
RAPORT DE ACTIVITATE 
ANUAL 

Responsabil arie curriculară, 
prof. TARŢA-MOGA ANA 

 
Aria curriculară  “TEHNOLOGII”, este formată din  două  comisii metodice 

corespunzătoare profilelor TEHNIC şi SERVICII, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 
16 cadre didactice titular și 6 cadre didactice în regim – plata cu ora. 

 Ȋn vederea bunei desfăşurări a procesului de predare-învăţare-evaluare şi a 
realizării unui demers didactic aplicativ, au fost vizate: 

 Orientarea demersului instructiv-educativ spre dezvoltarea competenţelor-cheie, 
vizând pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii  

 Monitorizarea, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar; 

 Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării; 

 Atingerea standardelor educaţionale specifice modulelor/disciplinelor de 
specialitate; 

 Utilizarea în procesul de predare - învăţare a programelor AEL; 

 Sprijinirea elevilor in atingerea performanţei şcolare, la examenele de certificare a 
competenţelor profesionale, la olimpiadele şi concursurile şcolare de specialitate. 

 Fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi. 
 

COMISIA SERVICII 
DIRECŢII DE ACŢIUNE 

 

 Centrarea procesului instructiv-educativ-evaluativ pe elev, sprijinirea progresului 
şcolar prin furnizarea feed-back-ului 

 Dirijarea autoinstruirii, prin forme alternative de evaluare, prin încurajarea 
autoevaluării capabile să motiveze actul învăţării 

 Abordarea orelor de laborator si instruire practica prin prisma dezvoltarii la elevi 
a abilitatilor practice și nu a competențelor teoretice. 

 O mai bună corelare între orele de teorie si cele de practica. 

 O mai atenta monitorizare pe verticala si orizontala a activitatii instructiv 
educative a membrilor catedrei 

 Valorificarea experientelor pozitive si diseminarea exemplelor de bune practici în 
cadrul activităţilor comisiei metodice, a catedrei.  

 Eficientizarea schimbului de informatii  

 Diversificarea strategiilor didactice si de evaluare în scopul dezvoltarii creativitii 
elevilor, a participarii lor active, a formării de competente.       

 Îmbunătătirea capacitii de răspuns la solicitarile reale, a colaborării în cadrul 
catedrei şi formarea spiritului de echipă . 

 
Obiectiv 1 
Creşterea calităţii actului educaţional 

 

Puncte tari Puncte slabe 



• Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei, fixarea 
responsabilităţilor individuale şi planificarea activităţilor pe anul 
şcolar 2017-2018 (Elaborarea planului operaţional la nivel de 
catedră). 
• Realizarea planificărilor calendaristice la termenele stabilite şi 
proiectarea unităţilor de învăţare. 
• Realizarea  instrumentelor de evaluare şi notare (planuri de 
evaluare,fişe de evaluare, lucrări, referate, teste de verificare, 
miniproiecte, lucrări practice la instruirea practică) 
• Participarea la consfătuirile metodice organizate de ISJ la 
începutul anului şcolar  
• Realizarea asistenţelor în vederea optimizării procesului 
instructiv-educativ.  
• Prelucrarea normelor de protecţie a muncii în laboratoarele 
de specialitate 
• Prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenului de certificare a competenţelor 
profesionale,propunerea temelor de proiect şi derularea 
activităţilor specifice inscrierii elevilor la acest examen  
• Organizarea şi supravegherea instruirii practice a elevilor la 
agenţii economici în parteneriat (conventii de practica 
comasata) cu accent pe identificarea de noi colaboratori. 

- Monitorizarea 
activităţilor instructiv-
educative a surprins 
uneori formalism, rutina, 
rigiditate in structura 
secvenţelor, sarcinile de 
lucru propuse spre 
rezolvare elevilor nefiind 
atent selectate 

 
- Modalităţile de 
evaluare ale elevilor 
sunt uneori defectuos 
aplicate, neexistând un 
feed-back imediat. 

 
 
Obiectiv 2  
Implicarea activă a membrilor catedrei în activităţi şcolare şi extraşcolare 
 

Puncte tari Puncte slabe 

-Demararea activităţilor de pregătire a elevilor  în vederea 
susţinerii examenelor de certificare a competenţelor 
profesionale si derularea in conditii optime a acestor examene 
(îndrumătorii de proiecte prof.Cosara Adina, prof.Pop Aurelia 
si prof.Ivanitchi Monika. 
-Participarea la cursul de formare Junior Achievement 
prof.Cosara Adina, prof.Ivanitchi Monika, prof.Pop Aurelia, 
prof.Draghici Catalina, prof.Romonti Alexandrina. 
-Participarea la cursuri de formare Management 
educational, prof. Pop Aurelia 
-Implementarea programului „Educatie financiara”-Junior 
Achievement ca auxiliar didactic la clasa a XI a B 
prof.Draghici Catalina. 
-Realizarea proiectului interdisciplinar” Istoria banilor de la 
troc la bitcoin” elevii claselor a X a B si a XI a B prof.Draghici 
Catalina, prof.Pop Aurelia, prof.Iosif Dorina. 
-Vizite la agenti economici Casa Wagner, Hotel Korona 
prof.Ivanitchi Monika si prof.Iosif Dorina, SC Perin SRL. 
-Derularea proiectului „Păstrarea și conservarea mediului 
natural” de catre elevii claselor XA si XIA sub indrumarea 
profesorilor Cosara Adina, Iosif Dorina si Draghici Catalina. 
-Participarea la activităţi extraşcolare desfăşurate în cadrul 
liceului:  prof.Draghici Catalina si manifestarile specifice 
sarbatorilor de iarna prof.Maior Angela si prof.Pop Aurelia, 

-Monitorizarea 
activităţilor instructiv-
educative a surprins 
uneori formalism, rutina, 
rigiditate in structura 
secvenţelor, sarcinile de 
lucru propuse spre 
rezolvare elevilor nefiind 
atent selectate 
 
 
 
 
 
 
-Modalităţile de evaluare 
ale elevilor sunt uneori 
defectuos aplicate, 
neexistând un feed-back 
imediat. 
 
 
 
 



pregatirea festivitatii de absolvire pentru elevii claselor a XII a 
-dirigintii claselor a XI  
-Derularea de către membrii catedrei a unor activităţi specifice 
comisiilor din care fac parte:instructajul profesorilor privind 
NTSM si PSI  
-Indrumarea, supravegherea si realizarea Balului bobocilor, 
prof. Pop Aurelia, Cosara Adina 
-Organizarea de excursi de documentare, prof. Pop a. Cosara 
A. 
-Concurs scolar judetean pentru scolile profesionale 
,,Comertul prin magazinele din cartier" locul 3 din 7 
echipaje.(editia a II-a) 
Vizite la magazine pentru a arata practic ceea ce am facut la 
teorie. 

 
 
 
 
 
-Uneori se manifesta 
dezinteres din partea 
colegilor în implicarea in 
diverse activităţi şi 
promovarea spiritului de 
echipă 

 
 
Obiectiv 3 
Evaluarea obiectivă a calităţii educaţiei prin monitorizarea modului în care se 
realizează echilibrul dintre latura formativă şi cea informativă a demersului didactic 
 

Puncte tari Puncte slabe 

• Studierea rapoartelor de inspecţie realizate la nivelul 
catedrei Servicii in anul scolar 2017-2018  în vederea 
planificării adecvate a activităţii comisiei. 
• Exista preocuparea pentru adaptarea formelor si 
tipurilor de activitate in funcţie de obiective, conţinuturi şi 
nevoile elevilor 
• Desfasurarea orelor de laborator si ip a permis 
centrarea demersului didactic pe elev si o mai atenta 
supraveghere a activitatilor lor. 
• Se folosesc resursele umane, materiale, procedurale si 
temporale dar şi mijloace moderne de învăţământ (fişe de 
activitate, calculatorul, videoproiectorul) 
• Cei mai mulţi elevi deţin cunoştinţe si abilitaţi practice 
compatibile cu standardele de pregătire profesionala si cele 
de performanta, fiind capabili sa folosească eficient 
cunoştinţele acumulate si progresând corespunzător 

• Unele ore de 
laborator sunt axate pe 
insusirea de noi 
cunostinte si  abordarea 
de continuturi teoretice si 
nu practice. 
 
• Mijloacele 
moderne de predare-
evaluare nu sunt folosite 
la capacitate maximă 
 
• Nu toţi elevii sunt 
antrenaţi în demersul 
didactic 
 

 
 

Responsabil comisie servicii : prof. Catalina Draghici 
 

COMISIA TEHNIC 
Pe parcursul anului școlar 2017-2018 ,membrii comisiei au urmărit realizarea 

următoarelor obiective: 
 Monitorizarea, prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar; 
 Realizarea standardelor educaționale și de calitate specifice modulelor de 

specialitate; 
 Centrarea procesului instructiv-educativ-evaluativ pe elev, sprijinirea progresului 

şcolar prin furnizarea feed-back-ului; 
 Susținerea elevilor pentru pregătirea examenelor de certificare a competențelor 

profesionale și digitale,a permisului de conducere, a olimpiadelor tehnice și 
concursurile de specialitate. 



Activitățile desfășurate în semestru 1 în cadrul comisiei tehnice, s-au derulat conform 
planului operațional propus pentru anul școlar 2017-2018. 
 
 

1. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

Nr. 
Crt. 

Activități 
Nume cadre 

didactice 
implicate 

Obs. 

1. Aplicare de teste inițiale   

 

1.1 Noaghiu Daniela  

1.2 Tarța-Moga Ana  

1.3 Cismaș Manuela  

1.4 Lazăr Carmen  

1.5 Floricică Daniela  

2. Pregătire  examen de calificare nivel 3 

 

2.1 Drăgan Cristina  

2.2. Medrea Ovidiu  

2.3. Cismaș Manuela  

3. Elaborare teme de proiect nivel 4 de calificare 

 

3.1 Drăgan Cristina  

3.2 Lazăr Carmen  

3.3 Iosif Dorina  

3.4 Pop Aurelia  

3.5 
     Floricică 
Daniela 

 

4. Participare cerc pedagogic   

 

4.1 
Tittes-Gherman 
Mihaela 

Analizare planuri cadru, planuri 
de invatamant, curriculum si 
nomenclatoare. 
Stabilirea unor modalitati pentru 
a promova invatamantul 
profesional si tehnic in randul 
elevilor de clasa a VIII-a pentru 
calificarile care pot fi dobandite 
prin profilul Tehnic domeniul 
Mecanica, Electric, Electronica 
si automatizari 
Strategii pentru reducerea 
abandonului scolar 

4.2 Tarța-Moga Ana 

4.3 Noaghiu Daniela 

4.4 Drăgan Cristina 

4.5 Lazăr Carmen 

4.6 Cismaș Manuela 

4.7 Medrea Ovidiu 

4.8 Floriciă Daniela 

4.9 Maior Ghicu 

4.10 Rusu Ioan 

4.11 Gorcea Elena 

4.12 Iacob Felicia 

5 Finalizare pregătire școala de șoferi 

 

5.1 Drăgan Cristina Finalizarea dosarelor elevilor 
care au încheiat pregătirea  
teoretică și practică.  
Din clasa a XII-a 8 elevi au 
finalizat pregatirea, 4 elevi au 
obtinut permisul de conducere 
de la prima sustinere a 
examenului iar  2 elevi nu s-au 
prezentat la examen. 
 Promovabilitatea pe anul scolar 
2017-2018 este de 66%. 

5.2 Maior Ghicu 



6.1 Olimpiada faza pe școala   

 

6.1.1 
Tittes Gherman 
Mhiaela 

 

6.1.2 Tarța-Moga Ana  

6.1.3 Lazăr Carmen  

6.1.4 Drăgan Cristina  

6.1.5 Medrea Ovidiu  

6.2 Olimpiada faza pe județ   

 

6.2.1 
Tittes Gherman 
Mihaela 

Mecanica:  
Surd Alin – locul III 
Zablău Sabin- mențiune  
Electro: 
Ivan Marian – locul III 
Filip Marin – locul I participare la 
faza nationala 

6.2.2 Tarța Moga Ana 

6.2.3 Drăgan Cristina 

6.2.4 Medrea Ovidiu 

6.3 Olimpiada faza pe țara   

 
6.3.1 Drăgan Cristina 

Filip Marin  
6.3.2 Medrea Ovidiu 

7 Întocmire contracte cadru de pregătire practică 

 

7.1 Tarța-Moga Ana 

Redactarea și semnarea 
contractelor-cadru cu agenții 
economici la care își desfășoară 
activitatea elevii 

7.2 Noaghiu Daniela  

7.3 Cismaș Manuela 

7.4 Medrea Ovidiu 

7.5 Maior Ghicu 

7.6 Rusu Ioan 

8 Întocmire CDL   

 

8.1 Noaghiu Daniela  

8.2 Tarța-Moga Ana  

8.3 Lazăr Carmen  

8.4 Cismaș Manuela  

8.5. 
Tittes-Gherman 
Mihaela 

 

8.6 Drăgan Cristina  

8.7 Medrea Ovidiu  

9 Asistențe la ore   

 

9.1 Drăgan Cristina  

9.2 Medrea Ovidiu  

9.3 Noaghiu Daniela  

9.4 Floricică Daniela  

9.5.  Cismaș Manuela  

9.6. Tarța Moga Ana  

9.7 Lazăr Carmen  

9.8 Rusu Ioan  

9.9 Gorcea Elena  

9.10 Maior Ghicu  

9.11 Iacob Felicia  

10 Concurs pe meserii-faza locala 

 
 

10.1 Cismaș Manuela  

10.2 Gorcea Elena  

10.3 Curcji Irina  



 
2.STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE TESTELOR INIŢIALE -SEM.I 2017-2018 
2.1 Rezultatele testelor iniţiale/sumative pe clase 
  

Nr. 
crt. 

CLASA 
Test 

inițial-
tehnologii 

Test 
sumativ – 
tehnologii 

Test inițial 
TIC 

1. IX B Tehnician operator tehnică de calcul 4,72 5,30 4,61 

11 Activități extracurriculare   

 

11.1 Drăgan Cristina 

Săptămâna Europeană a 
Mobilității Urbane 
Târgul de Crăciun 
Ziua Culturii-Ziua lui Eminescu 
Inaugurare bibliotecă 
Promovarea ofertei educaționale 
Prezentare școală 

11.2 
Tittes Gherman 
Mihaela 

Târgul de Craciun 
Inaugurare bibliotecă 
Promovarea ofertei educaționale 
Prezentare școală 
Serbare de 1 Decembrie 

 11.3 Tarța Moga Ana 
Târgul de Craciun 
Promovarea ofertei educaționale 
Prezentare școală 

 

11.4 Lazăr Carmen 
Târgul de Crăciun 
Promovare ofertă educațională 

11.5 Medrea Ovidiu 

Săptămâna Europeană a 
Mobilității Urbane 
Acțiunea de curățare a cetății 
Promovarea ofertei educaționale 

11.6 Cismaș Manuela 

Festivalul -concurs ,,Hristos Se 
naște,măriți-L!,, 
 Târgul de Crăciun 
Promovarea ofertei educaționale 

11.7 Noaghiu Daniela Promovarea ofertei educaționale 

11.8 Gorcea Elena 
Festivalul -concurs ,,Hristos Se 
naște,măriți-L!,, 
Târgul de Crăciun 

11.9 Iacob Felicia 
Festivalul -concurs ,,Hristos Se 
naște,măriți-L!,, 
Târgul de Crăciun 

11.10 Maior Ghicu 

Săptămâna Europeană a 
Mobilității Urbane 
Ziua Culturii-Ziua lui Eminescu 
Promovarea ofertei educaționale 

12 Activități cu caracter juridic   

 12.1. Drăgan Cristina 

Întâlnire cu reprezentantul 
judecătoriei 
Participarea la proiectul 
educational “Deschide-ți 
mintea,nu fi închis!” 



2. IX C-Tehnician mec. întreținere si reparații 4,3 5,03 5,22 

3. IX Ep -Mecanic auto 4,09 4,82 2,5 

3. IX Fp -Operator ceramică 3,54 4 4,93 

 
 
 

 
 

2.2. Progres sfârșit de an școlar 2017-2018 
 

PROGRES  CATEDRA TEHNICA 

  
Test 

initial 
Test sumativ 

sem I 
Test sumativ 

an scolar 

IX B-Tehnician operator tehnică de calcul 4.72 5.30 6,05 

IX C- Tehnician mec. întreținere si reparații 4,30 5,03 5,11 

IX Ep- Mecanic auto 4,09 4.82 5,04 

IX Fp - Operator ceramica fina 3.54 4,00 5,22 

 



 
 

 
2.3.Rezultate TIC 

 

CLASA TEST INIȚIAL 

IX A – Tehnician în turism 4,23 

IX B- Tehnician operator tehnică de calcul 4,61 

IX C – Tehnician mecanic întreținere și reparații 5,22 

IX Dp – Comerciant vânzător 3,34 

IX Ep – Mecanic auto 2,5 

IX Fp – Operator ceramică fină 3,94 

 
 
 



 
 
 

                                                                                                                              
Responsabil comisie tehnic, 

  prof. Drăgan Cristina 
 
 

 
 

 
 

SITUATIA EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE, 
NIVEL IV, Sesiunea IUNIE 2018 

 

Inscrisi Prezenti Admisi Respinsi Neprezentati 

48 45 45 0 3 

 



 
 

Admisi 

Excelent Foarte bine Bine Nesatisfacator 

20 21 3 1 

 

 
 

Sesiunea septembrie 2018 
 

Inscrisi Prezenti Admisi Calificativ 

1 1 1 Bine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUATIA EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE, 
NIVEL III, Sesiunea IULIE 2018 

 
 

Inscrisi Prezenti Admisi Respinsi Neprezentati 

43 39 39 0 4 

 
 

 
 

Admisi 

Excelent Foarte bine Bine Satisfacator 

12 17 7 3 

 

 
  
 
 
 



 
SITUATIA PROBEI DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIGITALE 

 

Sesiunea FEBRUARIE 2018 

Fara nivel Incepator Mediu Avansat Excelent TOTAL 

9 8 17 2 3 39 

 
 

 
 

ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ ŞI AUTOFORMARE 
 
 prof. Cismas Manuela, Floricică Daniela, Cosara Adina, Drăghici Cătălina, Lazăr 

Carmen, Dragan Cristina, Maior Angela, Noaghiu Daniela, Pop Aurelia, Tarţa Ana, 
Tittes Mihaela – participare la cursul de perfecţionare  “Management educaţional în 
învăţământul preuniversitar” 

 prof. Tittes-Gherman Mihaela – participare la simpozion Tg.Mures, mai 2018 cu 
lucrarea “Analiza examenului de bacalaureat, filiera tehnologica” 


