
RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI ADJUNCT 
SEM. I 

AN ŞCOLAR 2017 - 2018 
 
 Un rol educativ important l-au avut mediul şcolar şi practicile sociale compatibile cu 
idealurile unei societăţi democratice aplicate în şcoală. S-a evitat stilul totalitar de 
organizare, s-au încetăţenit practicile care să stimuleze iniţiativele membrilor colectivului şi 
exprimarea opiniei. S-a urmărit în mod constant ca spaţiul şcolii, să constituie un mediu de 
manifestare a responsabilităţii, al comportamentului decent şi al toleranţei faţă de opinii 
diferite. Un element semnificativ, este acela că, prin punerea în practică a ofertei 
manageriale  pentru anul şcolar 2017 – 2018, s-a reuşit realizarea unui echilibru între 
activităţile curriculare şi extracurriculare. 
 Întreaga activitate de coordonare a proiectelor şi programelor educative, a urmărit, 
în principal creşterea prestigiului şi calităţii activităţii şcolii noastre prin acţiunile 
desfăşurate cu elevii şi profesorii, prin formule de parteneriat cu inspectoratul şcolar, 
părinţii elevilor şi cu reprezentanţi ai comunităţii locale. La începutul anului şcolar au fost 
jalonate principalele obiective ale activităţii educative. Tot atunci s-au realizat documentele 
specifice de planificare a  activităţii educative.  
Pentru buna desfăşurare a activităţii din şcoală, am elaborat graficul şi tematica Consiliului 
Profesoral, Consiliului de Administraţie şi graficul asistenţelor la ore. În acest semestru, 
împreună cu directorul şcolii am asistat un număr de 43 cadre didactice bine pregătite, 
care au obţinut calificativul FB. De asemenea, am programat pentru clasele de elevi, 
tezele care s-au susţinut în semestrul I al acestui an şcolar. 
 
Activitatea la nivelul comisiilor metodice / comitetelor de lucru 
În data de 21. 09. 2017 a avut loc  şedinţa cu şefii comisiilor metodice / comitetelor de 
lucru. 
 Fiecare dintre aceştia au primit în format letric materiale referitoare la: conţinutul 
dosarelor, conţinutul şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, consiliul 
clasei. 
 Au fost prezenţi şi au prezentat următoarele materiale: 

1. Prof. Coşara Adina  -  responsabil -  Comisia diriginţilor 
a) Planul Operaţional al Comisiei diriginţilor de consiliere şi orientare şcolară şi 

profesională; 
b) Planul Managerial al Comisiei diriginţilor. 

2. Prof. Iosif Dorina– responsabil – Comisia CEAC 
a) Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite; 
b) Planul Operaţional CEAC. 

3. Prof. Pop Aurelia - responsabil – Comisia SNAC 
a) Planificarea activităţilor SNAC 2017 – 2018. 

4. Prof. Ciuchină Adela– responsabil – Comisia metodică “Limbi moderne” 
a) Planul Managerial al Comisiei metodice “Limbi moderne”; 
b) Planul Operaţional al Comisiei metodice “Limbi moderne”. 

5. Prof. Rusu Jozsef - resposabil – Comisia metodică “Matematică – Fizică” 
a) Tabelul nominal cu membrii Comisiei metodice “Matematică – Fizică”; 
b) Planul Managerial al Comisiei metodice “Matematică – Fizică”; 
c) Planul Operaţional al Comisiei metodice “Matematică – Fizică”; 
d) Planul de activitate al Comisiei metodice “Matematică – Fizică”. 

6. Prof. Sârbu Ion– responsabil – Comisia SSM 
a) Planul de măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

7. Prof. Sârbu Ion– responsabil – Comisia metodică “Om şi Societate” 
a) Planul Operaţional al Comisiei metodice “Om şi Societate”. 



8. Prof. Maior Angela– responsabil – Comisia pentru Programe şi Proiecte Educative 
a) Planul Managerial al Consilierului Educativ; 
b) Calendarul activităţilor extracurriculare. 

9. Prof. Suciu Elena– responsabil – Comisia metodică “Limbă şi Comunicare” 
a) Tabelul nominal cu membrii Comisiei metodice “Limbă şi Comunicare”; 
b) Planul Managerial al Comisiei metodice “Limbă şi Comunicare”. 

10. Prof. Tarţa - Moga Ana – responsbil -  Arie curriculară “Tehnologii” 
11. Prof. Drăgan Cristina – responsabil -  Comisie “Tehnic”  

a) Planul Managerial al Comisiei “Tehnic” 
b) Planul de activităţi sem I şi II al Comisiei “Tehnic” 
c) Planul Operaţional al Comisiei “Tehnic” 

12. Prof. Drăghici Cătălina – responsabil -  Comisie “Servicii”  
a) Plan Strategic al Comisiei Servicii; 
b) Teme abordate în cadrul activităţilor Comisiei Servicii; 
c) Planul Managerial al Comisiei Servicii. 

13. Prof. Medrea Ovidiu -  resposabil – Comisia PSI 
a) Planul Managerial al activităţilor comisiei P.S.I. 

14. Prof. Curcji Irina - resposabil – Comisia Metodică “Chimie – Biologie” 
a) Planul Managerial al Comisiei Chimie- Biologie; 
b) Planul remedial; 
c) Planul de Îmbunătăţire; 
d) Planul Operaşional pentru activitatea de învăţare centrată pe elev. 

15. Prof. Cismaş Manuela– responsabil – Comisia pentru monitorizarea absenţelor  
a) Planul Managerial al Comisiei pentru monitorizarea absenţelor; 
b) Planul Operaţional pentru prevenirea şi reducerea absenteismului; 

16. Prof. Cismaş Manuela– responsabil – Comisia de perfecţionare şi formare 
continuă 
a) Planul Managerial privind dezvoltarea profesională; 
b) Planul Operaţional – Formarea şi dezvoltarea profesională; 
c) Calendarul activităţilor de formare continuă. 

La nivelul catedrelor au fost monitorizaţi elevii veniţi prin transfer, în vederea susţinerii 
examenelor de diferenţă, acolo unde a fost cazul. 
S-a elaborat Graficul pentru pregătirea suplimentară a examenului de Bacalaureat 2018 

Nr. 
crt. 

Profesor Disciplina Clasa Ziua Ora 

1. Alamă Sergiu Matematică XII-C1 joi 14 

2. Cioc Bianca Matematică XII-A1 luni 14 

3. Izele iuliu Matematică 
XII-A2 

marţi 14 
XII-B1 

4. Rusu Jozsef Fizică 
XII-A2 

miercuri 14 
XII-C1 

5. Rus Cristina Limba şi literatura română 

XII-A1 

joi 15 XII-B1 

XII-C1 

6. Popa Ianina Limba şi literatura română XIII FR   

7. Suciu Elena Limba şi literatura română XII-A2 marţi 15 

8. Bradea Simona Geografie 
XII-A1 

luni 15 
XII-B1 

9. Zaharia Eugen Chimie XII-A2 marţi 16 

10. Mosora Adina Biologie 
XII-C1 

luni 15 
XII-A2 



Pentru buna desfăşurare a activităţii, Comisia diriginţilor a avut în vedere următoarele: 
  

 întocmirea documentelor de lucru ale diriginţilor şi corelarea temelor propuse cu 
cerinţele clasei de elevi; 

 utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul 
să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

 implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, 
concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

 atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-
familie; 

 Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor 
educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea 
desfăşurându-se sub diverse forme. 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Adina Coşara. Comisia metodică a 
diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2017-2018 cu un efectiv de 28 cadre 
didactice. În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  
activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute 
ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul 
relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 
începutul anului şcolar, dar şi să răspundă unor cerinţe şi necesităţi ivite ulterior. Planul de 
activitate a conţinut: 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere şi Orientare şi întocmirea 
planificării   orelor de  dirigenţie 

2.  Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la 
fiecare clasă. 

3. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 
4. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 
5. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   

familie. 
6. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socio-profesionale şi a integrării sociale optime. 
7. Planificarea orelor la dispoziţia părinţilor efectuate de diriginţii claselor în anul şcolar 

2017-2018 
 

 Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la 
loc vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. De asemenea s-au întocmit de către diriginţi, 
procese verbale,  în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din 
Regulamentul Intern, Norme de Sănătate şi Securitate în Munca şi Norme de Apărare 
Împotriva Incendiilor, Păstrarea Bunurilor Şcolii. Pentru creşterea gradului de securitate al 
elevilor diriginţii au făcut cunoscută la clasele de elevi Procedura operaţională privind 
accesul / plecarea elevilor şi persoanelor străine în / din şcoală. 
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau 
când situaţia a impus-o. 
 Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în 
familie, alături de  psihologul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca 
regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, aceştia, la rândul lor, să 
facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului, dar şi condiţiile de acordare a burselor 
şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate. Informarea şi îndrumarea 
elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi a integrării 
sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de 



dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a 
examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEN, în 
distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. Diriginţii s-au implicat în buna 
organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii 
mediului şcolar. 
 În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor 
pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun 
acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au  
preocupat ca la finele semestrului I, cataloagele să fie complete şi corect întocmite, iar 
situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa  părinţilor.  
La nivelul unităţii şcoalre au fost încheiate Contracte de parteneriat pentru prevenirea 
absenteismului, a abandonului şi a creşterii performanţei şcolare (clasele a IX-a) şi s-a 
aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie a Planului de intervenţie a domnului 
psiholog Ştef Ioan, pentru elevii cu risc crescut de absenteism pentru anul şcolar 2017-
2018, precum şi activităţile de prevenţie şi intervenţie care se vor desfăşura în semestrul I 
şi II. 
 
ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- întocmirea planificărilor  calendaristice 
anuale şi semestriale realizate în 
conformitate cu programa pentru Consiliere 
şi Orientare; 
- se folosesc, în majoritatea cazurilor, 
modelele unitare de elaborare a 
documentelor din portofoliul dirigintelui; 
- în general, tematica orelor de dirigenţie 
concordă cu particularităţile de vârstă, 
personalitate şi preocupări ale elevilor; 
- relaţia foarte buna dintre majoritatea 
diriginţilor si elevi; 
- mulţi profesori diriginţi implicaţi în educaţia 
moral-civică şi socială a elevilor; 
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de 
studiu; 
- varietatea mare de activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare organizate. 

- cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 
- nerealizarea unei comunicări între unii 
profesori şi elevi; 
- nerealizarea unui dialog între diriginte şi 
unii părinţi; 
- înregistrarea unor situaţii de slabă 
comunicare cu colectivul de elevi; 

OPORTUNITAŢI AMENINŢĂRI 

- vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 
- organizarea unor excursii la nivel de clasa 
şi la nivel de şcoală; 
- organizarea unor activităţi extraşcolare 
care pot 
 duce la realizea unor legături interumane 
strânse. 

- existenţa unui număr foarte mare de 
tentaţii datorate mediului urban; 
- influenţa „grupului” de elevi;  
- numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în 
străinătate. 

 
 
Activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

Proiectele educative realizate în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 au vizat implicarea 
unui număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi 



educative, şcolare şi extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru 
atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea străzii. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Data Organizatori 
Nr. cadre 
didactice 
implicate 

Nr.elevi 
implicaţi 

1. 
Festivitatea de 
deschidere a anului 
şcolar 2017 – 2018 

11.09. 2017 
Director 
Director adj. 

32 400 

2. Ziua Pompierilor 13.09.2017 
Municipiul 
Sighişoara 

6 52 

3. 

 Activitate de 
voluntariat 
“Pregătirea unui 
interviu de angajare” 

21.09. 2017 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara în 
parteneriat cu 
Asociaţia Wild 
Carpathia 

3 50 

4. 
Ziua Europeană 
Fără Decedaţi În 
Accidente Rutiere 

21.09. 2017 
Municipiul 
Sighișoara Poliția 
Sighișoara 

3 47 

5. 
 Ziua Internaţională 
a Educaţiei 

5.10. 2017 

Liceul Tehnologic 
Nr.1, 
Fundaţia "Veritas" 
şi Poliţia 
Municipiului 
Sighişoara 

32 387 

6. 
Ziua Siguranţei 
Rutiere 

6.10. 2017 
Municipiul 
Sighișoara Poliția 
Sighișoara 

3 47 

7. 

 “Întâlnirea anuală a 
tinerilor ortodocși 
din Arhiepiscopia 
Alba Iuliei” - Aiud 

7.10. 2017 

Eparhia Alba Iuliei, 
prin purtarea de 
grijă a Părintelui 
Arhiepiscop Irineu 

3 25 

8. 

“Fii activ! Implică-te! 
Ajută-ţi colegii la 
început de an 
şcolar! Donează 
cărţi şi rechizite!” 

25.09. – 
15.10.2017 

Direcţia Judeţeană 
pentru sport şi 
tineret Mureş 

8 35 

9. 

Şedinţa  Autorităţii 
Teritoriale de Ordine 
Publică –Primăria 
Sighişoara 

19.10. 2017 
ATOP, Municipiul 
Sighişoara 

3 - 

10. 

Campanie de 
curăţenie de toamnă 
în zona Cetăţii 
Sighişoara 

21.10. 2017 
Municipiul 
Sighişoara 

4 17 

11. 

Activitate în 
parteneriat cu 
Asociaţia 
Perspective Daneş, 
tema: Prevenirea 
Traficului de 
Persoane- Sala 

23.10. 2017 
Asociaţia 
“Perspective” 
Daneş 

10 114 



“Sander” 

12. 

Ziua Europeană a 
Justiţiei – vizită la 
Judecătoria 
Sighişoara 

25.10. 2017 

Judecătoria 
Sighişoara 
Coordinator: d-na 
judecător 
Volanschi Doina. 

4 42 

13. Balul Bobocilor 10.11.2017 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 

27 412 

14. 

16 noiembrie, 2017 
– Activitate juridică 
„Unde-i lege nu-i 
tocmeală” –invitată 
d-na judecător 
Volanschi Doina 

16.11. 2017 

Director 
Director adj. 
Coordonator 
Comisie programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

7 62 

15. 

Săptămâna 
Educaţiei Globale–
Tema: „Lumea mea 
depinde de noi” 

13–17.11. 
2017 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
 

7 240 

16. 

Participare la 
Concursul Regional 
„Hristos se naşte, 
măriţi-L!”,ediţia a IV 
– a, CAER 
581/2017, Reghin 

13.11. – 
4.12. 2017 

Şcoala Gimnazială 
„Alexandru 
Ceuşianu” în 
parteneriat cu 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 

8 36 

17. 
„Săptămâna 
legumelor şi 
fructelor donate” 

20 – 24. 11. 
2017 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 

10 42 

18. 

Campania celor 16 
zile de activism 
împotriva violenţei – 
„Cu violenţa pierzi  

25.11 – 
10.12.2017 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
Psiholog Ştef Ioan, 
prof. Carla Arhip 

2 198 

19. 

 Ziua Naţională a 
României, 
sărbătorită la Liceul 
Tehnologic Nr. 1 
Sighişoara 

28. 11.2017 

Director, 
Director adj. 
Coordonator 
Comisie programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 
Prof. istorie 

28 300 

20. 
Concurs şcolar “100 
de ani de la Marele 
Război” 

28. 11.2017 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara -  
prof. Sârbu Ion în 
parteneriat cu 
Municipiul 
Sighișoara prin 
Muzeul de Istorie 
Sighişoara – 
director dr. 
Teşculă Nicolae 

1 3 

21. 
“Întâlnirea tinerilor 
liceeni” 

29.11.2017 
Protopopiatul 
Ortodox 
Sighişoara 

8 160 



22. 

Ziua Naţională a 
României – 
depunere coroane 
monumentul 
Latinităţii 

1.12.2017 
Municipiul 
Sihişoara 

6 15 

23. 
 Prezentarea ofertei 
educaţionale a UMF 
– Tîrgu Mureş 

6. 12. 2017 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
UMF Tg. Mureş 

5 58 

24. 

Festivalul Naţional 
“Datini şi obiceiuri 
din străbuni lăsate”, 
ediţia a X-a – Cluj-
Napoca 

18.12. 2017 

Liceul teoretic 
„Eugen Pora” Cluj-
Napoca, județul 
Cluj 

2 15 

25. 
Târgul de Crăciun 
(vânzare produse) 

18.12.2017 
Municipiul 
Sighişoara 

8 30 

26. 

Festivalul- Concurs 
Regional De Datini 
și Obiceiuri De 
Iarnă:"Hristos se 
naște, măriți-L!", 
ediția a IV- a CAER 
581/ 2017 

19.12.2017 
Protopopiatul 
Ortodox 
Sighişoara 

2 

7 
Cor 

colindăto
ri 

27. 
Târgul de Crăciun 
(scenetă, dans, 
colinde) 

20.12.2017 

Municipiul 
Sighişoara 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 

10 30 

28. Serbare de Crăciun 21.12.2017 

Director, 
Director adj. 
Coordonator 
Comisie programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

28 280 

29. 
 Ziua Culturii 
Naţionale 

15.01.2018 

prof. Popa Ianina 
prof. Drăgan 
Cristina  
laborant Foaltin 
Nicoleta 

2 47 

30. 

Proiect Educaţional 
Interdisciplinar 
“DOR DE 
CULTURĂ...DOR 
DE EMINESCU...” 

17.01.2018 
Prof. Cismaș 
Manuela 
Prof. Suciu Elena 

5 80 

31. 
Concurs – Unirea 
Principatelor 
Române 

23.01.2018 

Dir. prof. Mihaela 
Tittes Gherman, 
dir.adj. prof. 
Bianca Cioc, prof. 
Ion Sârbu, prof. 
Angela Maior, prof. 
Aurelia Pop şi ing. 
Pavel A. 

8 84 

32. 
Relaţiile sănătoase 
între adolescenţi 

29.01.2018 Fundaţia Veritas 2 24 



Premii obţinute la concursuri, de elevii Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara,  
 sem. I 
An şcolar 2017-2018 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clas
a 

Denumirea 
concursului 

Profesor 
coordonator 

Premiul 
obţinut 

1. Bogdan Alexandra X F 

Festivalul - 
Concurs Regional 
„Hristos Se naşte, 
măriţi-L!, 
ediţia a IV-
a,CAER 
581/2017, Reghin 

Cismaş 
Manuela 
Gorcea Elena 

I 

2. Hoisan Janis X F 

Festivalul - 
Concurs Regional 
„Hristos Se naşte, 
măriţi-L!, 
ediţia a IV-
a,CAER 
581/2017, Reghin 

Cismaş 
Manuela 
Gorcea Elena 

I 

3. Pestriţu Larisa XI B2 

Festivalul - 
Concurs Regional 
„Hristos Se naşte, 
măriţi-L!, 
ediţia a IV-
a,CAER 
581/2017, Reghin 

Cismaş 
Manuela 
Iacob Felicia 

I 

4. Călău Raluca Alexandra XII A2 

Festivalul - 
Concurs Regional 
„Hristos Se naşte, 
măriţi-L!, 
ediţia a IV-
a,CAER 
581/2017, Reghin 

Bartha 
Cristian Suciu 
Elena 

II 

5. Stoica Paul X F 

Festivalul - 
Concurs Regional 
„Hristos Se naşte, 
măriţi-L!, 
ediţia a IV-
a,CAER 
581/2017, Reghin 

Cismaş 
Manuela 
Gorcea Elena 

II 

6. Valtişan Dorin X F 

Festivalul - 
Concurs Regional 
„Hristos Se naşte, 
măriţi-L!, 
ediţia a IV-
a,CAER 
581/2017, Reghin 

Cismaş 
Manuela 
Gorcea Elena 

II 

7. Heghibeli Flavius XI B2 

Festivalul - 
Concurs Regional 
„Hristos Se naşte, 
măriţi-L!, 
ediţia a IV-

Cismaş 
Manuela 

III 



a,CAER 
581/2017, Reghin 

8. 
Pop Laura, Stoica 
Cristina și Tarachiu 
Rareș 

XIIA1, 

B1,A2 

Concursul școlar 
"100 de ani de la 
Marele Război" -
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
în parteneriat cu 
Municipiul 
Sighișoara prin 
Muzeul de Istorie 
Sighişoara 

Sârbu Ion Locul III 

9. Grupă elevi X 
Concurs Antidrog 
“Împreună” 2017 

Ştef Ioan Locul III 

 
PARTENERIATE sem. I, an şcolar 2017-2018 
 

1. Convenţie de Parteneriat Nr. 1706/21.09.2017 încheiată între Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş; 

2. Parteneriat Educaţional Nr. 1707/21.09.2017 încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 
Sighişoara şi Parohia Sighişoara VI; 

3. Acord de Colaborare Nr. 1799/12.10.2017, privind siguranţa şcolară în incinta şi în 
zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, 
încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara şi Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Mureş-Poliţia Municipiului Sighişoara; 

4. Protocol de Colaborare Nr. 1891/27.10.2017 încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 
Sighişoara şi Asociaţia Perspective Daneş; 

5. Protocol de Colaborare Nr. 1848/20.10.2017 încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 
Sighişoara şi Serviciul Public Poliţia Locală din cadrul primăriei Sighişoara; 

6. Protocol de Colaborare Nr. 27155/III/V/10.10.2017 încheiat între Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara şi Municipiul Sighişoara; 

7. Protocol de Colaborare Nr. 2028/20.11.2017 încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 
Sighişoara şi Muzeul de Istorie Sighişoara; 

8. Contract de Parteneriat Nr. 2113/04.12.2017 încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 
Sighişoara şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu”; 

9. Protocol de Colaborare Nr. 2285/20.12.2017 încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 
Sighişoara şi Liceul Teoretic „Eugen Nicoară” Cluj-Napoca; 

10. Protocol de Colaborare Nr. 110/29.01.2018 încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 
Sighişoara şi Casa Corpului Didactic Mureş. 

 
 
Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor 
 
Având în vedere rolul care revine Consiliului Şcolar al Elevilor în implicarea activă a 
acestuia în viaţa şcolii, la începutul semestrului I al anului şcolar 2017 -2018, elevilor din 
Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara le-a fost adusă la cunoştinţă Metodologia de Organizare 
şi Desfăşurare a Alegerilor din Cadrul Consiliului Elevilor, metodologie elaborată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Naţional al Elevilor, aprobat prin OMENCŞ nr. 3838 din 23.05.2016 şi cu Regulamentul 
Intern al Consiliului Naţional al Elevilor. La nivelul instituţiei de învăţământ a fost respectat 
Calendarul alegerilor pentru funcţiile din cadrul Consiliului Elevilor. Până la data de 12 
octombrie 2017 a fost transmisă la ISJ Mureş, următoarea machetă referitoare la alegeri: 



 

Unitatea 
de 

învățământ 

Nr. total 
elevi 

din unit. 
de 

învățământ 

Nr. total 
de votur 
valabil 

exprimate 

Președinte CȘE 
Vicepreședinte 

CȘE 
Secretar CȘE 

 

Nume 
elev 

Clasa 
Nume 
elev 

Clasa 
Nume 
elev 

Clasa 
 

Liceul 
Tehnologic 

Nr.1 
Sighişoara 

599 456 
Lascu 
Ana-
Maria 

a X-a B 
Chirilă 
Răzvan 
Nicolae 

a X-a A 
Marc 
Paul 

Ştefan 
a X-a C 

 

 
 Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor a fost  relativ bună. Au avut loc câteva 
întâlniri în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, activități, drepturile şi 
îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru  activităţile 
extraşcolare care urmau a fi desfăşurate de-a lungul semestrului I, în şcoală. S-a discutat 
Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vederea revizuirii Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Învăţământ.  De asemenea, în cadrul CŞE s-a 
dezbătut Procedura operaţională privind accesul / plecarea elevilor şi persoanelor străine 
în / din şcoală, Ordinul 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017–2018, 
Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare precum şi metodologiile referitoare la 
examenele de sfârşit de ciclu de învăţământ.                                   
 Reprezentanții CȘE şi-au stabilit o agendă de lucru care a vizat monitorizarea 
elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei, Consiliul Profesorilor claselor şi 
conducerea şcolii. 

 
I. Prezentare C.Ş.E. 

 
a) Obiective ce trebuiau atinse în semestrul I al anului şcolar 2017-2018: 

 informarea elevilor cu privire la activităţile extracurriculare; 

 implicarea elevilor în activităţile extracurriculare; 

 încurajarea elevilor de a se implica în activităţi sportive; 

 încurajarea  responsabililor cu activităţile culturale; 

 promovarea activităţii C.Ș.E.; 

 activităţi de conştientizare în legătură cu problemele mediului şi găsirea 
soluţiilor; 

 activităţi de conştientizare în legătură cu consumul de droguri; 

 realizarea unui cadru propice informării elevilor. 
 

b) Conducere C.Ş.E. 
 
Preşedinte: Lascu Ana - Maria 
Vicepreşedinte: Chirilă Răzvan Nicolae 
Secretar: Marc Paul Ştefan 

Reprezentantul elevilor în C.A. : Pop Laura 
 
La iniţiativa CŞE în data de 20.12.2017, s-a derulat o acţiune de caritate la nivelul unităţii 
şcolare, îndreptată spre eleva Lăcătuş Alexandra din clasa a XII-a A1, care în data de 
04.12.2017 a suferit un accident rutier, soldat cu leziuni fizice extrem de grave. Cu această 
ocazie, elevii şi profesorii au donat familiei elevei accidentate, suma de 861 lei. 
 
 
 



ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Organizarea alegerilor pentru conducerea 
C.Ș.E. 

  Stabilirea responsabililor pe domenii cultural-
artistice, sportive, olimpiade și concursuri; 

 Colaborarea cu profesorii şcolii în desfășurarea 
activităților propuse de către elevi; 

 Implementarea mai multor activităţi decât în anii 
anteriori; 

 Volumul de activitate; 
 Unicitatea proiectelor; 
 Comunicarea  eficientă cu elevii; 
 Feedback-uri pozitive din partea elevilor; 
 Relaţii bune între membrii C.Ş.E.; 
 Eficienţă. 

 Lipsa de exprimare a ideilor 
unor membrii ai Consiliului 
Şcolar al Elevilor; 

 Lipsa implicării a mai multor 
membri C.Ş.E în activităţile 
propuse; 

 Lipsa de comunicare între elevii 
claselor şi şefii acestora; 

 Neimplicarea în anumite 
probleme cauzate de elevii 
școlii. 

Oportunităţi Ameninţări 

 Îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii 
C.Ş.E faţă de colegii lor; 

 Implementarea unor măsuri la cererea elevilor; 
 Creşterea implicării elevilor în activităţi 

extracuriculare; 
  Disponibilitatea membrilor C.Ș.E. de a se 

implica mai mult în problemele școlii.  

 Incapacitatea de a finaliza 
proiecte din lipsa fondurilor şi a 
implicării. 

 
Propuneri pentru remedierea deficienţelor  

 Atragerea elevilor în activităţile Consiliului Şcolar al Elevilor prin popularizarea 
mai eficientă a acestora; 

 Atragerea de fonduri;  

 Crearea unui nou concept asupra activităţiilor desfăşurate în cadrul Consiliului 
Şcolar al Elevilor; 

 Încurajarea eleviilor de a-şi exprima opinia în legătură cu nemulţumirile 
acestora. 

Comitetul Reprezentativ al Părinţilor pe Şcoală 
În data de 21.09.2017 a avut loc  Şedinţa Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pe Şcoală. 
Problemele discutate au fost: 

1. Prezentarea Cap. 5 din ROFUIP referitor la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor pe 
Şcoală 

2. Desemnarea unui preşedinte şi a doi vicepreşedinţi 
3. Prezentarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului reprezentativ 

al părinţilor din Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara 
4. Stabilirea atribuţiilor pentru cei desemnaţi la pc.2 
5. Desemnarea unui părinte în Comisia CEAC 
6. Desemnarea unui părinte în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 
7. Desemnarea unui părinte în Comisia pentru programe şi proiecte educative 
8. Alegerea reprezentantului părinţilor în Consiliul de Administraţie al Liceului 

Tehnologic Nr.1 Sighişoara 
9. Informare referitoare la Asociaţia Hermann Oberth - redirecţionare 2% din impozit 
10. Prezentare Structura anului şcolar 2017 – 2018 - Ordinul 3.382/24.02.2017 
11. Informare cu privire la realizarea planului de şcolarizare 



12. Prezentarea mijloacelor moderne de supraveghere (camere video, monitoare, 
căsuţa portarului, bilete de voie pentru elevi, accesul în şcoală pe baza carnetului 
de elev, sistem de supraveghere al şcolii pe timpul nopţii şi în weekend) a elevilor 
pe timpul pauzelor şi al orelor de curs, în scopul asigurării siguranţei elevilor şi al 
păstrării bunurilor instituţiei de învâţământ 

13. Propuneri îmbunătăţire ROI 
14. Sondaj de opinie şi sugestii referitoare la Programul naţional – Şcoala Altfel – 2017 

– 2018 
15. Prezentarea activităţilor extraşcolare din aul şcolar 2016 – 2017 
16. Situaţia absenteismului din aul şcolar 2016 – 2017 
17. Diverse 

La această şedinţă, desfăşurată între orele 1530 – 17, au participat un număr de 25 părinţi. 
Nu a fost prezent niciun reprezentant al părinţilor elevilor din clasele: 

1. a IX – a A, diriginte: prof. Maior Angela 
2. a IX – a B, dirigine: prof. Drăgan Cristina 
3. a XI – a E1_p, diriginte: prof. Lazăr Carmen 
4. a XII – a B1 , diriginte: prof. Drăghici Cătălina 
5. a XII – a C1, diriginte: prof. Alamă Sergiu 

- A fost aleasă cu unanimitate de voturi, conducerea Consiliului Reprezentativ al 
Părinţilor pe Şcoală, după cum urmează: 

    Preşedinte: D-na Hetrea Călină Ioana (cl. a XI – a C1) 
    Vicepreşedinte: D-na Orban Manuela (cl. a X – a C) 
    Vicepreşedinte: D-na Dima Stela (cl. a XI – a A1) 

- A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Pipei Tabita (cl. a IX – a 
E) în Comisia CEAC. 

- A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Lăcătuş Ramona (cl. a X 
– a A) în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. 

- A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Lascu Vasilica (cl. a X – 
a B) în Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

- A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Hetrea Călină Ioana (cl. 
a XI – a C1) reprezentant al părinţilor în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Tehnologic Nr.1 Sighişoara. 

- A fost aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului reprezentativ al părinţilor din Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara 

Propuneri îmbunătăţire ROI – nu au fost precizate, părinţii fiind de acord cu ROI din anul 
şc. 2016 – 2017. 
Sondaj de opinie şi sugestii referitoare la Programul naţional – Şcoala Altfel – 2017 – 2018 
- nu au fost precizate, părinţii fiind de acord cu activităţile derulate  în anul şc. 2016 – 
2017. 
La punctul “Diverse” de pe ordinea de zi a şedinţei, dl. psiholog Ştef Ioan a prezentat 
informaţii utile despre cabinetul psihologic, un referat: “De ce mint copiii?” şi a  aplicat un 
chestionar.  
D-na  prof. Maior Angela a făcut precizări referitoatre la purtarea cravatei – element de 
siguranţă al elevilor, personalizarea instituţiei de învăţământ.  
Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt şi şedinţa se suspendă, drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces verbal. 
Şedinţa a fost condusă de către: 
 
     Director adjunct – prof. Cioc Bianca 
 



     Coordonator Comisie programe educative şcolare şi extraşcolare: prof. Maior 
Angela 
 
     Invitat:  Psiholog: Ştef Ioan 
 
ANALIZA SWOT 
 
PUNCTE TARI: 

 ► existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare, particularizată la nivelul unităţii de învăţământ; 

 ► la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de 
planificare a activităţii educative: Planul managerial al coordonatorului educativ, 
Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul 
desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

 ► s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 
consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea 
calităţii în educaţie şi strategia MEN; 

 ► s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă 
şcolară şi extraşcolară, s-au creat altele noi, facilitându-se astfel mai buna 
cunoaştere a acestui tip de activităţi; 

 ► la nivelul unităţii de învăţământ s-a organizat Comisia educativă a şcolii, 
coordonată de directorul adjunct şi formată din coordonatorul de programe şi 
activităţi educative şcolare şi extraşcolare, alţi responsabili de subcomisii educative 
(unde situaţia o impune), preşedinţii Consiliului şcolar al elevilor şi Comitetului 
reprezentativ al părinţilor, membri ai comunităţii locale cu care se colaborează în 
actul educativ şi cu care există încheiate contracte/convenţii de parteneriat; 

  au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au 
contribuit la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene; 

  a fost asigurat cadrul legal de derulare a activităţilor instructiv-educative; 
  activitatea Consiliului de Administraţie, a Consiliului Şcolar al Elevilor şi a CRP au 

sprijinit dezvoltarea şcolii şi a nivelului relaţional al acesteia; 
  implicarea în concursuri şcolare; 
  perfecţionarea constantă a întregului personal; 
  experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 
 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării 

valenţelor educative ; 
  diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 
  vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii ); 
  Existenţa unei bune colaborări cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie, 

Consiliul local în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea 
actului educaţional; 

 relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-
profesori etc.) existente, favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 
stimulativ; 

PUNCTE SLABE: 
 slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor; 
  absenteismul şi abandonul şcolar în creştere, în condiţiile în care actuala legislaţie 

nu oferă cele mai eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui 
fenomen; 

 lipsa de implicare a unor cadre didactice în activităţile educative; 



  pregătirea elevilor evidenţiată prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţa elevilor nu 
este la nivelul standardelor de calitate; 

 colaborarea şcoală –familie precară; 
OPORTUNITĂŢI: 

  iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect; 
  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; 
  existenţa psihologului şcolar în unitate; 

AMENINŢĂRI: 
  dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative; 
  absenteismul în creştere; 

 
Promovarea Imaginii Şcolii 
 
Imaginea Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara a fost promovată în comunitate prin site-ul 
școlii, actualizat permanent și prin intermediul paginii de facebook a instituției şi la postul 
local RadioSon. Prin toate activitățile care s-au derulat pe parcursul semestrului I al anului 
școlar 2017 - 2018 s-a avut în vedere: promovarea spiritului de creativitate şi de 
competitivitate în rândul elevilor şi al cadrelor didactice;  popularizarea activităților de 
cultură generală, sportive, cultural-artistice; realizarea unui flux informaţional de uz intern 
şi extern prin intermediul materialelor publicate la avizier; implicarea elevilor în acţiuni 
umanitare, ecologice, de înfrumuseţare şi modernizare a spaţiilor acestei unități şcolare; 
popularizarea ofertei educaționale în comunitate . 
 
 
 
Se va avea în vedere includerea următoarelor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii din 
această unitate şcolară: 
PLAN DE MĂSURI 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Măsuri Răspunde Termen 

1. Pregătirea 
elevilor la nivelul 
standardelor de 
calitate 
 

Adaptarea strategiilor 
didactice la nevoile 
educaţionale ale elevilor . 

Cadre 
didactice 

Permanent 

 Urmărirea modului de 
realizare a pregătirii 
suplimentare a elevilor 

Responsabili 
de catedră 

Martie 

Implicarea mai activă a 
familiei în viaţa şcolii. 

Comitetul de 
părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul 
activităţii didactice. 

Conducerea 
Responsabilii 
de catedră 

Conform 
graficului 

2. Îmbunătăţirea 
stării disciplinare 
a 
elevilor 

Intensificarea acţiunilor 
educative. 

Responsabil 
cu 
activitatea 
educativă 

Conform 
planului de 
activitate 

Colaborarea cu Poliţia 
Sighişoara 
şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil 
cu activitatea 
educativă 

Conform- 
Protocol de 
colaborare 



Informarea şi implicarea mai 
activă a familiei în prevenirea 
abaterilor disciplinare a 
elevilor. 

Comisia 
diriginţilor 
Psiholog 
şcolar 

Permanent 

Monitorizarea stării 
disciplinare şi aplicarea 
sancţiunilor conform 
regulamentului. 

Comisia 
diriginţilor 
Psiholog 
şcolar 

Când este 
cazul 

3. Diversificarea 
strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor 
didactice prin cursuri pentru 
utilizarea metodelor didactice 
moderne şi a învăţării 
centrate pe elev. 

Responsabil 
cu 
perfecţionarea 

Conform 
ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de 
catedre, precum lecţii 
deschise, interasistenţe etc. 

Responsabilii 
de catedră 

Conform 
planului de 
activitate 

4. Monitorizarea şi 
controlul 
activităţii 
pentru creşterea 
calităţii 
procesului 
instructiv - 
educativ 

Îndrumarea şi controlul 
activităţii instructiv educative. 

Conducerea Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 
activităţii personalului în 
concordanţă cu rezultatele 
obţinute 

Conducerea Permanent 

 
 
 
Data: 02.02.2018 
 
Director adjunct, 
Prof. Cioc Bianca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI ADJUNCT 
SEM. al II - lea 

AN ŞCOLAR 2017 – 2018 
 
 La sfârşitul semestrului al II – lea al anului şcolar 2017 – 2018, un element 
semnificativ, este acela că, prin continuarea din semestrul I a punerii în practică a ofertei 
manageriale a directorului adjunct,  pentru anul şcolar 2017 – 2018, s-a reuşit realizarea 
unui echilibru între activităţile curriculare şi extracurriculare. 
 Întreaga activitate a directorului adjunct, din semestrul al II –lea, a urmărit în 
principal creşterea prestigiului unităţii şcolare, a calităţii procesului instructiv – educativ, 
precum şi a calităţii activităţii şcolii noastre prin acţiunile desfăşurate cu elevii şi profesorii, 
prin formule de parteneriat cu inspectoratul şcolar, părinţii elevilor şi cu reprezentanţi ai 
comunităţii locale. La începutul semestrului al II - lea au fost jalonate principalele obiective 
ale activităţii educative. Tot atunci s-au realizat documentele specifice de planificare a  
activităţii educative.  
 Pentru buna desfăşurare a activităţii din şcoală, la începutul semestrului am 
elaborat graficul şi tematica Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie şi graficul 
asistenţelor la ore. În acest semestru, împreună cu directorul şcolii am asistat un număr de 
43 cadre didactice bine pregătite, care au obţinut calificativul FB. De asemenea, am 
programat pentru clasele de elevi, tezele care s-au susţinut în semestrul al II - lea al 
acestui an şcolar, am creat condiţiile necesare în vederea bunei desfăşurări a evaluării 
competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de Bacalaureat naţional 2018, 
am realizat simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, am întocmit raportul 
simulării examenului de Bacalaureat, am urmărit respectarea graficelor de pregătire 
suplimentară a elevilor în vederea pregătirii examenului de Bacalaureat, a celor de sfârşit 
de ciclu de învăţământ: de certicare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 
tehnologică - nivel 4 de calificare, a examenului de certificare a calificării profesionale a 
absolvenţilor învăţământului profesional – nivel 3 de calificare. Echipa managerială a 
asigurat condiţiile optime pentru desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional 2018 , 
în unitatea noastă şcolară, la nivel local. Alături de cadrele didactice ale instituţiei de 
învăţământ am realizat activităţi de promovare a ofertei educaţionale, în vederea realizării 
planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019. Am întocmit PROCEDURA 
de PRESELECȚIE și/sau PROBA SUPLIMENTARĂ de ADMITERE în Învățământul 
Profesional de Stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2018 – 2019. Am întocmit graficul 
desfăşurării activităţilor din Programul naţional „Şcoala altfel” – derulat în perioada 21 – 25 
mai 2018,  am evidenţiat aspectele pozitive, aspectele negative şi am întocmit un plan de 
îmbunătăţire. În vederea integrării elevilor şcolii noastre pe piaţa muncii, am efectuat 
activităţi de consiliere şi orientare în carieră prin intermediul unor activităţi, în parteneriat 
cu alte instituţii. Nu în ultimul rând, am continuat activitatea de implementare (începută în 
semestrul I) a SCIM, prin elaborarea a 15 proceduri:  

- Procedură de sistem  pentru implementarea Standardului 1 – Etica şi Integritatea 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 2 – Atribuţii, Funcţii, Sarcini 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 3 – Competența, Performanța 
- Procedură de sistem pentru implementarea  Standardului 4 – Structura Organizatorică 
- Procedură de sistem pentru implementarea  Standardului 5 – Obiective 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 6 - Planificarea 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 7 – Monitorizarea Performanţelor 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul Riscului 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 9 - Proceduri 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 10 – Supravegherea 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 11 – Continuitatea Activităţii 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 12 – Informarea şi Comunicarea 
- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 13 – Gestionarea Documentelor 



- Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 14 – Raportarea Contabilă și 
Financiară  

- Procedură de sistem  pentru implementarea Standardului 15 – Evaluarea Sistemului de 
Control Intern Managerial 

Activitatea la nivelul comisiilor metodice / comitetelor de lucru 
 
S-a realizat prin: 
 

 Participarea conducerii la şedinţele comisiilor metodice; 
 Verificarea planificărilor calendaristice; 
 Verificarea Planurilor operaționale ale comisiilor metodice și de lucru; 
 Monitorizarea efectuării şedinţelor cu părinţii; 
 Monitorizarea înscrierii cadrelor didactice la examenele de obținere a gradelor didactice; 
 Verificarea stadiului completării cataloagelor; 
 Verificarea documentelor comisiilor/ catedrelor; 
 Verificarea portofoliilor cadrelor didactice; 
 Eficientizarea activității de predare-învățare-evaluare; 
 Monitorizarea activităților educative extrașcolare și extracurriculare; 
 Gradul de acoperire a obiectivelor propuse în planurile operaționale ale fiecărei comisii; 
 Verificarea proiectelor didactice pentru lecțiile de recapitulare la toate cadrele didactice; 
 Verificarea respectării Graficului de Monitorizare a activităţii de predare – învăţare – 

evaluare; 
 Întocmirea graficului cu lucrările scrise  semestriale; 
 Verificarea prezenței elevilor la orele de pregătire suplimentară pentru Bacalaureat; 
 Verificarea ținutei și comportamentul elevilor; 
 Verificarea prezenței cadrelor didactice la ore; 
 Verificarea completării condicilor; 
 Verificarea cataloagelor, frecvența și notarea ritmică pe nivele de clase; 
 Verificarea prin sondaj a respectării normelor PSI și PM; 
 Verificarea efectuării serviciului pe şcoală de către cadrele didactice; 
 Verificarea gradului de utilizare a materialului didactic în laboratoare. 

 

Comisia diriginţilor a fost monitorizată prin: 

 

 Verificarea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie;  
 Verificarea activităţii Consiliului fiecărei clase; 
 Verificarea  informării şi îndrumării elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei 

orientări socio-profesionale şi a integrării sociale optime;  
 Verificarea planificării orelor la dispoziţia părinţilor efectuate de diriginţii claselor în 

semestrul al II – lea; 
 Verificarea graficului şedinţelor cu părinţii. 

 
MONITORIZAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII 
 
 Monitorizarea calităţii întregii activităţi desfăşurate în şcoală a urmărit atingerea 
ţintelor strategice din PAS. Activităţile întreprinse au fost: 
 

 Verificarea frecvenţei, ţinutei, comportamentului şi stării de sănătate a 
elevilor; 

 Verificarea stării de curăţenie şi de securitate din şcoală / curte / stradă & a 
stării mobilierului / tuturor bunurilor şcolii; 

 Monitorizare orar; grafic serviciu pe şcoală; 
 Verificarea prin sondaj a respectării normelor privind protecţia muncii / paza 

şi stingerea incendiilor; 



 Verificarea documentelor şcolare (cataloage, registrul matricol, etc. ); 
 Verificarea cataloagelor – urmărirea ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor; 
 Verificarea activităţii comisiilor metodice şi a cabinetului de orientare şi consiliere; 
 Verificarea felului în care profesorii realizează evaluarea elevilor; 
 Verificarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 
 Verificarea activităţii Consiliului elevilor şi Consiliului reprezentativ al părinţilor; 
 Monitorizarea performanţei şcolare - pe discipline ( la clasă, la olimpiade şi 

concursuri şcolare, Bacalaureat ); 
 Verificarea / evaluarea departamentelor auxiliare şi a Consiliului de administraţie; 
 Selectarea, verificarea, păstrarea materialelor şi dovezilor; 
 Monitorizarea parteneriatelor interne; 
 Predarea rapoartelor de autoevaluare de către toţi responsabilii. 

 
 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
 
 
 Proiectele educative realizate în semestrul al II -lea al anului şcolar 2017-2018 au 
vizat promovarea imaginii şcolii, a ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2018 – 2019, 
implicarea unui număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse 
activităţi educative, şcolare şi extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare 
pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea străzii. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Data Organizatori 
Nr. cadre 
didactice 
implicate 

Nr.elevi 
implicaţi 

1. 

Prezentarea ofertei 
educaţionale a MApN-
Centrul Militar 
Judeţean Mureş -
Biroul de recrutare şi 
informare – maior 
Marius Lupăştean 

27.02.2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
Centrul Militar 
Judeţean Mureş 

5 100 

2. 

Prezentarea ofertei 
educaţionale a 
Universităţii “Dimitrie 
Cantemir” -Târgu 
Mureş 

01.03.2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
Univ.“Dimitrie 
Cantemir” -Târgu 
Mureş 

5 80 

3. 
Vizită la Judecătoria 
Sighişoara 

05.03.2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara în 
colaborare cu 
Judecătoria 
Sighişoara 

2 47 

4. 
Activitate cu caracter 
juridic la nivelul unităţii 
şcolare 

07.03.2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara în 
colaborare cu 
Judecătoria 
Sighişoara 

6 81 

5. 

Vizita unui grup de 
profesori din 
Republica Moldova-
Chişinău 

10.03.2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara în 
colaborare cu 
unitatea şcolară 
din Chişinău 

6 2 



6. 

Participarea Liceului 
Tehnologic Nr.1 
Sighişoara la Marşul 
pentru Viaţă 

24.03.2018 
Protopopiatul 
Ortodox 
Sighişoara 

1 15 

7. 

Participarea elevilor 
Liceului Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara la 
Simpozionul ”100 de 
ani de la Unirea 
Basarabiei cu 
România” 

27.03.2018 

Municipiul 
Sighişoara şi 
Muzeul de Istorie 
Sighişoara 

1 38 

8. 

Inaugurarea Bibliotecii 
”Hermann Oberth” 
din cadrul Liceului 
Tehnologic Nr. 1 
Sighișoara 

12.04.2018 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 

10 68 

9. 
Vizită la Inspectoratul 
Judeţean Poliţia Tîrgu-
Mureş 

18.04.2018 

ISJ Mureş, Poliţia 
Tîrgu-Mureş, 
Liceul Tehnologic 
Nr. 1 Sighişoara 

2 18 

10. 
Activitate „ HAIDEȚI 
LA BIBLIOTECĂ” 

18.04.2018 

Director- Tittes 
Gherman Mihaela 
Director adj.- Cioc 
Bianca 
Bibliotecar- 
Bogdan Mihaela 
Laborant- Foaltin 
Nicoleta 

2 19 

11. 

Prezentarea ofertei 
educaţionale a 
Universităţii "Petru 
Maior” - Târgu Mureş 

19.04.2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
Univ. "Petru 
Maior” - Târgu 
Mureş 

3 52 

12. 

Campania Let’s Clean 
Up Europe 2018, 
organizată de Green 
Planet Association şi 
Primăria Sighişoara - 
activităţi de 
ecologizare 

24.04.2018 
Green Planet 
Association 

4 54 

13. 

Participarea echipei 
„DANCE FOR YOU!”, 
a Liceului Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara la 
Concursul Naţional de 
Dans „ÎMPREUNĂ 
PENTRU  VIITOR” , 
secţiunea dans 
modern, etapa 
judeţeană din cadrul 
Strategiei  
Naţionale de Acţiune 

24.04.2018 
StrategiaNaţională 
de Acţiune 
Comunitară 

3 10 



Comunitară – ediţia 
2018 

14. 

Participarea elevilor 
Liceului Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara la 
Concursul Judeţean 
de Teatru, desfăşurat 
la sala „Mihai 
Eminescu" din 
Sighişoara 

04.05.2018 

Clubul Copiilor 
Sighişoara 
Palatul Copiilor 
Târgu-Mureş 

2 5 

15. 

Activitate de informare 
a elevilor Liceului 
Tehnologic Nr.1 
Sighişoara, pe tema 
traficului de persoane 
şi a traficului de 
minori, cu accent pe 
exploatarea prin 
cerşetorie 

05.04.2018 Poliţia Sighişoara 2 36 

16. 

Participarea elevilor 
Liceului Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara la 
Concursul de Eseuri 
cu tema: “9 Mai în 
Istoria românilor şi a 
Europei” 

09.05.2018 

Municipiul 
Sighişoara 
Muzeul de Istorie 
Sighişoara 

1 21 

17. 

Educaţie pentru 
sănătate – sesiune 
susţinută de caravana  
NIVEA  
#Likeyourself 

09.05.2018 
Caravana NIVEA 
#Likeyourself 

4 78 

18. 

Prezentarea ofertei 
educaţionale a 
Jandarmeriei Române  
de către Gruparea 
Mobilă de Jandarmi 
Regele Ferdinand I, 
din cadrul 
Inspectoratului de  
Jandarmi Judeţean 
Mureş 

10.05.2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
Inspectoratul de 
Jandarmi 
Judeţean Mureş 

2 112 

19. 

Prezentarea ofertei 
educaţionale a 
Universităţii 
Transilvania, Braşov 

14.05.2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
Univ. Transilvania 
din Braşov 

3 53 

20. 
Participare Ziua 
Eroilor 

17.05.2018 
Municipiul 
Sighişoara 

4 37 

21. 

“Sub semnul 
eternităţii, sub semnul 
CENTENARULUI” – 
serbare 

21.05.2018 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 

7 132 

22. Activități de educație 23.05.2018 Liceul Tehnologic 6 78 



anticorupție dedicate 
elevilor în cadrul 
"Programului Şcoala 
Altfel" - Serviciului 
Judeţean 
Anticorupţie Mureș 

Nr.1 Sighişoara 
Direcția Generală 
Anticorupție 
(D.G.A.) – 
Serviciul Județean 
Anticorupție 
(S.J.A.) Mureș, în 
parteneriat cu 
Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
Mureș 

23. 

Defilarea absolvenţilor 
claselor a XII – a – 
festivitatea de 
absolvire şi Premiere 

24.05.2018 
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 

43 367 

24. 

Exerciţiu “Situaţie de 
urgenţă generată de 
cutremur”, realizat de 
către  Detaşamentul 
de Pompieri 
Sighişoara, la Liceul 
Tehnologic Nr.1  
Sighişoara 

12.07. 
2018 

Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 
Detaşamentul de 
Pompieri 
Sighişoara 

43 - 

 
 
PROGRAMUL NAŢIONAL „ŞCOALA ALTFEL”  21 – 25 mai 2018 
 

Număr de activităţii desfăşurate / 
Domenii 

65 

1. cultural 12 
2. artistic 9 
3. tehnic 9 
4. ştiinţific 1 
5. sportiv 4 
6. cetăţenie democratică şi 

responsabilitate socială 
5 

7. educaţie pentru sănătate şi stil 
de viaţă sănătos 

10 

8. educaţie ecologică şi protecţie 
a mediului 

6 

9. abilităţi de viaţă 6 
10. consiliere şi orientare 3 

Total, număr cadre didactice  
implicate  în Programul naţional 
“Şcoala altfel”. 

43 

Total, număr elevi implicaţi în 
Programul naţional “Şcoala 
altfel”. 

617 

Participare concursuri CAEN, 
CAER DA / NU 

- 

Activităţi în parteneriat cu ONG – 
uri, asociaţii. 

17 



Participare olimpiade şcolare 
Nr. cadre didactice 
Nr. elevi 

- 

Parteneriate în străinătate 
(concursuri, schimb de experienţă 
etc.) 
Nr. elevi 
Nr. cadre didactice 
Ţara / activitatea 

- 

Participarea la parteneriate în ţară 
(concursuri, schimb de experienţă 
etc.) 
Nr. elevi 
Nr. cadre didactice 
Activitatea 

Parteneriat Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara – 
Program JaRomania 
15 –clasa a X - a F; 29 – clasa a X-a A 
4 
Ja in a Day – program de educaţie antreprenorială; 
Prin ochi de turist!- educaţie non-formală 

Propuneri pentru îmbunătăţirea 
Programul naţional “Şcoala 
altfel” 

-se vor căuta modalităţi de desfăşurare a 
activităţilor care să corespundă obiectivelor 
educaţionale, specifice comunităţii şcolare; 
-se va propune o mai mare implicare a comunităţii 
locale, cu privire la accesul gratuit al elevilor, în 
perioada  Programul naţional “Şcoala altfel”, în 
obiectivele turistice şi de altă natură; 
-implicarea alături de diriginţi şi a celorlalte cadre 
didactice din unitatea şcolară; 
- realizarea unei baze de date electronice cu 
sugestii concrete de activităţi specifice Programul 
naţional “Şcoala altfel” pe care pot fi postate 
ofertele diferitelor instituţii şi organizaţii care doresc 
să se implice în acest program; 
-atragerea resurselor  finaciare şi materiale, în 
vederea facilitării implementării  Programul 
naţional “Şcoala altfel”; 
-îmbunătăţirea competenţelor sociale, a nivelului de 
cooperare, a nivelului comunicării verbale şi 
nonverbale precum şi al nivelului  creativităţii. 

Aspecte pozitive -personal didactic cu experienţă şi calificare 
profesională; 
-prevenirea abandonului şcolar, a violenţei în 
şcoală etc. 
-aproape toate cadrele didactice s-au implicat în 
pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare; 
-activităţi didactice concepute în mod creativ de 
către majoritatea cadrelor didactice; 
-activităţi flexibile, adaptabile şi creative; 
-realizarea unor activităţi care corespund nevoilor 
elevilor; 
-interes crescut pentru anumite tipuri de activităţi 
extraşcolare: ---vizite şi excursii tematice, vizionări 
de filme, jocuri în aer liber; 
-interesul elevilor de a participa la procesul de luare 
a deciziilor în şcoală; 
-adaptarea activităţilor la necesităţile şi 



particularităţile copiilor şi la specificul vârstei; 
-entuziasmul unui mare număr de elevi participanţi, 
cu privire la implicarea în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor din Programul naţional 
“Şcoala altfel”; 
-existenţa laboratorului de informatică şi a sălii de 
sport; 
-parteneriate cu alte instituţii, ONG – uri; 
Implementarea Programul naţional “Şcoala 
altfel” a avut un impact pozitiv asupra şcolii şi 
comunităţii locale astfel:  
Asupra Elevilor: 
-se reduce absenteismul şi se previne abandonul 
şcolar în randul elevilor din categoriile sociale 
dezavantajate cât şi în rândul celorlalţi elevi;  
-creşte randamentul şcolar;  
-se dobândesc competenţe de antreprenoriat şi IT;  
-cresc performanţele şcolare pentru elevii din 
grupul ţintă cât şi pentru ceilalţi elevi prin participări 
ulterioare la diverse competiţii ulterioare.  
Asupra Părinţilor:  
-conştientizarea de către aceştia a rolului şi a 
importanţei şcolii în viaţa propriilor copii;  
-îmbunătăţirea parteneriatului şcoală -familie prin 
implicarea părinţilor în activităţile realizate de către 
proprii copii, părinţii putând să-şi cunoască copiii, 
să afle rezultatele, meritele şi modul de manifestare 
al acestora în diverse situaţii.  
Asupra Institutiei Şcolare:  
-se reduce rata absenteismului şi abandonului 
şcolar în rândul elevilor din mediile defavorizate 
ceea ce duce la creşterea prestigiul şcolii în 
comunitate;  
-eficientizarea procesului instructiv- educativ;  
-o mai bună relaţie şcoală- familie;  
-dobândirea de noi oportunităţi de colaborare cu 
familia. Asupra Comunităţii Locale:  
-comunitatea locală se va dezvolta cultural prin 
parteneriatul şcoală- comunitate şi va beneficia de 
elevi educaţi care vor deveni cetaţeni responsabili 
demni de-o societate modernă. 

Aspecte negative -efortul mare pe care îl presupune conceperea, 
monitorizarea şi evaluarea programului de către 
personele responsabile; 
-influenţa unor factori externi care nu pot fi 
prevăzuţi în momentul conceperii programului, 
întrucât intervin ulterior aprobării acestuia în cadrul 
unităţii şcolare; 
-lipsa existenţei unui plan de activităţi de rezervă (la 
unele cadre didactice) necesar în cazul condiţiilor 
climatice nefavorabile. 
-implicarea unui număr redus de părinţi în cadrul 



Programul naţional “Şcoala altfel”. 

 
 
PROIECTE EDUCAŢIONALE -  Sem. al II - lea, an şcolar 2017-2018 
 

1. Proiect Educațional -  ” BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ, ABSTINENȚA, 
ALCOOLUL, DROGURILE „ – realizat de Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara în parteneriat 
cu Asociația    ” CASA VIEȚII” şi Asociația „PERSPECTIVE DANEȘ”; 

2. Proiect educaţional interdisciplinar „DOR DE CULTURĂ... DOR DE EMINESCU...”              
– realizat de Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara; 

3. Proiect Educaţional -  „ HAIDEȚI LA BIBLIOTECĂ” – realizat de Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara; 

4. Proiect Educațional - ”ZÂMBETUL NOSTRU...CU...SAU FĂRĂ MEDICUl 
STOMATOLOG?” – realizat de Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara în parteneriat cu 
Clinica Stomatologică  ”Dentavik” Sighișoara.    

 
PARTENERIATE -  Sem. al II - lea, an şcolar 2017-2018 
 

11. Contract de Parteneriat Nr. 451/21.03.2018 încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara 
şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin, Mureş; 

12. Protocol de colaborare în cadrul programului „Nivea Like Yourself” încheiat la data de 
09.05.2018, între Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara şi „Highlight Agency SRL”, Sibiu; 

13. Protocol de colaborare Nr. 14 din 18.05.2018, încheiat între Liceul Tehnologic Nr.1 
Sighişoara şi Centrul de voluntariat Sighişoara (CEVOS). 

Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor 
 
 Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, în semestrul al II – lea, a fost  relativ bună. 
Au avut loc câteva întâlniri în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, 
activități, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor 
pentru  activităţile extraşcolare care urmau a fi desfăşurate de-a lungul semestrului al II - 
lea, în şcoală. S-au discutat: 

- OMEN 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Anexei-Regulament-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCŞ nr. 
5079/2016 privind aprobarea Regulementului-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi Anexa la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, realizată de către Comisia de 
eleborare ROI din şcoală; 

- OMEN 4792 / 31.08.2017 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
bacalaureat naţional 2018 (competenţe lingvistice şi digitale); 

- OMEN 3109 / 29.01.2018 Ordin privind organizarea simulării evaluării naţionale 
pentru elevii clasei a VIII – a şi a simulării probelor scrise ale examenului de 
bacalaureat naţional în anul şcolar 2017 – 2018; 

- Raportul simulării bacalaureatului 2018 (19.03. 2018 – 22.03.2018), întocmit la 
nivelul unităţii şcolare; 

- Procedura operaţională: Utilizarea Telefonului Mobil; 
- OMEN 4796 / 31.08.2017 Ordin privind aprobarea graficului de desfăşurare a 

examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul 
profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018 

- Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 
2017 – 2018; 

- Defilarea absolvenţilor claselor a XII – a; 
- Promovarea ofertei educaţionale a Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, pentru anul 

şcolar 2018 – 2019; 



- Stabilirea activităţilor din perioada 21.05.2018 – 25.05.2018 – Programul naţional 
“Şcoala Altfel”;      

- Stabilirea activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri.           
                                                                                                                                

 Reprezentanții CȘE au continuat şi în acest semestru, monitorizarea elevilor 
problemă şi au contribuit la întărirea legăturilor dintre ei, Consiliul Profesorilor claselor şi 
conducerea şcolii. 
 
ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 
1.Organizarea de activități extracurriculare destinate 

completării educației și formării profesionale și personale a 

elevilor;  

2. Realizarea în mare măsură a tuturor activităților propuse 

în programul semestrial al activităților extrașcolare; 

realizări finalizate cu rezultate foarte bune;  

3. Implicarea unui număr mare de elevi care manifestă 

interes pentru derularea activităților extrașcolare; 

 4. Atingerea obiectivelor propuse; 

 5. Realizarea în mare măsură a tuturor activităților 

propuse în programul semestrial al activităților 

extrașcolare; 

 6. Diversitatea formelor de organizare a activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare; abordarea inter şi 

transdisciplinară a unor activităţi; 

7. Desfășurarea activităților de prevenire și combatere a 

violenței școlare, a consumului de droguri/etnobotanice, 

absenteismului/abandonului şi a traficului de personae; 

8. Creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală. 

 1. Resurse financiare reduse, lipsa 

unei modalități de recompensă 

financiară a elevilor și a cadrelor 

didactice;  

2. Nerespectarea termenelor în 

îndeplinirea unor sarcini;  

 3. Absenţa unor instrumente de 

stimulare a elevilor în implicarea în 

activităţile educative şcolare şi 

extraşcolare;  

4. Programul încărcat al elevilor şi 

al cadrelor didactice;  

5. Lipsa unor instrumente unitare 

de implementare, monitorizare şi 

evaluare a activităților educative. 

Oportunităţi Ameninţări 
1. Încheierea de parteneriate cu organisme 

guvernamentale / nonguvernamentale care să ne sprijine 

în activităţile extraşcolare/extracurriculare financiar şi 

logistic; programe diferite prin susṭinerea din partea 

comunităṭii locale a activităṭilor extraşcolare; 

2. Concursuri școlare; 

3. Oferta educativă bogată a unor asociații și fundații de 

profil;  

4. Valorificarea și transferul conţinuturilor, a abilităţilor şi a 

competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ 

formal, în contexte practice, bine ancorate în realitatea 

cotidiană;  

5. Implicarea părinţilor în proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare; 

6. Posibilitatea valorificării potențialului elevilor cu 

rezultate mai slabe; 

7. Crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ, în 

care elevii îşi manifestă aptitudinile şi interesele în 

1. Programa şcolară încărcată;  

2. Tentaţii extraşcolare    

(cluburi, alte posibilităţi de 

petrecere a timpului liber); 

3. Lipsa motivaţiei şi a dorinţei de 

implicare a unor elevi;  

4. Implicarea slabă a familiei în 

susṭinerea activităṭilor (tot mai mulṭi 

părinṭi plecaṭi în străinătate);   

5. Influența media și în special a 

rețelelor de socializare; 

6. Situaţia socio-economică 

precară  a familiilor din care provin 

unii elevi. 



activităţi educative formale şi nonformale cu impact la 

nivelul vieţii şcolii şi a comunităţii. 

 
Comitetul Reprezentativ al Părinţilor pe Şcoală 

- Activitatea CRP a sprijinit dezvoltarea şcolii şi a nivelului relaţional al acesteia ; 
- A existat o bună colaborare cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Consiliul local în 

vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 

- S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 
consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea 
calităţii în educaţie şi strategia MEN; 

- Au fost realizate activităţi educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la 
formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene; a fost asigurat cadrul legal de 
derulare a activităţilor instructiv-educative. 
 

Au fost constatate următoarele aspecte care necesită a fi îmbunătăţite: 
 

- slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, 
anturajul şi preocupările copiilor lor; 

- absenteismul şi abandonul şcolar în creştere, în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă 
cele mai eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

- nesupravegherea elevilor de către părinţi în vederea obţinerii rezultatelor satisfăcătoare la 
învăţătură şi frecvenţă; 

- colaborarea şcoală –familie, deficitară. 

 
 
Promovarea Imaginii Şcolii 
 
 Imaginea Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara a fost promovată în comunitate prin 
site-ul școlii, actualizat permanent, prin intermediul paginii de facebook a instituției şi la 
postul local RadioSon. 
 
Promovarea Ofertei Educaţionale a Şcolii 
 În urma realizării situaţiei: Statistică elevi clasa a VIII – a, an şcolar 2017 – 2018 
 

NR. 
CRT. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
NR. ELEVI 
2016 - 2017 

NR. ELEVI 
2017 - 2018 

1. Şc.Gimn. “Zaharia Boiu” Sighişoara 44 44(±2) 

2. 
Şc. Gimn. “Miron Neagu” Sighişoara 
Şc. Gimn. “N.Iorga” Sighişoara 

15 
35 
21 

(±6) 

3. Șc. Gimn. „Victor Jinga”, „O. Goga” Sighişoara 33 33 

4. Şc. Gimn. Albeşti/ Boiu 14 17+9=26 

5. Șc. Gimn. ”Aurel Mosora” Sighişoara 23 
40 (R) 
36 (M) 

6. Șc. Gimn. ,,Radu Popa” Sighişoara 45 68 

7. Şc. Gimn. Laslea / Mălâncrav 24 13+14=27 

8. Şc. Gimn. Vânători / Archita 30 (24) 21 

9. Șc. Gimn. „Cornel Regman” Daneș / Seleuş / Criş 34 42 

10. Şc. Gimn. Comuna Viişoara / Ormeniş / Sântioana 21 26 

11. Şc. Gimn. Apold / Şaeş 36 14+12=26 

12. Șc. Gimn. Ţigmandru / Nadeş 23 
15+14=29 

(25) 



TOTAL (cu aproximaţie) 336 370 

 
S-au realizat pliante cu oferta educaţională a Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, atât 
pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, cât şi pentru învăţământul 
liceal. Cadrele didactice din instituţia noastră au fost prezente în şcolile care au 
învăţământ gimnazial în vederea prezentării specializărilor / calificărilor pentru anul şcolar 
2018 – 2019 şi a distribuirii materialelor promoţionale, cadrelor didactice şi absolvenţilor 
claselor a VIII – a, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea şcolii vizitate Data 
Echipa care a promovat 

oferta Liceului Tehnologic 
Nr.1 Sighişoara 

1. Şc. Gimn. Albeşti 25.05.2018 
Prof: Tarţa Moga Ana, Lazăr 
Carmen, Floricică Daniela 

2. 
Șc. Gimn. ”Aurel Mosora” 
Sighişoara 

15.05.2018 
Prof: Drăgan Cristina, Coşara 
Adina 

3. Șc. Gimn. “Cornel Regman” Daneș 18.05.2018 
Prof: Tarţa Moga Ana, Cismaş 
Silvia Manuela 

4. Şc. Gimn. Laslea / Mălâncrav 09.05.2018 
Prof: Tarţa Moga Ana, Medrea 
Eugen Ovidiu, Floricică Daniela 

5. 
Şc. Gimn. “Miron Neagu” 
Sighişoara 

16.05.2018 
Prof: Tarţa Moga Ana, Zaharia 
Eugen 

6. Șc. Gimn. Nadeş 15.05.2018 
Prof: Tittes – Gherman Mihaela, 
Medrea Eugen Ovidiu 

7. Şc. Gimn. “N. Iorga” Sighişoara 25.05.2018 
Prof: Tarţa Moga Ana, Lazăr 
Carmen, Floricică Daniela, Pop 
Aurelia 

8. Șc. Gimn. “O. Goga” Sighişoara 11.05.2018 
Prof: Noaghiu Daniela, Ivaniţchi 
Monika 

9. Șc. Gimn. „Radu Popa” Sighişoara 17.05.2018 
Prof: Pop Aurelia, Drăghici 
Cătălina Gabriela 

10. Şc. Gimn. Apold / Şaeş 16.05.2018 
Prof: Drăgan Cristina, Maior 
Ghicu 

11. Şc. Gimn. “Ion Dacian” Saschiz 10.05.2018 
Prof: Iosif Dorina, Cismaş Silvia 
Manuela 

12. Şc. Gimn. Seleuş 18.05.2018 
Prof: Tarţa Moga Ana, Cismaş 
Silvia Manuela 

13. Șc. Gimn. Ţigmandru 15.05.2018 
Prof: Tittes – Gherman Mihaela, 
Medrea Eugen Ovidiu 

14. 
Șc. Gimn. “Petre N. Popescu” 
Vânători 

10.05.2018 
Prof: Iosif Dorina, Cismaş Silvia 
Manuela 

15. 
Șc. Gimn. “Victor Jinga”  
Sighişoara 

11.05.2018 
Prof: Noaghiu Daniela, Ivaniţchi 
Monika 

16. 
Şc.Gimn. “Zaharia Boiu” 
Sighişoara 

23.05.2018 
Prof: Tarţa Moga Ana, Lazăr 
Carmen 

 
 Unitatea noastră şcolară a fost vizitată de elevii claselor a VIII-a, aflaţi în săptămâna 
Programul naţional „Şcoala altfel”, după cum urmează: 

- 27.03.2018 – elevii şcolilor din Albeşti, Săcel, „Zaharia Boiu” – Sighişoara 
- 29.03.2018 – elevii şcolilor din Boiu, „Miron Neagu” Sighişoara, „Nicolae Iorga” 

Sighişoara  



 Prezentarea ofertei educaţionale şi a spaţiilor de învăţământ a fost făcută de către: 
dir. prof. Tittes – Gherman Mihaela, dir.adj. prof. Cioc Bianca, prof. Tarţa Moga Ana, prof. 
Dragan Cristina, prof. Iosif Dorina, prof. Drăghici Cătălina Gabriela, prof. Medrea Eugen 
Ovidiu. 
 
 Pe baza acestui raport, pentru anul şcolar 2018 – 2019, împreună cu d-na director 
Tittes – Gherman Mihaela vom avea în vedere următoarele obiective: 

 Pregătirea elevilor la nivelul standardelor de calitate 
 Îmbunătăţirea stării disciplinare a elevilor 
 Diversificarea strategiilor didactice 
 Monitorizarea şi controlul activităţii pentru creşterea calităţii procesului instructiv – educativ 

 
Data: 03.08.2018 
Director adjunct - Prof. Cioc Bianca 
 
 
 
 


