
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI "FORMARE CONTINUĂ ŞI 

PERFECŢIONARE" 
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Responsabil comisie: prof. Cismaş Manuela 

Membrii comisiei: prof. Bradea Simona 

          prof. Tarţa Moga Ana 

          secretar şef  Medrea Tatiana 

 

În anul şcolar 2020/2021  la Liceul Tehnologic nr 1 funcţionează  cu un număr de: 48 - cadre 

didactice, 7 - personal didactic auxiliar şi 11 - personal nedidactic.  

Din cele 48 de cadre didactice: 

 6 cadre didactice au statutul de debutant 

 6 cadre didactice  au definitivatul 

 3 cadre didactice au gradul didactic II 

 32 cadre didactice au gradul didactic I 

 1 cadru didactic necalificat 

 
Total cadre 

didactice 

Cadre didactice 

calificate 

Cadre didactice 

necalificate 
Cadre didactice – nr. Cadre didactice - % 

48 47 1 
Deb Def Gr II Gr I Deb Def Gr II Gr I 

7 6 3 32 14,58 12,5 6,25 66,66 

 

Din analiza datelor prezentate mai sus, reiese că în unitatea noastră şcolară 97,9% din 

personalul este calificat. De asemenea se remarcă faptul că  dintre cadrele didactice calificate 66,66 

% au gradul didactic I.  

Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionare şi formare continuă reiese şi din 

următoarele date: 

 14 cadre didactice au studii postuniversitare 

 7 cadre didactice au studii de master  

 2 cadre didactice au urmat cursuri postuniversitare de reconversie profesională  

 12 cadre didactice sunt membri ai Corpului Naţional de experţi în management educaţional 

 3 cadre didactice sunt membri ai Corpului Naţional de Mentori 

 2 cadre didactice sunt membri  în Comisia naţională de specialitate – aria curriculară Tehnologii  

 2 cadre didactice sunt responsabili de cercuri pedagogice la nivel de zona Sighişoara  

 1 cadru didactic este  responsabil comisie de formare continuă la nivel de zona Sighişoara  

 1 cadru didactic este  autor SPP şi curriculum  

 2 cadre didactice  sunt  autori de auxiliare curriculare  

 23 persoane sunt formatori  

 6 cadre didactice sunt mentori  

 10 cadre didactice posedă permis de conducere a calculatorului ECDL 

În semestrul I al anului şcolar 2020/2021, la nivelul comisiei s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

 participarea responsabilului de comisie la activităţile desfăşurate cu responsabilii de comisii de 

perfecţionare la nivel CCD Mureş 

 participarea responsabilului de comisie  la activităţi în cadrul Comisiei de evaluare pentru 

recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile  

 completarea fişei individuale şi întocmirea machetei de dezvoltare profesională, formare 

continuă şi perfecţionare periodică a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic din unitatea şcolară 



 

 informarea cadrelor didactice în legătură cu metodologia de înscriere şi susţinere a gradelor 

didactice. 

 informarea cadrelor didactice în legătură cu oferta CCD Mureş privind cursurile de formare 

 întocmirea planului managerial şi a  planului operaţional al comisiei 

 întocmirea calendarului activităţilor comisiei pe sem. I şi sem. II 

 întocmirea situaţiei creditelor profesionale acumulate în perioada 2015-2020 şi planificarea în 

vederea acumulării celor  90 CPT obligatorii la intervale succesive de 5 ani 

 participarea în calitate de formator  a d-nei prof Cismaş Manuela la: 

-  cursul Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-

evaluare– curs acreditat organizat de CCD Mureş 

- cursul Managementul calității serviciilor educaționale în organizațiile școlare 

curs acreditat organizat de CCD Mureş 

 înscrierea cadrelor didactice la programe de formare – nederulate încă 

Numele cadrului didactic Denumirea programului 

Instituţia 

furnizoare 

(CCD, 

universităţi) 

Număr Credite 

Profesionale 

Transferabile 

Bradea Simona 

Cioc Bianca 

Ciuchină Adela 

Lazăr Carmen 

Pavel Aurelian 

Pop Aurelia 

Rusu Joszef 

Sîrbu Ion 

Suciu Elena 

Șoneriu Cristina 

Tarța Moga Ana 

Tittes Gherman Mihaela 

Dezvoltarea personală a 

elevilor folosind metode 

interactive 

CCD Mureş 22 

Baciu Liliana 

Bogdan Mihaela 

Bradea Simona 

Cioc Bianca 

Cismaș Manuela 

Ciuchină Adela 

Coșară Adina 

Deac Cristina 

Drăgan Cristina 

Foaltin Nicoleta 

Ivanițchi Monika 

Lazăr Carmen 

Mălăncrăvean Ovidiu 

Medrea Ovidiu 

Medrea Tatiana 

Noaghiu Daniela 

Pavel Aurelian 

Pop Aurelia 

Rujoi Claudia 

Rusu Joszef 

Ștef Ioan 

Tarța Moga Ana 

Tittes Gherman Mihaela 

Mai multe șanse prin 

educație 

CCD Mureş – 

proiect POCU 
 



 

 participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă 

 

Programe de formare continuă la care au particiat  cadrele didactice în anul şcolar 2020/2021 

Programe acreditate  

Numele cadrului didactic Denumirea programului 

Instituţia 

furnizoare 

(CCD, 

universităţi) 

Număr Credite 

Profesionale 

Transferabile 

Bartha Alexandru 

Budelecean Cristina 

Cioc Bianca 

Lazăr Carmen 

Pavel Aurelian 

Rusu Joszef 

Tarța Moga Ana 

Tittes Gherman Mihaela 

Integrarea resurselor 

Google în activitățile de 

predare-învățare-evaluare 

CCD Mureş 15 

 

Programe avizate MECS 

Numele cadrului 

didactic 

Denumirea programului Instituţia furnizoare 

(CCD, universităţi) 

Număr ore 

Cismaş Manuela  

 

Managementul 

dezvoltării profesionale 

în unităţile de învăţământ 

CCD Mureş 20 ore 

 

Evoluţia în carieră – înscriere la grade didactice 

 1 cadru didactic (d-na. prof. Şoneriu Cristina) este înscris la gradul didactic I  

 2 cadre didactice (d-na. prof. Coşară Adina şi d-na. prof. Oşan Anca) sunt înscrise la gradul 

didactic II  

 

Participare la conferinţe/simpozioane/seminarii, publicare de articole 

 prof. Tittes- Gherman Mihaela-  participare Conferinţa ”Omul din spatele unui profesor. 

Armonia profesor-profesor” organizată de Asociaţia PlaYouth, 21 noiembrie 2020; 

 prof. Tittes- Gherman Mihaela- Conferinţa Naţională a Profesorilor ”Educaţia la timpul 

viitor”, ediția a VII-a,  eveniment organizat de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei - 

Universitatea din Piteşti în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Casa 

Corpului Didactic Argeş, 12 decembrie 2020 

 prof. Pop Aurelia – participare la curs” Raportul anual al Comisiei SCIM”, 21.01.2021 

 prof. Pop Aurelia – participare la International Conference ”Innovative solutions in online 

teaching using mozaWeb and mozaBook” 18.12.2020 

 prof. Pop Aurelia – participare la Programul de perfecționare profesională online cu 

tematica Dosarul CEAC - 11.02.2021 

 prof. Tittes- Gherman Mihaela și prof. Cioc Bianca -  participare CONFERINȚA 

NAȚIONALĂ ,,CREATIVITATE Ș1 INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE - Un an de învățare on-line, 

primul pas spre viitor?" ediție on-line - Google Meet, Târgu-Mureș, 20 mai 2021; 

 prof. Tittes- Gherman Mihaela - publicarea pe site-ul ISJ Mureș - Resurse educaționale 

deschise – Aplicații CAD – Reprezentarea corpurilor în secțiune 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI ( S. ) PUNCTE SLABE (W. ) 

 În şcoala noastră personalul didactic este format din cadre  Insuficienta colaborare dintre 



 

didactice calificate, majoritatea titulare sau cu completare 

de catedră 

 66,66% din cadrele didactice au gradul didactic I, 6,25 % 

au gradul didactic  II, 12,5% au definitivatul 

 Număr mare de cadre didactice cu  studii postuniversitare, 

de master, de reconversie profesională 

 Număr mare de cadre didactice - membri ai Corpului 

Naţional de experţi în management educaţional şi  ai 

Corpului Naţional de Mentori 

 Cadre didactice membre în Comisia naţională de 

specialitate 

 Cadre didactice - responsabili de cercuri pedagogice  

 Autori SPP şi curriculum  şi auxiliare curriculare  

 Număr mare de cadre didactice – formatori şi mentori 

 Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionare şi 

formare continuă prin înscrierea la grade didactice 

 Majoritatea cadrelor didactice au urmat cursul de 

„Orientare şi consiliere”  

 Majoritatea cadrelor didactice lucrează pe calculator, un 

număr mare participând la cursurile AEL sau au permis 

ECDL 

 Au loc acţiuni de modernizare a infrastructurii şcolii, de 

dotare cu echipamente, mijloace didactice necesare 

desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

 Funcţionarea unei filiale a CCD Mureş pentru zona 

Sighişoara, cu sediul la unitatea noastră şcolară. 

comisii 

 Neorganizarea de cursuri de 

perfecţionare pentru maiştri 

instructori 

 Numărul insuficient de acţiuni 

prin care să se urmărească 

înlăturarea barierelor de 

comunicare, cooperarea 

cadrelor didactice. 

 Reticenţa unor cadre didactice 

pentru dezvoltarea 

profesională 

 Dezinteres parţial faţă de 

materialele informative 

afişate. 

OPORTUNITĂŢI (O.) AMENINŢĂRI ( T.) 

 Oferta  variată de programe a CCD Mureş si a altor 

furnizori de formare 

 Oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii 

posuniversitare a universităţilor 

 Oferta stagiilor de formare în străinatate (Comenius, 

Grundvig, etc) 

 Parteneriatele cu alte şcoli, cu unităţi economice şi 

culturale. 

 Posibilitatea organizării de cursuri de perfecţionare la 

Sighişoara. 

 Taxa percepută pentru cursuri. 

 

Întocmit:  

Responsabil comisie,  

prof. Cismaş Manuela 

 


