zilei de 25 octombrie elevi și profesori ai colegiului nostru au adus un omagiu 

eroilor neamului nostru, participând la activitățile dedicate acestei zile deosebite; 

• Cu ocazia Zilei Naţionale a României, catedra de Istorie,în colaborare cu catedra de limba 

și literatura română, a pregătit un moment artistic dedicat Centenarului; 

• Cu ocazia sărbătorii de Crăciun, au răsunat în școală colindele; 

• Am marcat Ziua Culturii în cadrul școlii noastre cu amabilitatea catedrei de limba și 

literatura română și cu cel al elevilor noștri; 

• Elevi și profesori au colaborat și au marcat în mod original ziua MICII UNIRI,  de la 24 

ianuarie 1859, dar și peronalitatea lui IOAN CUZA. 

 Ca şi puncte tari aş menţiona faptul că s-au identificat priorităţile activităţii educative, în 

funcţie de specificul şcolii; a existat o comunicare permanentă între profesorii diriginţi şi celelalte 



   

cadre didactice în scopul optimizării procesului educativ la clasă; s-au căutat întotdeauna şi s-au 

găsit soluţiile cele mai bune pentru rezolvarea diferitelor situaţii care au apărut pe parcursul 

semestrului I astfel încât formarea personalităţii elevilor să fie prioritară.  

Ca şi puncte slabe aş mentiona faptul că există o slabă implicare a părinţilor în activităţile 

şcolii, dezinteres al multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i astfel pe copii de o 

supraveghere adecvată; lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor pentru a participa într-un 

număr cât mai mare  la activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare; dorința ca pe viitor 

doamnele/domnii diriginţi să se implice mai mult în activităţile extracurriculare. 

 

Analiza  activităţii  Secretariatului ,   

pentru semestrul I   

  

Lucrările  prevăzute  prin  planul  de  muncă   precum  şi   cele  curente  rezultate  din    

dispoziţiile   primite   de   la   Inspectoratul   Şcolar   Judeţean    şi  conducerea  şcolii  au  fost  

întocmite  corect   şi   la  termenele   stabilite. 

Pe  lângă  situaţiile    statistice,  s-a    întocmit   situatiile  privind  incadraea  personalului 

didactic,  didactic  auxiliar  si  nedidactic,   s-au  întocmit  statulele  de   funcţii.   

 S-a  făcut  înmatricularea  tuturor  elevilor. 

 A  fost  actualizată  baza  de  date  din  programul   SIIIR. 

 Au  fost  întocmite  la  timp  situaţiile  statistice  de  sfârşit  şi  început  de  an  şcolar. 

 În  octombrie  2018  s-au  întocmit  si depus dosarele  cadrelor  didactice  pentru  definitivat,  

gradul  II  si  gradul  I  şi  au  fost  înaintate Inspectoratului  Şcolar  Judeţean. 

 Au  fost  actualizate si  întocmite toate deciziile valabile pentru anul scolar in curs, deciziile  

privind  comisiile  metodice,  comisia  diriginţilor,  comisia  pentru  acordarea  burselor  şcolare, 

etc. 

Au  fost  trecuţi  în  registrele  matricole  toţi  elevii  noi  veniţi,  în  clasa  a  IX-a , liceu, zi 

si seral,   şcoală  profesională  şi  scoala postliceala. 

 Săptămânal  au  fost  actualizate   evidenţele  privind  mişcarea  elevilor  (transferări,   

retrageri). 

 S-au  preluat  şi  verificat dosarele pentru  ajutorul  financiar „Bani de liceu”,  pentru  anul  

şcolar  2018 – 2019.  

 S-au  preluat şi verificat cererile elevilor  pentru  acordarea  burselor profesionale ale 

elevilor inscrisi in invatamantul profesional  in  anul  şcolar  2018 – 2019.  

 Lunar se preiau  si se centralizeaza abonamentele de transport in comun ale elevilor  

navetisti pentru intocmirea statelor de plata privind decontul navetei elevilor. 



   

Au   fost   întocmite   rapoartele   de inspecţii     curente    pentru  înscrierea  la  examenele 

de obtinere ale  gradelor  didactice. 

S-au  întocmit  şi  eliberat   copiile  foilor  matricole  pentru  elevii   care  s-au  transferat  la  

alte  instituţii  de  învăţământ. 

Lunar,  la  termenele  stabilite,  au  fost  întocmite  atât  statele  personal, staele de  plată  

pentru  angajaţi,  cât  şi  statele  de  burse  pentru  elevi. 

 Au  fost  întocmite  adeverințele de venit pentru  anul  2018 . Au  fost  preluate  şi  transmise   

mai   departe    toate    mesajele  postate  pe  Forumul    Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Satu 

Mare. Au  fost  întocmite  adeverinţele  de    absolvire  a  şcolii  postliceale şi a ciclului inferior al 

liceului seral.   

De asemenea  au  fost  întocmite  foile  matricole  pentru cei  care  au solicitat eliberarea lor,  

precum  şi  duplicatele  pentru  diplomele  pierdute. S-au  eliberat  diplomele   în  timp  util. Situaţia  

statistică  la  sfârşitul semestrului I,  este  următoarea: 

 Liceu : Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:    350 

 Rămaşi  la  sfârşitul  sem. I:                  348 

 Promovaţi:                289   -   83% 

 Corigenţi:      42    -   12.06 % 

 Neîncheiaţi:                 16    -     4,60% 

 Neșcolarizați         1     

Elevi cu nota scăzută la purtare : între 9 şi 7    30  

       sub 7     10 

Şcoala profesională : 

  Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:    175 

 Rămaşi  la  sfârşitul  sem. I:                  175 

 Promovaţi:                  137    -  78.28% 

Corigenţi:         27    -  15.43 % 

 Neîncheiaţi:                    10    -    5.71 % 

 Neșcolarizați           0    -     

Elevi cu nota scăzută la purtare : între 9 şi 7    29  

       sub 7       21 

Postliceal: 

Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:  54 

 Rămaşi  la  sfârşitul  sem. I           :     54 

 Promovaţi:       54 -   100% 

 

 

 



   

Analiza  activităţii  Bibliotecii  

pentru semestrul I 

 

 

În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale în sistemul 

educaţional, analizele periodice pe care le efectuam au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a 

măsurilor ce se impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-

educativ. 

În cadrul activității desfășurate ca bibliotecar școlar și-a propus să formeze o cultură 

generală a elevilor, prin cultivarea dragostei de lectură. Biblioteca şcolara are un rol esenţial în 

cadrul şcolii deoarece sigura un real suport în realizarea activitaţilor didactice şi de cercetare 

contribuind în acelaşi timp şi la formarea unei temeinice culturi generale a elevilor 

Coordonatele esenţiale ale activitătii bibliotecii în primul semestru al anului 2018-2019 au 

fost:  

- asigurarea continuităţii colecţiilor,  

- impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei,  

- diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor,  

- satisfacerea intereselor şi cerinţelor de informare şi studiu. 

- verificarea evidenţei inventarului bibliotecii şi a starii carţilor; 

- organizarea activităţii bibliotecii şi funcţionarea acesteia potrivit normelor legale 

intervalului orar în care elevii pot împrumuta carţile dorite;  

- informarea elevilor despre fondul de carte existent, despre modul de aşezare al cărţilor, 

despre termenul de împrumut şi sancţiunile ce se aplică în cazul pierderii publicaţiilor 

împrumutate;  

- Sprijinirea personalului didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de 

învăţământ, asigurând publicaţii de referinţă, de informare curentă, de pedagogie, lucrări 

privitoare la conţinutul diferitelor discipline predate în şcoală şi la metodica predării 

acestora;  

Tematica actiunilor Semestrului I 

Expoziție de carte 

1. Octombrie – Ziua Liceului,  Evocarea Holocaustului 

Obiective – înţelegerea fenomenului şi evocarea situaţei evreilor – referate, sinteze etc. 

2. 25 octombrie – Ziua armatei Române – expoziţie  

3. Noiembrie -  De la istoria tiparului si a cartii la cartile mele dragi  

      - Sărbătoarea sfântului Andrei 

Obiective:  



   

1. sa patrunda semnificatia prieteniei cu cartea, revista, ziarul – tiparul in lumea stiintelor, 

artei, jurisprudentei, economiei, fiind un aparator al civilizatiei peste secole;  

2. sa doresca sa cunoasca biografiile marilor inventatori romani.  

4. Decembrie – Obiceiurile de iarnă la români.  

Obiective:  

1. sa analizeze problemele diverse ale vietii spirituale(conceptii, traditii, credinte), intelegand 

unitatea prin diversitate;  

2. sa imbine toate aceste cunostinte cu convingerile personale si sa devina un aparator 

constient alspiritualitatii umane;  

3. sa constientizeze armonia dintre arta si spirit pe teritoriul tarii noastre.  

Ianuarie -  Eminescu, - în colaborate cu catedra de limba şi literatura română  

Obiective:  

1. sa cunoasca si sa aprofundeze opera lui Eminescu;  

 

 

Analiza  activităţii  Contabilitate 

pentru semestrul I 

 

BUGETUL DE STAT 

PREVEDERI CREDITE 

DESCHISE 

PLĂȚI CHELTUIELI 

EFECTIVE 

UTILIZARE 

4.050.943,39 4.050.943,39 4.050.943,39 4.050.943,39 100% 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

3.590.596,00 3.590.596,00 3.590.596,00 3.590.596,00 100% 

CHELTUIELI MATERIALE 

0 0 0 0 0 

TRANSPORT ELEVI 

110.192,89 110.192,89 110.192,89 110.192,89 100% 

BANI DE LICEU 

20.603,00 20.603,00 20.603,00 20.603,00 100% 

BURSA PROFESIONALA 

236.114,50 236.114,50 236.114,50 236.114,50 100% 

PROIECT ROSE 

51.616,00 51.616,00 51.616,00 51.616,00 100% 

ALTE CHELTUIELI (FOND HANDI, DOBANZI) 

41.821,00 41.821,00 41.821,00 41.821,00 100% 



   

BUGETUL LOCAL 

PREVEDERI CREDITE 

DESCHISE 

PLĂȚI CHELTUIELI 

EFECTIVE 

UTILIZARE 

469.860,00 469.860,00 467.659,00 467.659,00 99,53% 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 

CHELTUIELI MATERIALE 

461.265,00 461.265,00 461.152,00 461.152,00 99,98% 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

7.395,00 7.395,00 5.492,00 5.492,00 74% 

ALTE CHELTUIELI 

1.200,00 1.200,00 1.015,00 1.015,00 85% 

 

VENITURI  PROPRII     

CHIRII            14.646,90 

CANTINA                   31.160,00 

ALTE VENITURI - REGIE            5.830,00 

TAXA BAC                           630,00 

ECDL                          5.056,00 

SPONSORIZARI          47.566,00 

• DRAXLMAIER         31.966,00 

• ALTE FIRME   

▪ ETAPA I         8.600,00 ROBOTICA 

▪ ETAPA II         7.000,00 ROBOTICA 

TOTAL  VENITURI                                           115.399,90    

  

Sumele încasate ca venituri proprii au fost utilizate pentru activitatea sectoarelor respective și 

pentru dotarea școlii cu materiale și echipamente. 

 

Analiza  activităţii  sectorului administrativ 

pentru  sem I 

 

 În  semestrul  I,  al  anului  şcolar  2018 - 2019, activitatea  sectorului  administrativ  s-a 

desfăşurat în conformitate  prevederile  Regulamentului de Organizare şi  Funcţionare a Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar, aprobat  prin  O.M.E.C.  nr. 5079  din  31.08.2016,  respectiv,  cu  

strategia de  dezvoltare a  şcolii  şi  priorităţile instituţionale stabilite prin  Planul Managerial. 



   

 

 Astfel,  în  sectorul  administrativ,  toate  lucrările  prevăzute  prin  planurile  de  muncă,  au  

fost  întocmite  corect  şi  la  termenele  stabilite. 

Activitatea  sectorului  administrativ  a  fost  deosebit  de  complexă,  tot  personalul,  

îndeplinindu-şi   cu  succes,  atât  sarcinile  prevăzute  prin  fişele  individuale  ale  posturilor,  cât  

şi  alte  sarcini  suplimentare,  venite din partea  conducerii  şcolii, a  Consiliului  de   Administraţie  

şi  a  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Satu  Mare. 

În  funcţie  de  bugetul  alocat  în  această  perioadă,  s-au  efectuat  atât  lucrările  de  

întreținere  și  reparații  curente  necesare,  cât  și   inventarierea  patrimoniului  unității, conform 

procedurilor legale în vigoare. 

Ca o concluzie a întregii activităţi a sectorului  administrativ,  aceasta  s-a desfăşurat  în 

condiţii  bune. Consider că este nevoie de mai multă implicare şi mai multă responsabilitate din 

partea tuturor membrilor acestui compartiment, în activităţile desfăşurate. 

 

 

 

 


