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Echipa managerială



ȚINTE STRATEGICE. OBIECTIVE SPECIFICE

Activitatea managerială derulată în semestrul I anul școlar 2018-2019 a fost
orientată spre asigurarea unui cadru adecvat dezvoltării personale și profesionale a
elevilor, pregătirii lor temeinice pentru viaţă și integrării cu succes în societate, prin
atingerea obiectivelor/țintelor strategice și de referință propuse în planul managerial:

OBIECTIVUL 1: Realizarea unui sistem educațional performant, echitabil și eficient

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de calitate
2. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor

didactice
3. Creșterea calității actului educațional, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și

obținerii unor rezultate foarte bune la examenele naționale, precum și a învățământului
adresat tinerilor capabili de performanță

4. Reducerea numărului de absențe, a riscului de abandon școlar; prevenirea violenței și
creșterea siguranței elevilor

5. Crearea în școală a unui climat democratic, de siguranţă fizică și psihică, disciplină,
responsabilitate; definirea cadrului pentru elevi, părinţi și profesori

6. Crearea unui sistem de comunicare reală și eficientă care să cultive relaţii deschise,
cordiale între profesori, elevi, părinți și reprezentanți ai comunității locale

OBIECTIVUL 2: Asigurarea și creșterea calității procesului educațional
1. Dezvoltarea unui Curriculum la Decizia Școlii și a unui program de educaţie formală și

informală în funcţie de nevoile integrării comunitare și sociale generale, pornind de la
diagnosticul nevoilor individuale de educaţie; conceperea unui Centru de documentare
și informare care să ofere cadrul adecvat pentru munca individuală și cea coordonată de
profesor;

2. Folosirea oportunităţilor finanţării pe bază de proiecte; formarea unor echipe de
proiecte; dezvoltarea competenţelor în managementul de proiect și managementul
financiar pentru conducerea școlii și echipele de proiect.

OBIECTIVUL 3: Asigurarea transparenței deciziilor și îmbunătățirea imaginii Liceului, prin
comunicarea activităților de impact; comunicarea și colaborarea cu comunitatea și
mass-media

1. Intensificarea colaborării cu părinţii, bazat pe intervenţie comună în educaţie, cu
organizații nonguvernamentale, cu asociații culturale și sportive;

2. Asigurarea vizibilității activităților Liceului prin utilizarea site-ului și a platformei Moodle,
precum și prin ședințe cu părinții;

3. Colaborarea deschisă cu mass-media;
4. Asigurarea accesului la învățământ, prin crearea de șanse egale la educație.

OBIECTIVUL 4: Eficientizarea activității tuturor compartimentelor pe domenii funcționale
1. Încheierea de parteneriate locale sau străine benefice dezvoltării școlii și centrarea

resurselor financiare pe dotări cu mijloace moderne de învățământ
2. Îmbunătățirea activității compartimentelor; gestionarea eficientă a informațiilor și a

situațiilor intern și extern în comunicarea cu ISJ Cluj



În alcătuirea prezentului raport am considerat că e utilă și relevantă o abordare a
realizărilor școlii grupate pe cele 3 domenii care constituie pilonii activității manageriale ai
unității de învățământ: Capacitatea organizaţională, Eficienţa educaţională (procesul
instructiv-educativ și activitatea comisiilor metodice), Managementul calităţii.

DOMENIUL I: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

I.1. Management strategic
Planul de dezvoltare instituţională al școlii a fost revizuit și adaptat astfel încât

scopurile, obiectivele și programele rezultate din politicile și strategiile europene,
naţionale și regionale să se regăsescă în strategia pe termen lung a instituţiei.

În elaborarea planului managerial al școlii și proiectarea activităţilor pe anul
școlar 2018-2019 s-a ţinut cont de prioritățile cuprinse în documentele strategice
elaborate la nivel național, local și regional (PLAI, PRAI), prevederile actelor normative
emise de MEN și I.S.J. Cluj și s-a urmărit atingerea ţintelor strategice propuse în
planul de dezvoltare instituţională.

Organigrama școlii oglindește modul în care sunt organizate și comunică
sectoarele și comisiile din școală. În proiectarea acesteia s-a urmărit constituirea de
comisii și compartimente care să respecte normativele în vigoare și să asigure
funcţionalitatea școlii în toate aspectele, precum și relaţionarea eficientă a
compartimentelor instituţiei.

Prin consultarea democratică, prin raportarea periodică a activităților derulate în
școală și prin implicarea activă a întregului personal în viaţa școlii s-a urmărit
cunoașterea, asumarea și respectarea de către toți angajații a reglementărilor
interne, a modului de organizare și de luare a deciziilor, de comunicare și de
raportare.

În anul școlar 2018-2019 au continuat demersurile pentru a asigura o
comunicare școală-părinte eficientă, capabilă să furnizeze un feed-back real și
servicii educaţionale adaptate nevoilor elevilor, părinţilor și comunităţii. Acestea s-au
concretizat prin:

• desfășurarea sistematică a ședinţelor cu părinţii;

• încurajarea și sprijinirea constituirii și funcţionării Asocaţiei Liceului „Nicolae
Bălcescu”, prin punerea la dispoziţia asociației a unui spaţiu de lucru, a sălii
festive pentru întâlnirile cu reprezentanţii părinţilor din toate clasele și a unei
săli de servire a mesei în regim de catering pentru elevii de la semiinternat;

• programarea orelor pentru întâlnirile săptămânale dintre cadrele didactice și
părinţi;

• disponibilitatea și deschiderea conducerii școlii și a cadrelor didactice de a
răspunde cerinţelor, observaţiilor și sugestiilor părinţilor;

• catalogul electronic pentru părinții care au dorit o informare sistematică în
legătură cu situația școlară a propriilor copii-elevi ai școlii noastre

• transparență și comunicarea deschisă cu Consiliul reprezentativ al părinţilor,
cu reprezentantul părinţilor în CA și cu toți părinții care au avut sugestii și
inițiative, sau au solicitat audiențe și discuții pentru expunerea unor puncte de
vedere privitoare la derularea unor proiecte și la organizarea școlii;



Toate acestea au permis implicarea activă a părinţilor în luarea deciziilor privind
întreaga viaţă a școlii.

I.2. Management operaţional
Documentele proiective pe termen scurt și mediu la nivelul școlii au fost

elaborate ca rezultat al propunerilor, discuţiilor, și consultărilor care au avut loc în
cadrul ședinţelor Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, în ședinţe de
catedră, comisia CEAC, comisia diriginţilor, Consiliul Consultativ al părinţilor, sectorul
financiar-contabil și administrativ, astfel încât planurile manageriale și proiectele
școlii reflectă implicarea majorității personalului școlii în proiectarea strategiilor și
obiectivelor anului școlar 2018-2019.

Echipele de lucru și comisiile din școală, sarcinile și responsabilităţile acestora
au fost reactualizate și stabilite conform organigramei școlii, și în concordanță cu
interesul, calitățile și capacităţile membrilor instituției. Dezbaterea și reactualizarea
Regulamentului intern și a unor instrumente și grafice de lucru au urmărit
optimizarea activităţii din întreaga școală.

În vederea eficientizării activităţii din întreaga instituţie au fost revizuite sau
elaborate instrumente interne de lucru: decizii interne, fișe de atribuţii, planuri de
măsuri, proceduri și a fost actualizată baza de date electronică a școlii.

Beneficiarii serviciilor educaţionale oferite de școală au acces la informaţii ce
privesc curriculum-ul naţional, procesul de învăţământ, viaţa școlii, fie prin
comunicare directă, fie prin intermediul paginii web a școlii: www.balcescucj.ro.

Activităţile corespunzătoare managementului operaţional desfășurate la
începutul anului școlar 2018-2019 au vizat:

• Pregătirea și organizarea spaţiilor de școlarizare;
• Procurarea, utilizarea și completarea corectă a documentelor școlare și a

actelor de studii;
• Păstrarea evidenţei și arhivarea documentelor școlare și a actelor de studii;
• Încadrarea cu personal didactic calificat conform metodologiilor în vigoare;
• Organizarea colectivelor de elevi la clasele începătoare (pregătitoare, a V-a și

a IX-a);
• Numirea profesorilor diriginţi și a învățătoarelor la clasele pregătitoare;
• Constituirea catedrelor de specialitate.

S-a urmărit o bună funcționare a cabinetului de consiliere psihopedagogică din
școală, care împreună cu diriginţii a asigurat servicii de consiliere și de orientare
școlară și profesională pentru elevii școlii.

Serviciile de consiliere oferite de consilierul școlar pe parcursul primului
semestru s-au desfășurat la nivel individual și de grup, numărul persoanelor care au
beneficiat de acestea fiind redate mai jos.

I. CONSILIERE INDIVIDUALĂ



1. Număr de beneficiari pe categorii
CATEGORIE
PERSOANE
CONSILIAT
E
INDIVIDUA
L

PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL
URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL

ELEVI - - 29 - 25 - 23 -
CADRE
DIDACTICE

- - 17 - 8 - 4 -

PĂRINŢI - - 22 - 10 - 3 -

2. Din totalul elevilor / copiilor consiliaţi individual, număr de cazuri:
Rezolvate
Ameliorate 77
Nerezolvate
În curs de consiliere

3. Număr de examinări / evaluări psihologice (individual): 6
4. Număr de examinări / evaluări OȘP (individual) (nu includeţi cele din Pași în

Carieră): 12

5. Beneficiari pe problematici:

Activităţi desfășurate conform Registrului de
activităţi de la cabinetul de asistenţă

psihopedagogică***

Indicatori de performanţă
Beneficiari

ELEVI
(în cabinet)

PĂRINŢI
(în cabinet)

CADRE
DIDACTICE
(în cabinet)

Nr. elevilor
consiliaţi
individual

Nr. părinţi
consiliaţi
individual

Nr. cadre
didactice
consiliate
individual

Auto/ intercunoaștere/ dezvoltare personală 12 5 2
Managementul emoţiilor și dezvoltarea
abilităţilor emoţionale și de comunicare

21 12 3

Prevenirea și intervenţia în situaţii de violenţă (se
include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a
violenței domestice etc.)

12 10 15

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/
dezvoltarea creativității (se include prevenirea
eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului
școlar)

2 1 1

Orientarea carierei 13 3 1
Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se
include prevenirea consumului de substanțe cu risc,
a traficului de ființe)
Ale problematici 17 4 7

Copii cu CES (cu certificat de orientare
școlară și profesională)

Nr. cazuri în
unitatea școlară

(+arondări)

Nr. copii în proces de consiliere
psihopedagogică

4



3
Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă
în străinătate/remigrați

Nr. cazuri în
unitatea școlară

(+arondări)

Nr. copii în proces de consiliere
psihopedagogică

18
-

Copii în risc de abandon școlar Nr. cazuri în
unitatea școlară

(+arondări)

Nr. copii în proces de consiliere
psihopedagogică

3 -

II. CONSILIERE DE GRUP

1. Număr de beneficiari pe categorii

Consi
liere
de

grup
în

cabin
et

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE DIDACTICE
Nivel

preșcolar
Nivel

primar
Nivel

gimnazial
Nivel
liceal

Nr.
gru
puri

Nr.
preșc
olari

Nr.
gru
puri

Nr
.

el
ev
i

Nr.
gru
puri

Nr
.

el
ev
i

Nr.
gru
puri

Nr
.

el
ev
i

Nr.
grup

uri

Nr.
pări
nţi

Nr.
grup

uri

Nr. cadre
didactice

Urban - - 30 7
8

10 2
7

1 2 5 10 1 12

2. Activităţi de consiliere de grup

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii Număr
total
activități

Număr
total
beneficiar
i

Specificaţi
dacă
activitatea s-a
desfășurat în
urban, rural
sau ambele (U,
R, U+R);
Alte observaţii.

Auto/ intercunoaștere/ dezvoltare personală 17 425 U

Managementul emoţiilor și dezvoltarea abilităţilor emoţionale și
de comunicare

12 200 U

Prevenirea și intervenţia în situaţii de violenţă (se include
prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice etc.)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea
creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a
absenteismului/ abandonului școlar)
Orientarea carierei 4

1
100
12

U
R

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea
consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe)

17 325 U

Ale problematici



Tematica activităților de consiliere de grup cu cadrele didactice Număr
total

activități

Număr
total

beneficiar
i

Specificaţi
dacă
activitatea s-a
desfășurat în
urban, rural
sau ambele (U,
R, U+R);
Alte observaţii.

Cunoașterea/ intercunoașterea/ dezvoltarea personală a elevilor 1 12 U

Managementul emoţiilor și dezvoltarea abilităţilor emoţionale și
de comunicare la elevi
Prevenirea și intervenţia în situaţii de violenţă

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea
creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a
absenteismului/ abandonului școlar)
Orientarea carierei

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea
consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe)
Ale problematici

Tematica activităților de consiliere de grup cu părinții Număr
total

activități

Număr
total

beneficiar
i

Specificaţi
dacă
activitatea s-a
desfășurat în
urban, rural
sau ambele (U,
R, U+R);
Alte observaţii.

Cunoașterea/ dezvoltarea personală a copiilor

Managementul emoţiilor și dezvoltarea abilităţilor emoţionale și
de comunicare (ale copiilor sau în relaţia cu copiii)

1 100 U

Violenţă, agresivitate, proble comportamentale ale copiilor 1 100 U

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea
creativității
Orientarea carierei 2 180 U

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen

Ale problematici

3. Programe de consiliere de grup

Nr.
crt.

Titlul programului de
consiliere de grup a
elevilor

Locul de
desfășurar
e
(urban/rural
)

Grup
țintă

Durata
(număr
ore)

Nr.
beneficia
ri

Observaţii/ rezultate

1. Auto/ intercunoaștere/
dezvoltare personală:

2. Managementul emoţiilor
și dezvoltarea abilităţilor
emoţionale și de
comunicare:

Trec la gimnaziu

U Clasele
a IV-a

3 6 clase
160 elevi



3. Prevenirea și intervenţia
în situaţii de violenţă (se
include prevenirea
bullyingului în spațiul
școlar, a violenței
domestice etc.):

U Clasele
A VI-a

2 4 clase
100 elevi

4. Managementul învăţării/
dezvoltare cognitivă/
dezvoltarea creativității

5. Orientarea carierei:

Pasi in cariera

O cariera de succes

U

U

Clasele
a
VIII-a

Clasele
a
XI-a

3
activitati

2
activitati

5 clase
125 elevi

4 clase
100 elevi

6. Educaţia pentru un stil
de viaţă sanogen

7. Ale problematici:

III. Studii psihosociologice la nivel de școală, județ, CJRAE, alte instituţii
(numeric):

a) ca organizator
2

b) ca participant 5

IV. Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare (numeric): 12

V. Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii
timpurii a școlii

Perioada Nr. elevi
clasa a

VIII-a care
au beneficiat

de servicii
de orientare

a carierei

Nr. elevi
din ÎPT (învățământ
profesional și liceu
tehnologic) care au

beneficiat de servicii
de orientare a carierei

Tipurile de activităţi de
consiliere a carierei derulate cu

(de ex. informare,
autocunoaștere, rezolvare de

probleme/luarea deciziei,
testare, autoprezentare, vizite,

invitaţi etc.)

Observații/
comentarii

elevii de clasa a
VIII-a

elevii din
ÎPT

Sem. I
An școlar
2018-2019

125 Autocunoastere
, informare,
luarea deciziei

VI. Formare continuă

Activități de formare/ dezvoltare profesională



CJRAE
(dacă da,

scrieţi
suma)

Observații
(inclusiv cu

privire la sursele
de finanțare)

Curs utilizare platforma CCP COGNITROM

VII. Proiecte derulate (județene, regionale, naționale, cu/fără finațare, proiecte de
voluntariat):

Cu finanţare Fără finanţare De voluntariat
Proiect la nivel
judeţean
Proiect la nivel
regional
Proiect la nivel
naţional

1

Proiect la nivel
internaţional

1

Detaliere
Activitati desfasurate cu clasele de elevi

Cla
sa

Numar
clase
(activitati)

Activitatea Perioada
Sem
I

Sem
II

P 4 Jocuri de stimulare a atentiei/ intercunoastere x
4 Dezvoltare personala- Controlul furiei x

I 4 Autocunoastere- Blazonul personal x
II 8 Intercunoastere- La Vanatoare x
III 5 Autocunoastere- Pasaportul personal x
IV 6*3 Orientare scolara- Trec la gimnaziu x
V 4 Siguranta pe internet x

4 Pubertate, maturizare, dezvoltare x
VI 4*2 Bullying x
VII 5 Bullying x

5 Fumat, alcool, droguri x
VIII 5*3 Orientare scolara- Pasi in cariera x
IX 4 Dezvoltare personala- Comunicarea asertiva x
X 4-2 Traficul de fiinte umane x

4 Consumul de droguri- Spune cu tupeu NU x
XI 4*2 Orientare scolara- O cariera de succes x

4 Accesare platforma CCP Intranet
XII 4 Dezvoltare personala- Prezentarea la interviu/

Legile fericirii
x

Colaborari

• UBB, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, proiect RE-Home,
evaluator, elevi clasa II

• UBB, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei- practica student an III
• UBB, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei- studiu lucrare disertatie



student an II master, 6 clase gimnaziu si liceu
• UBB, Laboratorul de Psihologia Dezvoltarii- proiect cercetare, 3 clase primar si

gimnaziu
• UBB, Laboratorul de Dezvoltare a Sinelui si Identitatii- studiu elevi si parinti, 5

clase gimnaziu si liceu
• AJOFM, proiect INTESPO, clasele a XII-a
• Univ. SCM Suceava, Facultatea de Asistenta sociala, studiu lucrare licenta

student an III, elevi liceu
• Organizatia Minte Forte- proiectul IDENTI-KIT

Activitati in colaborare

• Educatie Juridica: Dreptul la imagine – av. Paul Popovici, elevi cls XI, XII
• Educatie Juridica: jud. Cristi Danilet, elevi cls XI, XII
• Programul Nivea “like yourself”, elevi liceu
• Campanie educatie rutiera “Busone- autobuzul copiilor”
• Prezentare UTCN Facultatea de Ingineria materialelor si mediului, cls XI
• Proiectul “Viitor Inginer” al OSUT, UTCN, cls XI
• Prezentare Facultatea de Studii Europene, cls XI
• Caravana UBB OSUBB, cls XI
• Prezentare Istituto Marangoni Italia, cls XI, XII
• Prezentare The Entrepreneurship Academy, cls XI, XII
• Prezentare platforma www.vreaulafacultate.ro cls XI,XII
• Prezentare institutii de invatamant MAPN, cls VIII, cls XII
• Intalnire cu fosti elevi, studenti ai Academiei de Politie, cls XI
• Promovarea ofertei Colegiului National G. Baritiu, cls VIII
• Intalnire cu fosti absolventi, cls XI, saptamana altfel

Participare la Evenimente

• Conferinta Superteach, Educativa
• Training The Teacher Within: A Caring Mentor, Transylvania College

Activitatea comisiei de întocmire a orarului a fost sprijinită, îndrumată și
monitorizată cu multă atenţie urmărindu-se:

• păstrarea continuităţii încadrării profesorilor la clasă;

• respectarea normelor și recomandărilor de igienă școlară în distribuirea
numărului de ore și a disciplinelor pe zile și ore la toate clasele;

• respectarea opţiunii părinţilor și elevilor de a asigura programul de învăţare de
dimineaţa pentru toate clasele, cu excepția claselor a III-a;

• continuarea programului de semiinternat pentru elevii de la învăţământul
primar;

• derularea programului pentru elevii de la gimnaziu, în parteneriat cu asociația
SITAS;

• asigurarea egalităţii de șanse pentru toţi elevii care învaţă în școala noastră;

S-a asigurat sistemul de protecţie și securitate al elevilor, personalului și
instituției prin:

• colaborarea cu Corpul Gardienilor Publici pentru asigurarea protecţiei și



securităţii elevilor și personalului și bunurilor școlii;

• prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii și PSI
către toţi elevii și personalul didactic și nedidactic.

• organizarea unor exerciţii și simulări pentru situaţii de urgenţă. Simulările și
exercițiile efectuate la începutul semestrului I pentru evacuarea elevilor și
personalului școlii în caz de incendiu i-au ajutat pe aceștia să înțeleagă și să
rețină procedurile care trebuie puse în aplicare în astfel de situații.

A fost monitorizată permanenţa și responsabilitatea cu care s-a programat și
efectuat serviciul pe școală în toate clădirile și sectoarele școlii pentru a asigura
păstrarea disciplinei și siguranţei elevilor .

Preocupările școlii pentru sănătatea elevilor și anagajaţilor precum și prevenirea
îmbolnăvirii acestora s-a concretizat prin sprijinul acordat cabinetului medical școlar
prin asigurarea de materiale, consumabile, igienizări pentru desfășurarea în bune
condiţii și conform programului, a serviciilor de medicină generală și a celor
stomatologice destinate elevilor instituţiei.

O componentă importantă a managementului operaţional a fost asigurarea
condiţiilor pentru optimizarea calităţii învăţării prin eforturi susţinute orientate spre
creșterea nivelului de dotare și de securitate al școlii. În anul școlar 2018-2019
mediul școlar a fost funcţional, iar îmbunătăţirile au constat în:

• lucrări de igienizare și reabilitare a unor spații școlare: săli de clasă, cabinete
și laboratoare;

• amenajarea, dotarea cu mobilier nou a unor săli de clasă, cabinete și
laboratoare;

• dotarea cu mijloace de învățământ și auxiliare curriculare necesare unui
demers didactic modern și eficient;

• dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii prin achiziţionarea de cărţi și
publicații cu fonduri provenite din sponsorizări.



Biblioteca Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” organizează și pune la dispoziția



elevilor și cadrelor didactice servicii de informare și documentare prin îmbunătățirea
continuă a dotării cu materiale și volume. Pentru achiziționarea de volume au fost
consultate cadrele didactice în vederea gestionării eficiente a resursele materiale,
financiare și informaționale. De asemenea, au fost realizate comenzile de manuale
digitale și clasice necesare unui demers didactic modern și eficient.

În biblioteca școlii elevii de la clasele primare, gimnaziale și de liceu pot găsi
materiale pentru referate, sinteze, auxiliare, grupe de performanţă, etc. Aceștia pot
beneficia de enciclopedii valoroase pe care le pot consulta în sala de lectură. De
mare ajutor în pregătirea pentru examenul de limbă engleză Cambridge le vin
materiale existente în bibliotecă specifice pentru acest examen.

Biblioteca este dotată cu 3 calculatoare, 2 imprimante, 1 copiator, ceea ce asigură
funcționarea acesteia ca un important centru unde elevii și cadrele didactice se pot
documenta, pot pregăti lecții, proiecte, activități educative.

La bibliotecă există:

- cărți noi, enciclopedii, dicționare pentru realizarea unor proiecte în orice
domeniu

(25 000 vol)
- existența unor materiale la spațiul de consiliere și orientare
- abonamente : TRIBUNA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

GAZETA MATEMATICĂ
FĂCLIA

- existența raftului cu expunerea materialelor ale căror autori sunt profesori în
școală

- CD-uri și DVD-uri
- soft de bibliotecă cu coduri de bare
- existența unui program pentru manuale
- Sala de lectură
- calculatoare (3)
- imprimante (2)
- xerox multifuncțional

În ceea ce privește organizarea bibliotecii, în anul școlar 2018-2019,
Năsăudean Nicoleta, în calitate de bibliotecar al LTNB, s-a ocupat de preluarea
manualelor de la depozit și distriburea acestora la către profesorii responsabili cu
manualele pentru fiecare catedră.

S-a făcut comanda pentru manualele digitale și s-au întocmit note de recepţie
și bonuri de consum pentru fiecare catedră. S-a continuat introducerea de volume de
bibliotecă în sistem electronic cu găzduirea acestora pe serverele BiblioPhil,
împrumutul cărților făcându-se în format electronic, elevii având legitimații de
împrumut. S-a primit donație de cărți de la persoane fizice și s-au întocmit actele de
intrare. S-au realizat permise de bibliotecă pentru noii cititori și s-a oferit sprijin în
căutarea materialelor pentru alcătuirea de referate, studii, pregătierea pentru
olimpiada, evaluare naționlă, bacalaureat. De asemenea, s-a supravegheat și
îndrumat activitățile elevilor care nu participă la orele de religie.

De asemenea, a fost implicată în activitățile de promovare a imaginii școlii în
comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la concursuri, competiții, activități
extracurriculare și extrașcolare.

Premiul I –etapa locală- coordonator echipe elevi
Chirca Elena, Moldovan Alexia, Husariu Irina



Ilea Cristina, Pălăcean Rebeca, Sarca Alexandra
Borodi Lucas, Constantinescu Elena, Mureșan Alexandru
Todor Mihnea, Vecleniț Andrei, Mureșan Cristian

Premiul I –etapa județeană
Borodi Lucas, Constantinescu Elena, Mureșan Alexandru
Todor Mihnea, Vecleniț Andrei, Mureșan Cristian

Premiul II –etapa județeană
Chirca Elena, Moldovan Alexia, Husariu Irina
Ilea Cristina, Pălăcean Rebeca, Sarca Alexandra

Mențiune etapa națională-
Todor Mihnea, Vecleniț Andrei, Mureșan Cristian

Formare continuă:
- participarea la Ziua mondiala a bibliotecilor școlare, organizată de CCD Cluj în
parteneriat cu
ISJ Cluj

- participare la activitățile metodice județene organizate de CCD Cluj
- prezentarea activității organizate la LTNB la nivel județean de CCD Cluj:

„Exemple de bună practică. Activități de promovate a lecturii în bibliotecile școlare”,
martie 2019

- participarea la cursul de formare: „ Ora de net”, la CCD Cluj

Proiecte:
-„Este o minune să citești...să atingi cuvintele și să fii atins înapoi de ele”, oct 2018
-„Bucuroși prin România”, martie-noiembrie 2018
- „Sărbători multiculturale”, dec. 2018
- „Mari momente și personalități culturale românești” (2018-2019);
- „Ce-ai (ceai) din suflet”, ian 2019
-„ Anul cărții în Bălcescu” Martie: Poezia mărțișor (1 martie)

Lansare de carte „ZANIA”, Daria Maria Marchiș (7
martie)

Cartea mea prefeartă –concurs de eseuri-

Aprilie: Scrisoare către cineva drag cu ocazia Paștelui
Iunie: Costumați-vă în personajul preferat!- Carnavalul

personajelor-
-„Zâmbește, lumea te iubește”29.03.2019
- Lansare de carte: „Lasă-ți bocancii, afară!”, autoare Diana Cozma , 5 iunie 2019
- participare la Concursul-Festival CDIdei în cărți, în calitate de coordonator unitate în
echipa de implementare a proiectului; coordonator elevi etapele locală, județeană și
națională
- „Pe drumuri de munte”, 21 iunie 2019

Parteneriate:
-Școala Gimnazială Palatca
-Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca
-Casa Corpului Didactic, Cluj
-Asociația Alegria
-Asociația Learn&Vision
-Școala Gimnazială Răchițele



-Școala Gimnazială Mărișel

Simpozioane/Conferințe/Articole:
-Marea Unire în presă și literatură, în volumul „Activități dedicate celebrării
Centenarului Marii Uniri”, editura CCDCluj, oct 2018;
-Simpozionul Universul Științelor, Iași , noiembrie, 2018
-Readactarea modelelor de abordare a lecturilor pentru cursul Facilitator literație în
familie;
-Conferința „Masă Critică pentru o Educație de Calitate”, 23 februarie 2019

I.3. Managementul personalului

Activitățile privind managementul personalului au vizat:

• încheierea de contracte individuale cu personalul angajat;

• stabilirea de sarcini concrete pentru toate categoriile de personal, în
concordanţă cu capacităţile și interesele acestora și conform nevoilor de
funcţionare și dezvoltare a instituţiei noastre. Aceste sarcini au fost elaborate
și sunt cuprinse în fișa postului fiecărui angajat;

• realizarea proiectului de încadrare cu personalul necesar pentru desfășurarea
unei activităţi de calitate, statul de funcţii, alte situaţii cerute de M.E.N., I.S.J.

Situaţia încadrării cu cadre didactice pune în evidenţă preocuparea permanentă
de a pune la dispoziţia elevilor un corp profesoral stabil, cu un înalt nivel de pregătire
și de implicare în viaţa școlii.

Încadrarea 201
0-20
11

201
1-20
12

201
2-20
13

201
4-20
15

201
5-20
16

201
6-20
17

201
7-20
18

201
8-20
19

Titulari 68 74 86 76 82 73 76 79

Suplinitori 17 15 4 9 5 11 9 12

Detasati 3 8 3 4 8 8 7 4

Plata cu
ora

1 1 1 0 0 1 1 0

Cumul 1 1 0 0 0 0 0 0
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Situaţia privind calificarea cadrelor didactice dovedește interesul conducerii
școlii de-a lungul anilor pentru constituirea unui corp profesoral de calitate,
constituind o garanţie a rezultatelor bune obţinute de școală în activitatea educativă.
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Doctor 5 5 5 8 9 11 10 8

Gradul I 60 59 63 63 69 75 71 72

Gradul II 13 11 10 6 6 4 6 10

Definitivat 16 12 8 8 8 13 10 10

Debutanţi 5 1 3 3 3 1 6 3

Dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice
O precupare permanentă ce se înscrie în sfera managementului personalului

este legată de sprijinirea cadrelor didactice în dezvoltarea profesională și personală.
Au fost identificate ca priorități ale instituției noastre de învățământ privind

dezvoltarea profesională a personalului didactic:
• Participarea cadrelor didactice la proiecte de dezvoltare sau de cercetare

știinţifică și metodică;

• Introducerea noutăţilor știinţifice și metodice în procesul de învăţământ;

• Încurajarea inovării didactice;

• Participarea la programe de formare continuă în managementul financiar și
educaţional;

• Promovarea unui management educațional eficient;

• Participarea personalului didactic auxiliar la cursuri de pregătire și
perfecționare;

Recomandările privind formele de dezvoltare profesională au cuprins:

• Activități metodico-științifice și psihopedagogice realizate la nivelul comisiilor
metodice;

• Activități metodico-științifice și psihopedagogice la cercurile pedagogice;

• Elaborarea și prezentarea de referate pe teme de specialitate și/sau
psihopedagogice;

• Cursuri de formare acreditate sau avizate;

• Cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere;

• Cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru personalul didactic
auxiliar;

• Simpozioane sau conferințe la nivel județean, național și internațional;

• Stagii de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației;

• Cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți științifice sau
alte organizații profesionale ale personalului didactic;



• Mese rotunde, dezbateri;

• Parteneriate educaționale pe probleme de specialitate și/ sau
psihopedagogice;

• Vizite de studiu la instituții culturale, biblioteci, muzee;

• Ateliere teoretice și practice (pictură, muzică, fotografie, graffiti, teatru, IT,
jocuri interculturale, jocuri de cooperare);

• Activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ;

• Discuții în cadrul catedrelor, a comisiilor metodice, a comisiilor de lucru, a
grupurilor de lucru, despre probleme de actualitate ;

Astfel, în cursul anului școlar 2018-2019, un număr de cadre didactice au urmat
programe de dezvoltare profesională și personală:

• grade didactice: 5 cadre didactice, dintre care unul pentru examenul de gradul
I , 1 va susține examenul ptr. obținerea gradului didactic II în sesiunea 2018,
respectiv 3 își vor susține examenul de definitivare în învățământ în sesiunea
2018;

• cursuri de formare continuă.

S-a încurajat participarea cadrelor didactice și a elevilor la conferinţe,
simpozioane și sesiuni de comunicări știinţifice, ateliere de lucru.

Dintre cursurile și seminariile de formare la care au participat cadrele didactice
din instituţia noastră, amintim:

Nr.
crt.

Denumirea cursului cadre didactice
participante

1. Programul masteral „Germanistica în context european”
(2017-2019), Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca,
Facultatea de Filologie

prof. Stela Avram

2. Stiluri de învățare. Stiluri de predare, Clubul Profesorilor
din România în parteneriat cu Casa Corpului Didactic
București
https://cursuridigitale.ro
Promovarea imaginii școlii, Esențial Media Press
Desantul scriitoricesc 2019 – Prezentarea Listei
canonice a literaturii române, 11 iunie 2019

prof. Ancuța Ionescu

3. Lecturiada, ANPRO, Lansare de carte: Mică istorie
a unui secol mare
Literația pentru familie, Learn&Vision
Conferință internațională, Masă critică pentru o
educație de calitate

prof. Emilia Borza, Nicolae
Berindeiu, Ramona Sim,
Haitonic Ioana

4. Curs Dezbateri, argumentare și gândire critică
(începători + avansați), ISJ Cj + AGORA Debate (Emil
Mesaroș)
Diplomă participare Congres Internațional
Promovarea imaginii școlii, Esențial Media Press

prof. Mirela Tomoiagă

5. Curs de formare “Managementul clasei de elevi” prof. Constanţa Stăncescu

6. Membru al proiectului Erasmus, Abordarea integrată a
citit-scrisului în formarea profesională (IRWSVET)

prof. Constanţa Stăncescu



7. Curs de formare: „Robia romilor din Ţările Române” prof. Constanţa Stăncescu
și Ciprian Rad

8. Conferinţa Internaţională „Masă critică pentru literaţie” prof. Constanţa Stăncescu
prof. Alexandra Giurgiu

9. Membru al grupului de lucru în cadrul proiectului “Școli
conectate la comunitate”, -elaborarea de scenarii
didactice în vederea abordării integrate a citit-scrisului-
Sălciua, Alba, 22-24 martie 2019

prof. Constanţa Stăncescu

10. Curs de formare- Proiectul Cetăţeanul prof. Popa Ionuţ

11. Atelierul de dezvoltare de materiale didactice pentru
filosofia cu copiii

prof. Alexandra Giurgiu

12. Seminarul de diseminare – Integrated Reading and
Writing Support in Vocational Education (ReWrVET)

prof. Alexandra Giurgiu

13. Entrepreneurship Day prof. Alexandra Giurgiu

14. Teaching European History through Cinema- Milano
(17-18 octombrie 2018)- participare

prof. Ofelia Hossu

15. Colocviul interdisciplinar “Omul și sacrul”-organizat de
Liceul Greco-catolic Inochentie Micu în parteneriat cu
ISJ Cluj-

prof. Ofelia Hossu

16. Ziua Mondială a Bibliotecilor Școlare- Lansarea
publicaţiei „Activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri”,
Editura CCD Cluj

prof. Ofelia Hossu

17. Curs de formare- “Proiectul Cetăţeanul” prof. Popa Ionuţ

18. Lector în cadrul proiectului studențesc „Trei zile în
România comunistă”, realizat de Facultatea de
Geografie în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării, Departamentul de
Jurnalism și Media Digitală, 2-4 XI 2018

prof. Popa Ionuţ

19. Participant la Conferința națională Philohistoriss, ediția
a IV-a, cu tema „Supraviețuirea în sistemul penitenciar.
Studiu de caz: penitenciarul comunist”, 8-11 XI 2018

prof. Popa Ionuţ

20. Partcipant la Conferința internațională „Arad-capitala
politică a Marii Uniri”, cu tema „Preoți ortodocși
decedați în penitenciarul Aiud 1948-1964”, 20-22 XI 2018

prof. Popa Ionuţ

21. Participare la activitatea de formare pe metoda Design
Thinking, inițiată de Asociația Pont Group
Cluj-Napoca,în septembrie 2018, pentru realizarea
proiectului ”Revitalizarea pieței M. Viteazul - o
alternativă ”verde” în peisajul piețelor clujene”

prof. Pălăcian Felicia

22. Participare la programul de formare ”Folosirea utilă,
creativă și sigură a Internetului” – Ora de Net organizat
de CCD Cluj și Organizația Salvați Copiii

prof. Pălăcian Felicia

23. Participare la programul de formare ”Managementul
stresului”, organizat de S.C. Edu zece plus S.R.L.
Onesti,jud. Bacau

prof. Mureșan Diana

24. Participarea la conferințe anuale în cadrul Facutății de
Teologie Ortodoxă, Cluj Napoca

prof. Vasile Lazăr

25. Cursurile pentru doctorat –anul V prof. Gh. Fetean



26. Noul curiculum pentru clasa ava la disciplina
educatie fizica 03.05.2018

prof. Gh. Fetean

27. Legatura intre abilitatile motrice –atentie invatatre
si comportament la copii prescolari si scolari
18.04.2018

prof. Gh. Fetean

28. Prevenirea afectiunilor vocale la cadrele didactice
11.04,2018

prof. Gh. Fetean

29. Programul de preventie a diabetului zaharat tip 2
si9 a bolilor civilizatiei in cerc

prof. Gh. Fetean

30. Participarea la Cursul de inițiere în astronomie și
științe spațiale pentru cadrele didactice din
învățământul primar

prof. Diana Muncaciu

31. Cursul Perspective SOCEM : Dezvoltarea
social-cognitivă și emoțională la copii și
adolescenți

prof. Diana Muncaciu

32. Adaptarea strategiilor educaționale–factor
esențial în reducerea absenteismului și prevenirea
fenomenului de părăsire timpurie a școlii

prof. Norina Nicolaescu,
Maria Muresan

33. Comunicare și leadership prof. Maria Muresan,
Micu Adina

34. Susținerea examenul scris/oral pentru obținerea
gradului II

prof. Diana Muncaciu

35. Simpozionul Național ,,Proiectare didactică și
managment european în spațiul românesc’’

prof. Simona Ploscar,
Diana Muncaciu,
Monica Abrudan

36. Simpozion Naţional “Magia Sărbătorilor de Iarnă”
– Importanţa activităţilor educative în parteneriat
cu părinţii – Serbările școlare” - decembrie 2018

prof. Monica Abrudan,
Maria Muresan, Emoke
Chira

37. Simpozionul internațional “Tradiții și obiceiuri ,
acasă și peste hotare”

prof. Simona Ploscar

38. Educația prin cunoașterea funcționării
creierului(ARCI-curs de formare)

prof. Crișan Mihaela

39. ”Adaptarea strategiilor educaționale- factor
esențial în reducerea absenteismului și prevenirea
fenomenului de părăsire timpurie a școlii” curs
acreditat prin OM 5670/18.12.2017, organizat de
CCD Cluj, 11 decembrie 2018-14 februarie 2019

prof. Valea Maria

40. Simpozionul Național ”Proiectare didactică și
management european în spațiul românesc”,
ediția a V-a, organizat de Asociația Educrates și
Editura Edu, 15 decembrie 2018, lucrare publicată
în volumul colectiv cu ISBN nr. 978-606-8531-89-2

prof. Valea Maria

41. Simpozionul Naţional „Evaluarea în învăţământul
preuniversitar – de la teorie la practică” cu
lucrarea „Disfuncţii ale evaluării didactice și
modalităţi de limitare ale acestora”, publicată în
format electronic în cartea cu ISBN: 978 – 973 – 0
– 20495 – 7

prof. Maghiar Claudia

42. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în
domeniul consilierii educaţionale a copiilor cu
ADHD și opoziţionism provocator- Cognitrom Cluj

prof. Achim Adina



43. Integrarea copiilor cu tulburări comportamentale
în grădinițe și școli- Asociația Autism Prietenie
Terapie

prof. Neciu Laura

44. Management strategic și operațional al
activităților educative-CCD Cluj

prof. Neciu Laura

45. Simpozionul Naţional „Proiectarea didactică și
management european în spaţiul românesc” cu
lucrarea „7 pași înaintea unei lecţii de instruire
directă”, publicată în format electronic pe
platforma educaţională www.educrates.ro , ediţia
decembrie 2018

prof. Achim Adina

46. Articol publicat în revista EDUCRATES, nr 33,
decembrei 2018, ISSN nr 2285-8466

prof. Achim Adina

47. Participare la seminarul de formare organizat de
Macmillan și Librǎria Cǎrturești

prof. Alexandrescu,
Bindean, Ivan, Rarinca,
Berindeie

48. Participare la activitatea cercului metodic, Lic.
Unitarian, 27 mai 2019

prof. Rarinca, Berindeie

49. Participare la webinar Cambridge (The value of
gamification for language learning) și la webinar
Pearson (Assesssment for Learning)

prof. Alexandrescu

50. Organizator Proiect Național Promovarea Imaginii
Școlii, 23 ianuarie 2019

prof. Rarinca

51. Participare la atelierul Creative Approaches to
Teaching English, organizat de International
Summer School Education, 15 oct 2018

prof. Ivan, Rarinca,
Berindeie

52. Participare la Conferința Internaționalǎ LMDM 8-9
decembrie 2018

prof. Nedelcu

53. Participare la sesiunea internaționalǎ de
comunicǎri științifice “NORD – perspective
interdisciplinare” - ediția a III-a”, Baia Mare, 2019

prof. Nedelcu

54. Participare la Masa Rotundǎ cu tema “Limbile
străine în universitate”, 2019

prof. Nedelcu

55. Atelier Keeping it real in a digital classroom,
organizat de Pearson Education

prof. A. Alexandrescu

56. Participare la Cambridge Day prof. L. Bindean, prof.
Alexandrescu, Bindean,
Ivan, Rarinca, Berindeie

57. Participarea la proiectul Erasmus despre Literatie prof. A. Bușcǎ

58. Participare la cursul de formare Creative
Approaches to Teaching English, 15 oct 2018

prof. M. Ivan, G. Rarinca

59. Participare la Concursul Internațional Pleiada
Personalităților Neamului Românesc, Iași
27-3noiembrie 2018

prof. G. Rarinca

60. Participarea la Consfǎtuirile Naționale ale
inspectorilor școlari pentru limbi moderne, în
calitate de profesor metodist (5-7 septembrie

prof. S Iancu



2018, Constanța)

61. Participare la ședințele lunare CETA prof. Berindeie,
Alexandrescu

62. Participare la activitate metodicǎ de lb.francezǎ,
oct. 2018 și iunie 2019

prof. S.Giloan, L.Oneț

63. Participarea la activitatea de formare- Noul
curriculum pentru clasa a VI a la disciplina
biologie organizat de Casa Corpului Didactic

prof. Vlaica Claudia,
Bota Monica, Marutiu
Aurora

64. Cursul de formare “Managementul strategic și
operațional al activităților educative”, cursul fiind
acreditat și desfășurat de/la Casa Corpului
Didactic – Cluj–Napoca

prof. Măruțiu Aurora

Articole, Publicaţii

O parte din cadrele didactice au împărtășit experiența lor didactică publicând
articole și auxiliare curriculare :

1. Simpozionul Național ”Proiectare didactică și management european în
spațiul românesc”, ediția a V-a, organizat de Asociația Educrates și Editura
Edu, 15 decembrie 2018, lucrare publicată în volumul colectiv cu ISBN nr.
978-606-8531-89-2, prof. Valea Maria

2. Simpozionul Naţional „Evaluarea în învăţământul preuniversitar – de la teorie
la practică” cu lucrarea „Disfuncţii ale evaluării didactice și modalităţi de
limitare ale acestora”, publicată în format electronic în cartea cu ISBN: 978 –
973 – 0 – 20495 – 7, prof. Maghiar Claudia

3. Simpozionul Naţional „Proiectarea didactică și management european în
spaţiul românesc” cu lucrarea „7 pași înaintea unei lecţii de instruire directă”,
publicată în format electronic pe platforma educaţională www.educrates.ro ,
ediţia decembrie 2018, prof. Achim Adina

4. Articol publicat în revista EDUCRATES, nr 33, decembrei 2018, ISSN nr
2285-8466 prof. Achim Adina

5. Conferinţa internaţională“Masă critică pentru o educaţie de calitate” cu lucrarea
,,Lectura între căutare și valoare”, cu nr. 14404/19.03.2018 (prof. Achim Adina)

6. Simpozionul Naţional „Importanţa stimulării interesului pentru lectura de plăcere la
elevi” cu lucrarea ” Lectura între căutare și valoare – exemplu de bună practică”, mai
2019(prof. Achim Adina)

7. Simpozionul Internațional Inovație și creativitate în învățământul românesc,
publicare articol în revistă cu ISSN (prof. Crișan Camelia)

8. Simpozionul Internațional Educația fără frontiere, publicare articol în revistă cu
ISSN (prof. Crișan Camelia)

9. Simpozionul Interjudețean Împreună pentru o educație de calitate, publicare în
evista cu ISSN (prof. Crișan Camelia)

10. Publicare articol în revista Strategii didactice, nr.42, 2019, cu ISSN (prof.
Crișan Camelia)

11. Publicare articol în revista Info Didactica, nr.64, 2019, cu ISSN (prof. Crișan
Camelia)

12. Publicare articolîn EDICT, revista educației, mai 2019, cu ISSN (prof. Crișan



Camelia)
13. Publicare a mai multor materiale pe portalul www.didactic.ro (prof. Crișan

Camelia)
14. Publicare articol în revista Ajură-mă să devin inteligent emoțional, cu ISBN

(prof. Crișan Camelia)
15. Simpozionul Internațional ,,Cartea,condiție a demersului educațional de

calitate”(prof. Neciu Laura)
16.Simpozionul Național ,,Proiectare didactică și managment european în spațiul

românesc’’,-SIMONA PLOSCAR, DIANA MUNCACIU,MONICA ABRUDAN
17.Simpozion Naţional “Magia Sărbătorilor de Iarnă” – Importanţa activităţilor

educative în parteneriat cu părinţii – Serbările școlare” - decdembrie 2018-
MONICA ABRUDAN, MARIA MURESAN, EMOKE CHIRA, NICOLAESCU NORINA

18.Simpozionul internațional “Tradiții și obiceiuri , acasă și peste hotare” –
SIMONA PLOSCAR

19.Simpozion Național dedicat zilei de 8 martie ,,Mama, cel dintâi cuvânt’’,
publicarea lucrării în revista SMART Education ISSN-L 2501 1170-DIANA
MUNCACIU, SIMONA PLOSCAR

20.Simpozionul Național Abandonul școlar/ Cauze și modalități de prevenire,
MARIA MURESAN

21.Simpozionul Internațional Educație fără frontiere!, MARIA MURESAN
22.Simpozionul Național Educația în familie ,, Cei șapte ani de acasă!”, MARIA

MUREȘAN

Dintre activităţile derulate cu scopul încurajării și susținerii eforturilor cadrelor
didactice pentru dezvoltarea profesională și personală amintim și activităţile
metodice organizate la nivel judeţean, cu teme susţinute de cadre didactice din
școala noastră la diverse discipline:

• Limba română;

• Educaţie fizică;

• Informatică;

• Limba engleză;

• Limba franceză;

• Educație muzicală.

La acestea au participat inspectori de specialitate, profesori metodiști și cadre
didactice de la alte școli din municipiu

În sfera acelorași preocupări privind dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, se înscriu și alte activități precum:
• organizarea de dezbateri și activități metodice la nivelul catedrelor din școală. În

această sferă se înscriu dezbaterile privind noile planuri-cadru propuse pentru
gimnaziu.

• punerea la dispoziția instituțiilor organizatoare a spațiului și logisticii necesare
desfășurării unor cursuri, ateliere de lucru, informări organizate de CCD, ISJ.

Dintre activităţile derulate cu scopul încurajării și susținerii eforturilor cadrelor
didactice pentru dezvoltarea profesională și personală amintim:

• organizarea în școală a unor activităţi la nivelul cercurilor metodice zonale sau



judeţene (limba engleză, limba franceză, informatică)

• organizarea de activităţi metodice la nivelul catedrelor din școală

• sprijinul acordat unor profesori pentru a deveni sau activa ca:

• formatori în cadrul unor cursuri de formare;

• îndrumători ai practicii pedagogice efectuate de studenți de la USAMV, UBB,
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” și UTCN;

• membri în comisii județene și naționale:

• Consiliul consultativ al disciplinelor: Limba română, biologie, limba engleză,
informatică, chimie;

• elaborarea de subiecte pentru concursuri, olimpiade.

Membrii ai tuturor catedrelor sunt implicați în activități de mentorat cu studenții,
participă la activitățile metodice lunare ale Cercurilor Metodice sau ale Consilului
Consultativ al disciplinelor.

Membrii catedrei de limba și literatura română au fost implicați în comisiile de
corectare la simularea examenelor naționale (Evaluare națională, clasele VII-VIII și
Bac, clasele XI-XII) și în cele de evaluare la OLLR și OLAV. De asemenea, ei au
elaborat subiecte pentru tezele unice organizate la nivelul școlii. Pe lângă aceste
activități, la care au participat cu toții, se mai evidențiază:

Membri catedrei de informatică au activat în Consiliul consultativ al disciplinei -
Budișan Mirela, Oprea Ioana, Chereș Adriana,

Membru în Comisia Națională de specialitate- Adriana Chereș

Vicepreședinte Olimpiada de Tehnologia Informației , secțiunea C#, faza județeană-
Adriana Chereș

Pregătire la excelență gimnaziu și liceu C# - Budișan Mirela, Oprea Ioana, Muntean
Mihaela

Propunători subiecte pentru Olimpiada de Informatică faza locală Budișan Mirela,
Oprea Ioana, Chereș Adriana

Consiliul de Administraţie, Budișan Mirela

Comisia pentru întocmirea orarului, Budișan Mirela

Comisia pentru burse, Budișan Mirela

Comisia de achiziţii. Budișan Mirela

Comisia de organizare și evaluare a simulării probelor scrise ale examenului de
bacalaureat 2019, din unitatea noastră de învăţământ, Budișan Mirela

Comisia de organizare și evaluare a probelor de competenţe din cadrul examenului
de bacalaureat 2019, din unitatea noastră de învăţământ, Budișan Mirela, Chereș



Adriana, Oprea Ioana

Comisia de organizare și evaluare a probelor de competenţe din cadrul examenului
de Atestat la informatică 2019, din unitatea noastră de învăţământ, Budișan Mirela

Am făcut parte din Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei de Informatică
etapa locală- Budișan Mirela, Oprea Ioana, Chereș Adriana

Mentorat UBB și UTCN- Budișan Mirela, Muntean Mihaela, Oprea Ioana, Adriana
Chereș

Participare la activitatea metodică “Noul curriculum pentru clasa a VI-a – Disciplina
Informatică”, 24.09.2018, organizată de CCD Cluj în parteneriat cu ISJ Cluj, Chereș
Adriana, Muntean Mihaela

Participare la activitatea metodică „Utilizarea creativă a jocurilor digitale la
gimnaziu”,28.11.2018, la LTNB,organizată de CCD Cluj în parteneriat cu ISJ Cluj,
Chereș Adriana ( formator) și participanți: Budișan Mirela, Muntean Mihaela

Organizarea de cursuri de inițiere în platforma Moodle prin CCD Cluj: Bocăneț
Corneliu, o grupă la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei de Tehnologia Informației, etapa
județeană Chereș Adriana, Muntean Mihaela

Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei de Informatică etapa locală, Budișan
Mirela

Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei de Informatică etapa judeţeană,
Chereș Adriana, Budișan Mirela, Muntaen Mihaela

Comisia de organizare a concursului ACADNET, etapele locală și interjudețeană,
Budișan Mirela

Comisia de organizare a concursului INFOEDUCAŢIE, etapa judeţeană, Budișan
Mirela

Pălăcian Felicia, Bena Nicolae, Mureșan Diana: Participare la activitatea Cercului
metodic de geografie (septembrie 2018),

Pălăcian Felicia: Membră în Consiliul Consultativ al Disciplinei Geografie, ISJ Cluj,
Elaborare subiecte Olimpiada de geografie, faza locală (ianuarie 2019)

Participare la activitatea Cercului metodic de geografie – lecție deschisă (25
februarie 2019), prof Pălăcian Felicia

Nica Henorel: Participarea ca profesor evaluator la Olimpiada de Religie Ortodoxă,
faza locală – 13.02.2018

Carmen Coțop: Proiectul educativ- Concursurile ESA

Doru Chifor: Realitate augmentată- utilizarea Unity



Comisia pentru echivalarea cu credite profesionale transferabile a formelor de
organizare a formării continue- Alexandra Giurgiu (responsabil), Ofelia Hossu
(membru)

Membru CEAC- Constanţa Stăncescu

Activitate de pregătire a elevilor la excelenţă la disciplina economie-Constanţa
Stăncescu

Activitate de pregătire a elevilor la excelenţă la disciplina Istorie- Ciprian Rad

Elaborare de subiecte pentru olimpiade, etapa locală: Alexandra Giurgiu, Ofelia
Hossu, Ciprian Rad, Constanţa Stăncescu

Mentorat- studenţii de la Facultatea de Istorie- Ofelia Hossu, Ciprian Rad

Membru în Consiliul consultativ-Socio-Umane-Constanţa Stăncescu

formator- Curs de formare- Abilitare curriculară-Constanţa Stăncescu

Maria Muresan, Adina Micu, Norina Nicolaescu, Simona Ploscar, Emoke Chira:
Mentori practică pedagogică

Adina Micu: Membru CA

Maria Muresan: Membru în Comisia de formare continuă

Groza Ștefania, Maghiar Claudia, Petre Claudia, Valea Maria: activități specifice
prevăzute în fișa postului ca membri ai Consiliului profesoral și ai Consiliului
diriginților

Groza Ștefania, Maghiar Claudia, Petre Claudia, Valea Maria: mentor organizator,
supraveghetor și evaluator în cadrul comisiilor de concurs ”Gazeta Matematică
Junior”, ” Comper”. ”Amintiri din copilărie”, ”Formidabilii”

Horoba L.Responsabil – coordonator cerc pedagogic, zona A, Cluj, mentor practică
pedagogică

Achim Adina: Metodist ISJ Cluj, membru in Consiliul Consultativ al Invățătorilor din
jud. Cluj, membru comisia CEAC

Sandor Liliana, Achim Adina, Neciu Laura, Marincaș Olga: Mentor organizator,
supraveghetor și evaluator în cadrul comisiilor de concurs ”Gazeta Matematică
Junior”, ” Comper”

Berindeie, Bușcǎ, Iancu Profesor metodist - depus dosar evaluare pentru metodisti,
selectat

Alexandrescu, Avram, Berindeie, Bindean, Bușcǎ, Iancu, Ivan, Rarinca Elaborare de
subiecte pentru etapa pe școalǎ a olimpiadei de limba englezǎ

Berindeie, Iancu, Ivan Elaborare de subiecte pentru etapa locală a olimpiadei de limba



engleză

Bindean, Rarinca Standardizarea subiectelor pentru etapa locală a olimpiadei de
limba engleză

Membrii catedrei de informatică sunt implicați în comisii, consilii consultative a
disciplinei, activități de mentorat, activități metodice, cursuri de pregătire a elevilor la
excelență, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri,
olimpiade etc.: “Noul curriculum pentru clasa a VI-a – Disciplina Informatică”,
24.09.2018, organizată de CCD Cluj în parteneriat cu ISJ Cluj, Chereș Adriana,
Muntean Mihaela„Utilizarea creativă a jocurilor digitale la gimnaziu”,28.11.2018, la
LTNB,organizată de CCD Cluj în parteneriat cu ISJ Cluj, Chereș Adriana ( formator) și
participanți: Budișan Mirela, Muntean Mihaela. De asemenea, au fost implicațiîn
organizarea cursuri de formare: cursuri de inițiere în platforma Moodle prin CCD Cluj:
Bocăneț Corneliu, o grupă la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.

Doamnele profesoare Aurora Măruțiu și Vlaica Claudia coordonează un echipaj
alcătuit din 6 elevi de clasa a IX-a, profil Științe în vederea pregătirii și participării la
concursul “Sanitarii pricepuți”

Participare la ședințele metodice în cadrul disciplinei (prof. Vlaica Claudia, Bota
Monica, Marutiu Aurora)

Membru în Comisia pentru propunerea subiectelor pentru Olimpiada de Biologie,
faza locală/județeană și profesor corector. (prof. Vlaica Claudia, Bota Monica)

Membru al Consiliului Consultativ al disciplinei și profesor metodist , (prof. Bota
Monica)

Membru in Comisia de organizare pentru selectarea elevilor și pregatirea în vederea
participării la Conferința Internațională a Tinerilor Cercetători ICYS – Malaysia 2019
(prof. Bota Monica)

prof. Vlaica Claudia: Este membru în Comisia Județeană de Organizare a
Simpozionului de Comunicări Științifice a elevilor din învățământul liceal – disciplina
biologie

prof. Bota Monica este membră în Comisia de Evaluare pentru Selectia Lotului
National Olimpic Restrans la biologie (mai 2019).

prof. Vlaica Claudia: profesor delegat al Lotului Judetean de Biologie, Cluj –
Olimpiada Nationala de Biologie, Oradea; este și profesor - Curs de Anatomie si
Fiziologie a Omului la Centrul de Excelenta, clasa a XI-a (Lic. T. „N. Bălcescu”).

prof. Vlaica Claudia, Bota Monica: membri în Comisia de Evaluare a Competenţelor
digitale și lingvistice, BAC 2019.

prof. Vlaica Claudia, Bota Monica: evaluatori la examenul de BAC.

prof. Vlaica Claudia, Bota Monica: activităţi de voluntariat pentru „Crucea Roșie”.



Profesor Metodist, membru in Consiliu Consultativ al disciplinei (prof. Carmen
Coțop)

Participare in calitate de corector si de insotitor elevi la Olimpiada Nationala de
Fizica, Targoviste 2019 (prof. Carmen Coțop)

Membru in Comisia de Organizare a Examenului National de Evaluare in Educatie,
clasa a VI-a (prof. Carmen Coțop);

Membru in Comisia de organizare a Examenului de Evaluare Nationala 2019 (prof.
Carmen Coțop);

Corector, Examenul National de Bacalaureat 2019 (prof. Carmen Coțop)

La nivelul catedrelor din ciclul primar, amintim următoarele activități metodice:

• Prezentare referat – „Jocuri didactice la comunicare și
matematică-exemple de bună practică”-MONICA ABRUDAN

• Prezentare referat – Educația incluzivă și diversitatea culturală-SIMONA
PLOSCAR

• Prezentare referat -Personalitatea cadrului didactic- EMOKE CHIRA
• Lecție demonstrativă -Valențele formative ale metodelor complementare

de evaluare- DIANA MUNCACIU
• Prezentare referat – Importanța activităților educative în parteneriat cu

părinții- MARIA MURESAN
• Prezentare referat -Importanța activităților educative în parteneriat cu

părinții-NORINA NICOLAESCU
• Lecția demonstrativă-Utilizarea jocului didactic în consolidarea

cunoștințelor matematice- ANDREEA COMAN
• Lecţie demonstrativă – Prezentare site catedra învăţământ primar- MICU

ADINA
• Activitate de proiectare a documentelor școlare
• Dințișorii sănătoși- importanța igienei dentare
• Copilul de vârsta 6-7 ani
• De Crăciun fii mai bun!
• Jocul- metodă de învățare la clasa pregătitoare
• ”Adunări și scăderi în intervalul 0-10”- lecție demonstrativă (prof. înv.

primar Groza Ștefania);
• ”Rolul structurilor de bază la plante; Probleme care se rezolvă printr-o

operație”- lecție demonstrativă (prof. înv. primar Valea Maria);
• ” Portofoliul- metodă, procedeu și instrument în evaluarea cunoștințelor

ecologice”- referat ( prof. înv. primar Maghiar Claudia);
• ” Dezvoltarea exprimării elevilor- condiție primordială în formarea

personalității acestora”- referat(prof. înv. primar Petre Claudia);
• Participare la activitățile Cercului metodic, zona A: Teme

dezbătute:„Platformele educaționale- exemple de bună practică (prof. înv.
primar Groza Ștefania, prof. înv. primar Maghiar Claudia, prof. înv. primar
Petre Claudia, prof. înv. primar Valea Maria)

• ”Integrarea eficientă a materialelor didactice în procesul instructiv-
educativ”- referat (prof. înv. primar Valea Maria;

• ”Sunetul și litera h de tipar și de mână”- lecție demonstrativă ( prof. înv.



primar Maghiar Claudia);
• ”Consideraţii metodice asupra înţelegerii textului literar în învăţământul

primar-particularități specifice clasei I”-interasistențe
• ”Învățarea diferențiată”- referat (prof. înv. primar Groza Ștefania);
• ”Metode și procedee de educare a comportamentului moral”- referat (prof.

înv. primar Petre Claudia);
• Prezentare de mărţișoare (Horoba)
• Inteligenta emoţională a școlarului mic (Horoba)
• Literația în familie (Horoba, Brie)
• dezbateri, ședințe de lucru pentru organizarea activității catedrei, pentru

alegerea materialelor auxiliare de utilizat la clasă, lecții demonstrative,
interasistențe

• (Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura,
Tăuţan Ana)

• ” Soluții și idei practice în combaterea bullyingului”-referat ( Sandor L.);
• ” Evaluarea în învățământul primar- de la teorie la practică”- dezbatere;
• „Lectura- o abilitate de viaţă” –referat (Achim Adina-oct.2018) –comisia

met.
• „Cartea și importanța lecturii”- referat (Neciu Laura- oct.2018)- comisia

met.
• „Calculatorul-mijloc de comunicare”-referat (Marincas Olga-nov.2018)

-comisia met;
• „Efectele violenței TV asupra copiilor și adolescenților” -referat (Tăuţan

Ana.-martie.2019)- comisia met.
• ” Soluții și idei practice în combaterea bullyingului”-referat ( Sandor L-

aprilie 2019.);
• 100 zile de școală-Martie 2019
• Figuri și corpuri geometrice-lecţie deschisă-Aprilie 2019
• Spiridușul Poveștilor-Mai 2019
• Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare-Iunie 2019
• Dezbatere- Evaluarea la clasa pregătitoare-Iunie 2019
• ‚Rolul poveștilor în educația pentru valori”- referat (Crișan

Camelia-ian.2019)- comisia met.
• ” Țara Românească în timpul domniei lui Vlad Tepeș”- lecție demonstrativă

( Sandor L.-dec.2018)- comisia met.
• ”Tendințe în managementul curriculumului”-referat (Tăuţan

Ana.-nov.2018)- comisia met.
• La nivelul cercului pedagogic:
• Activităţi didactice integrate la clasa a IV-a - exemple de bune

practice-L.T.”Avram Iancu”,14.11.2018 (Achim Adina, Crișan Camelia,
Marincaș Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana)

• Oportunitati in cadrul programului cultural-educativ „De-a arhitectura mini”-
L.T.”Emil Racoviță” -28.11.2018 (Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș
Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan A.

DOMENIUL II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ

II. 1. Oferta educaţională



Am urmărit ca oferta educaţională a școlii să fie adecvată contextului
socio-economic și cultural în care își desfășoară activitatea instituţia noastră, iar
elaborarea acesteia s-a făcut pe baza discuţiilor și a chestionarelor aplicate
părinţilor și elevilor, precum și a discuţiilor cu reprezentanţi ai comunităţii locale
astfel încât oferta curriculară a școlii să răspundă nevoilor de educaţie ale elevilor și
cererii și ofertei de pe piaţa muncii.

De asemenea a constituit o prioritate asigurarea resurselor umane și materiale
potrivite susţinerii ofertei educaţionale a școlii noastre.

Oferta educaţională a școlii cuprinde la capitolul Curriculum la decizia școlii un
număr mare de cursuri opţionale, destinate claselor de la învăţământul primar,
gimnazial și liceal, acoperind toate ariile curriculare, așa cum se poate vedea în
tabelul de mai jos:

•

• CICLUL PRIMAR

CLASA OPȚONALUL
P A Pe tărâmul poveștilor
P B Pe aripi de poveste
P C Pe aripi de poveste
P D Pe aripi de poveste
P E Pe aripi de poveste
I A Junior Achievement- Noi înșine
I B Junior Achievement- Noi înșine
I C Junior Achievement- Noi înșine
I D Junior Achievement- Noi înșine
II A Mate+
II B Lumea minunată a cuvintelor
II C Mate+
II D Mate+
III A Povestea limbii române
III B Povestea limbii române
III C Să explorăm planeta albastră
III D Matematică distractivă
III E Să explorăm planeta albastră
III F Povestea limbii române
III G Matematică distractivă
III H Educație financiară
IV A Junior Achievement- Orașul nostru
IV B Ortografie



IV C Ortografie

IV D Lecturi istorice
IV E Matematică distractivă

• GIMNAZIU

ARIA
CURRI-CULAR

Ă

DISCI-PLI
NA

DENUMIRE
OPŢIONAL

CLASA
a V-a

CLASA
a VI-a

CLASA
a VII-a

CLASA
a VIII-a

A B C D E F A B C D A B C D A B C D E
Limba și

comunicare
Limba

engleză
Stories in
English-
integrat

X

Ready for PET X X X

Limba
română

Povești
fantastice–
integrat-

X

Scrierea
creativă în
arte– integrat-

X X X
X

Urzeala
miturilor

Matematică

Matemati
că

Construcții
geometrice
aplicate în viața
cotidiană-integr
at-

X X

Matematici
aplicate în
biologie

X X X X

Științe Fizică Micii astronomi X



Tehnologii TIC Algoritmică
aplicată în
științe-integrat-

X X X X
X

X X

Număr de opţionale alese/clasă 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1

• LICEU

ARIA
CURRICU

LARĂ

DISCIPLI
NA

DENUMIRE OPŢIONAL CLASA A XI-A CLASA A XII-A CLASA
A IX-A

CLASA
A X-A

M
I
1

M
I
2

Ș
T

U M
I

Ș
T
1

Ș
T

2

U Ș
T

U ȘT U

Limba și
comunica

re

Limba și
literatura
română

Film și literatură X
Elemente de
naratologie

X

Artă și literatură X
Curente culturale X X X
Noțiuni de gramatică și
de stilistică

X

Limba
modernă
engleză

Successful Writing X X X
Communicative
Grammar (IX ȘT,
IX F, X ȘT, X F)

X X X X X

Teenage Fiction (IX ȘT,
IX F, X ȘT)

X X X

Ready for CAE ( X F) X X X
Drama in English X
Contemporary Issues X X X

Matemati
că și

Știinţe ale
naturii

Matemati
că

Funcții reale X X X
Clase de funcții X X X

Chimie Aplicaţii de chimie X

Biologie Educație pentru
sănătate

X X X

Socio-um
ane

Istorie Istoria monarhiei din
România

X X

Istoria recentă a
României

X

Psihologi
e

Psihologia în viața
cotidiană

X

Arte Muzică Muzică, dansuri și
bunele maniere în
societate

X

Tehnologi
i

TIC Design de interfaţă X X X X
Competenţe în era
cunoașterii

X

Număr de opţionale alese/clasă 2 2 3 5 2 4 4 5

În dorinţa asigurării unei educaţii moderne, plurivalente pentru elevii noștri, școala

a încheiat o serie de parteneriate cu diverse instituţii pentru susţinerea și derularea

unor proiecte. Acestea au dus la formare unei imagini favorabile a instituţiei noastre



și au demonstrat deschiderea școlii spre comunitate.

Amintim în acest sens implicarea instituţiei noastre în parteneriate care au

permis derularea unor proiecte educaționale:

• Parteneriate cu școli, ONG-uri, Asociații, Universități etc.

• asociații culturale și fundații (revista Steaua, ziarul Esențial în Educație)

• muzee (Muzeul de Artă Contemporană, București)

• organizații (Organizația Tinerilor Medici Cluj, Organizația Studenților

Mediciniști Cluj Organizația Studenților din Universitatea “Babeș-Bolyai”,

Uniunea Studenților din România, Learn House, Uniunea Scriitorilor din

România – Filiala Cluj, Adeona)

• școli și grădinițe (Școala Gimnazială Horea, ala Gimnazială Specială

CRDEII, Grădinița cu Program Prelungit Degețica, Grădinița Albă ca Zăpada

etc.)

• universități și instituții( CCD Cluj, Facultatea de Psihologie și Științe ale

Educației (Laboratorul de Psihologia Sănătății), Universitatea Creștină

Dimitrie Cantemir, București, Societatea Națională de Cruce Roșie din

România, Filiala Cluj, Facultatea de Teatru și Televiziune, UBB,

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Alte participări individuale au fost:

Berindeiu Nicolae, Borza Emilia, Haitonic Ioana: - A fost dezvoltat parteneriatul
„Humanitas între licee”, cu librăria Humanitas și un parteneriat cu Școala Pelaghia
Roșu din Mărișel

Ionescu Ancuța:
Protocol de colaborare cu Biblioteca Comunală Gârbău, încheiat în data de
21.09.2018
Protocol de colaborare cu Agenția ADEONA – octombrie 2018
Protocol de colaborare cu Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca,
încheiat în data de 19.11.2018
Contract de Parteneriat cu ziarul Esențial în Educație, încheiat în data de 23.01.2019

Tomoiagă Mirela:
Protocolul de colaborare cu revista Steaua;
Protocolul de colaborare cu Facultatea de Litere, UBB Cluj;
Protocolul de colaborare cu BJC;
Protocolul de colaborare cu Uniunea Scriitorilor (Desantul scriitoricesc)
Protocol de colaborare cu S.C. SOMLEA S.R.L., pentru proiectul educațional Inițiativa
pentru tineri, coord. Mihaela Rodica Somlea, iar la nivelul scolii: dir.adj. Diana
Berindeie și prof. Mirela Tomoiagă;
Adeverința de participare la Programul educativ Festival de Teatru-Dezbatere Happy
Hippo Show, înscris în CAER 2018;



Protocol de colaborare cu Asociația pentru tineret ADEONA

Constanţa Stăncescu: Contract de parteneriat „Catharsis”- cu Studiourile de balet
Simona Noja
Contract de parteneriat cu Organizația non-guvernamentală „Centrul de Studii Politice
și Relații Internaționale, intitulat “Fabrica de bani”
Activităţi în cadrul proiectului de parteneriat cu Școala Gimnazială Frata “Dăruiește o
carte” și „Să citim împreună!”- acţiuni dedicate Anului Internaţional al Cărţii

Carmen Coțop:
Proiect ESA- Climate Detectives
Participare ICYCS- MALAYESIA 2019
Proiect Robotică

Matyas Karoly
participarea la Simpozionul International,, Studii referitoare la tendintele de
schimbare in educatia contemporana” care s-a tinut la Universitatea de Stiinte
Agricole si Medicina Veterinara Cluj si la Simpozionul cu tema ,,Future of green
education” workshop organized by Teacher Trening Departament from USAMV-CN
during EUROPEA meeting, Cluj-Napoca, 2019, Aprilie 25th

Valorizarea rezultatelor elevilor la concursuri și olimpiade prin amenajarea panoului
catedrei de limbi moderne prof. Alexandrescu, Bindean, Ivan, Iancu, Giloan, Oneț
Management blogul școlii, postarea de articole despre activităților elevilor
https://balcescu-exuvii.wixsite.com/blog prof. Rarinca
Proiect educativ Marcarea Unirii Românilor cu elevii din zona rurală (în cadrul
parteneriatului cu Școala din Gârbău prof. Rarinca
ParteneriarAsociația Cultural-Științifică Pleiadis prof. Rarinca
Parteneriat cu ziarul național Esențial în Educație, publicare articol de promovare a
imaginii școlii prof. Rarinca
Promovarea școlii pe site-ul educațional www.proiecteducational.ro prof. Rarinca
Articol publicat despre Școala Altfel, excursia la Iași- Rediscovering Creangă and
Eminescu- ISBN- 978-606-13-4700-1 în vol. Pleiada personalităților neamului
românesc, editura PIM, Iași
prof. Rarinca
Colaborare cu un medic stomatolog la activitatea din cadrul “Școlii Altfel” Colaborare
cu studenți de la Facultatea de Informaticǎ cu proiectul “Pericolele Internetului”.
Colaborare cu consilierul școlar, pentru activitatea “Pubertatea și problemele
ei”,Bullying, la orele de consiliere și orientare, clasa a V-a A (prof. Giloan), clasa a VI-a
C (prof. Oneț)

prof Pălăcian Felicia
- Proiectul Innovatory, inițiat de Asociația ”PONT GROUP”, Cluj-Napoca –

realizarea cu elevii a unui proiect de inovație socială, prezentat public și
premiat în data 24.11.2018, prof Pălăcian Felicia

- Implicare cu clasa a IX –a F în proiectul ”Sărbători multiculturale ”- Slovacia,
21 decembrie 2018, prof Pălăcian Felicia



- Vizionarea filmului Moromeții, cu clasa IX F, la cinema F.Piersic, prof Pălăcian
Felicia

- Participare la spectacolul de operă Turandot, cu clasa a IX a F, prof Pălăcian
Felicia

- Participare la Proiectul educativ ”Carnavalul personajelor”, cu clasa IX F, în
parteneriat cu Biblioteca LTNB, 3 iunie 2019, prof Pălăcian Felicia

- Participare la proiectul Climate Detectives 2018-2019 organised by ESA, cu
elevi din clasa a VI a A, prof Pălăcian Felicia

- Participare, în calitate de membru în comisia de evaluare, la
Festivalul-Concurs ”CDIdei în cărți”, etapa locală, organizată la Biblioteca
LTNB, prof Pălăcian Felicia

prof. Vlaica Claudia, Bota Monica, Marutiu Aurora
- Activitate de voluntariat în cadrul proiectului Crucii Roșii (toată catedra)
- Parteneriat cu Crucea Roșie,
- Parteneriat cu S.C. “Oameni si Companii” participarea la programul SCSA –

Sanatos in clasa , sanatos acasa, (toată catedra)
- Implicarea in cadrul proiectului RainSolution in colaborare cu Institutul

National de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunarii (prof. Vlaica Claudia, prof.
Bota Monica, prof. Dir. Zamfir Marinela)

- Voluntariat in cadrul Bibliotecii judetene “Octavian Goga” in vacanta
intersemestriala si coordonarea proiectului “Biologia de vacanta” (prof.
Măruțiu Aurora)

- Redactarea unui articol despre excursia organizata la Iasi in “Scoala altfel”
(prof. Măruțiu Aurora)

- Participare la cursul de formare continuă intitulat “Managementul strategic și
operational al activităților educative”, curs acreditat de CCD Cluj-Napoca (prof.
Măruțiu Aurora)

Catedra de socio-umane
- Contract de parteneriat „Catharsis”-cu Studiourile de balet „Simona

Noja”-Constanţa Stăncescu
- Contract de parteneriat cu Organizația non-guvernamentală „Centrul de Studii

Politice și Relații Internaționale, intitulat “Fabrica de bani” Constanţa
Stăncescu

- Activităţi în cadrul proiectului de parteneriat cu Școala Gimnazială Frata
“Dăruiește o carte” și „Să citim împreună!”-acţiuni dedicate Anului
Internaţional al Cărţii- Constanţa Stăncescu

- parteneriat cu UBB-Facultatea de Istorie și Filosofie activităţi, conferinţe și
mese rotunde: Conferinţa „Este întemeiată cunoașterea noastră?” participare
cu elevii la conferinţa susţinută de Dr. Anton Crișan- prof. Constanţa
Stăncescu

Catedra de limbi moderne
• Valorizarea rezultatelor elevilor la concursuri și olimpiade prin amenajarea

panoului catedrei de limbi moderne (prof. Alexandrescu, Giloan, Oneț).
• Management blogul școlii, postarea de articole despre activităților elevilor

https://balcescu-exuvii.wixsite.com/blog (prof. Rarinca).
• Proiect educativ Marcarea Unirii Românilor cu elevii din zona rurală (în cadrul



parteneriatului cu Școala din Gârbău (prof. Rarinca).
• ParteneriarAsociația Cultural-Științifică Pleiadis (prof. Rarinca).
• Parteneriat cu ziarul național Esențial în Educație, publicare articol de

promovare a imaginii școlii (prof. Rarinca).
• Promovarea școlii pe site-ul educațional www.proiecteducational.ro (prof.

Rarinca).
• Articol publicat despre Școala Altfel, excursia la Iași- Rediscovering Creangă

and Eminescu- ISBN- 978-606-13-4700-1 în vol. Pleiada personalităților
neamului românesc, editura PIM, Iași

• (prof. Rarinca).
• Proiect educațional școlar Flat Stanley, parteneriat cu școala CBS

Eben-Haezer School, Olanda (prof. Rarinca).
• Lansarea blogului școlii (prof. Rarinca).
• Proiectul „The Nutcracker” în colaborare cu Asociația Life Eduction for All și

Cimena Mărăști adresat elevilor claselor a II-a C, D, E și a IV-a C, D, E în baza
acordului de parteneriat semnat cu Cinema Mărăști (prof. Alexandrescu).

• Proiectul „Dăruiește din suflet” în colaborare cu Life4Life adresat elevilor
clasei a II-a E (prof. Alexandrescu).

• Colaborare cu un medic stomatolog la activitatea din cadrul “Școlii Altfel”
Colaborare cu studenți de la Facultatea de Informaticǎ cu proiectul “Pericolele
Internetului”. Colaborare cu consilierul școlar, pentru activitatea “Pubertatea și
problemele ei”,Bullying, la orele de consiliere și orientare, clasa a V-a A (prof.
Giloan), clasa a VI-a C (prof. Oneț).

Prof. Buzdugan Danuț
-Amenajarea unor panouri cu imagini ce ilustrează activității desfășurate în școală. -
1-14 septembrie 2018
-Participarea cu clasele a 11 a si a 12 a la Târgul de universități RIUF
-Întâlnirea elevilor cu neurochirurgul George Ungureanu
-Clubul absolventilor - împreună cu Prof.. R. Chețianu, C. Abrudan
-Prezentare Centenar 2018
-Vizita la Muzeul de Arta
-Orientare pt. Carieră. Invitat doctor Adina Suta
-Comemorare Nicolae Bălcescu- clasele a 11-a ST1 și Uman - Nov 2018
-Expozitia „100 de personalități românești pentru 100 de ani de România”- clasa a
11-a ȘT1 - Dec 2018 - Ian 2019
-Programul județean de orientare școlară și profesională – “O carieră de succes”
(februarie-mai 2019)
-Proiect educațional – Anul cărții în Bălcescu
-Participarea cu elevii clasei a XI-a Șt1 la videoconferința – “Regional Security and
Countering Malign Influence” organizata de American Corner – Biblioteca “Octavian
Goga” (23 noiembrie 2018) împreună cu Prof..H. NICA
-Proiect caritabil – “Ce-ai (ceai) din suflet” (29-31 ianuarie 2019)
-Proiect educativ – “Mari moment și personalități culturale romanești” (2016 –
prezent)
-Ziua Seniorilor – Ediție aniversară “Un deceniu cu și pentru domniile voastre” (5
octombrie 2018)
-Proiect caritabil “Târgul de Paști” (16 aprilie 2019)



-Parteneriat cu Asociația Creștină ”Sfânta Teodora” de la Sihla – Să cunoaștem
Sfânta Liturghie” (an școlar 2018-2019)
-Parteneriat cu Facultatea de Drept ”Dimitrie Cantemir” – Participarea cu elevii clasei
a XI-a St1 si a XI-a F la Ziua Portilor Deschise

Prof. Nica Henorel
-Prezentare istoric școală – Nicolae Bălcescu – ,,scurtă istorie în an centenar” – 29
nov. 2018
-Participare proiect „Bucuroși prin România” – Asociația Alegria – oct. 2018
-Participarea la Simpozionul naţional „Mâini de aur” în volum: Obiceiuri și ocupații
trediționale, Casa cărţii de știinţă - Cluj-Napoca 2o19 ISBN 978-606-8334-14-1 cu
tema: Icoana – valoare educativă și izvor de rugăciune, pg.91

Prof. Homone Alexandra
-Realizarea unui parteneriat în privința realizării unui proiect educațional cu Liceul
Teoretic Adam Müller Guttenbrunn din Arad.
-Parteneriat cu organizația Cantus Mundi, care prezintă la nivel național un proiect de
promovare a muzicii corale în școlile și liceele din România, proiect aflat sub
patronajul președinției României.

Prof. Lazăr Vasile
-Participarea la Simpozionul Național iîn calitate de oragnizator și membru a comisiei
de evaluare, - A fi o săptămână profesor de științe -Colegiul T. Energetic
-Organizarea de evenimente în cadrul Centenarului Marii Unirii, simpozioane,
seminarii, 100 de ani de la marea UNIRE DIN 1918.
-Organizarea Concertului de Crăciun, scenetă ,colinde, în colaborare cu grupul coral
al Liceului Teoretic “N. Bălcescu” La Colegiul Tehnic “Energetic”

Implicarea profesorilor din catedra de informatică în:
• Parteneriate cu UBB și UTCN- practică cu studenţii, Adriana Chereș, Budișan
Mirela, Muntean Mihaela, Oprea Ioana
• Parteneriat cu asociaţia FOR-IT – 12 de elevi participă la un intership cu
FORTEC, AROBS, EBS, NETMACH, UBB, MECS și ISJ
• Proiectul Common Heritages Areas, este diseminat și derulat în continuare
pe platforma e-twinning
• Toți membri catedrei au implicat clasele la care predau în evenimentul
internațional Hour of Code care își propune să crească șansele elevilor de a reuși
într-o lume a tehnologiei prin înțelegerea și aplicarea noțiunilor legate de programare
( 900 de elevi);
• Participare la activitățile organizate cu ocazia Zilei seniorului;
• Participare la vernisajul expoziţiilor organizate la Muzeul șolii
• Participarea la festivitatea organizată în școală cu ocazia zilei de 1
Decembrie;
• Participarea la programul Voluntariat pentru educație pentru elevii internați la
Institutul Oncologic ”I. Chiricuță” - Budișan Mirela;
• Participarea împreună cu elevii clasei a IX-a MI la cursurile de prim ajutor
organizate de studenții de la UMF, Muntean Mihaela
• Participare la proiectul “Rolul părinților în dezvoltarea socio-emoțională a
adolescenților”- Departamentul de psihologie, UBB, Chereș Adriana



• Prin organizarea activităţii „Siguranţa pe Internet” în Săptămâna altfel, s-a
urmărit educarea elevilor pentru evitarea comportamentelor nesănătoase, a violenţei
și a bullying-ului în spaţiul virtual.( Budișan Mirela)

Parteneriate și proiecte realizate de către membrii catedrelor la nivel de învățământ
primar
Acord de parteneriat cu Edit. Edu și Asociaţia Educrates
Parteneriat cu Fundaţia Paralela 45 – Concursurile Comper
Parteneriat Educaţional cu Romconcept International Solutions – Concurs
Internaţional „Formidabilii”
Parteneriat cu Editura D’Art – proiect educativ „Magia sărbătorilor de iarnă”
Contract de parteneriat educațional cu Editura Copilăria;
Acord de parteneriat cu Editura Arabela- Ziarul Esențial în Educație;
Acord de parteneriat cu Școala Specială Pentru Deficienți de Auz;
Proiect educațional ,,Mihai Eminescu-,,Luceafărul poeziei românești’’;
Acord de parteriat ,,Micii sanitari”
Proiect Educațional Voluntariat Gala Caritabilă Dăruiește din suflet!, în colaborare cu
Lions Club Hope Cluj-Napoca
Parteneriat cu Junior Achievement Romania
Proiect Educațional Altfel de sucuri – Sucuri sănătoase, în colaborare cu SC. Arome
& Fresh SRL
Proiect Educațional ”Centenarul Marii Uniri”
Protocol de colaborare cu Asociația InteligenT
Proiect Educațional ”1 Decembrie, Ziua Națională a Româniri, Ziua Tuturor
Românilor!”
Activitate Educativă ”Surprinde-l pe Moș Crăciun”
Proiect Educațional ”Centenarul Marii Uniri”
Proiectul ”Concurs de reciclat creativ”
Proiect ”Profesor pentru o zi” - tema Cum reciclăm?
Program de dezvoltare a abilităților pentru viață și profesie ”Familia mea”
Program de prevenție a violenței și agresivității în școală: ”Bulling-ul în școli”
Excursii școlare, ateliere de lucru
Parteneriat Educațional Internațional Formidabilii
Parteneriat Educațional Amintiri din copilărie, CAER 2018, poziția 2020
1 decembrie 2018 - Participare în cadrul proiectului educațional „Centenarul Marii
Uniri”- concurs de recitare de poezii, expoziție cu lucrări realizate de către elevi –
pliante cu monumente istorice din țara noastră, planșe cu porturi naționale,
realizarea unui panou cu urări adresate României „O sută de mesaje pentru România”
Chifor Cristina, Crișan Mihaela, Roșca Otilia, Scheau Adriana- Parteneriat între Edu
Soft Marketing, Asociaţia Educrates și Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca.
Activităţi realizate cu Biroul de Poliţie pentru Prevenirea Infracţiunilor al IPJ Cluj
(BUSONE- Prietenul copiilor; Cum circulăm?- educaţie rutieră)
Parteneriat între Junior Achievement Romania și Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”;
Parteneriat între Fundaţia pentru Știinţe și Arte Paralela 45 și Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”;



Parteneriat cu Cinematograful „Florin Piersic”,Cluj-Napoca;
Parteneriat cu Poliția Rutieră;
Parteneriat cu Editura Edu și Asociația Educrates
Parteneriat educaţional cu editura „Copilaria”;
Parteneriat educaţional cu editura „Paralela 45”;
Proiectul internaţional de matematică aplicată „Cangurul”;
Proiectul internaţional „Formidabilii”;
Proiectul de voluntariat „Micii sanitari”.
Parteneriatul între Fundaţia pentru Știinţe și Arte Paralela 45 și Liceul Teoretic
„Nicolae Bălcescu”;
Parteneriat între membrii catedrei și Editura Edu, Asociația Educrates;
Proiect educațional ”Romania-Centenar”
Proiectul ”Micii sanitari” în colaborare cu Organizația Studenților Mediciniști-
Cluj-Napoca;
Parteneriatul între Editura Copilăria și Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”;
Proiectul educativ caritabil „Dar din dar se face rai”- în partenerit cu Școala Specială
Transilvania (Crisan Camelia)
Proiectul de voluntariat: Cartea,condiție a demersului educațional de calitate”, Buzău
(Neciu Laura)
Proiect de parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit ,,Albă ca Zăpada” (Neciu
Laura)
Proiect de parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit Nr.8, Buzău (Neciu Laura)
Proiect Educațional Național ”Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional”
” organizat de Editura D,Art în parteneriat cu Ziarul Esențial în Educație, activitate
aplicativă ”Bucuriile Iepurașului”, martie 2019 (prof. înv. primar Valea Maria);
”Educație pentru Sănătate”- proiect în colaborare cu CEBIS Internațional .
Proiectul de voluntariat: “Cartea,condiție a demersului educațional de calitate”, Buzău

(Neciu Laura)
Parteneriat cu Școala Gimnazială Nr 13 Brașov – Ajută-mă să devin inteligent (Neciu Laura,

Crisan Camelia)

Parteneriat cu Școala Specială Transilvania, Baciu(Crisan Camelia)
Parteneriat între Proiectul “Cartea Daliei” și Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”;(

Marincaș Olga)
Proiectul “Pașaport pentru cultură”, parte componenta a proiectului national “Citesc, deci

exist”, in colaborare cu MEN, conform anexei nr.5 la OMEN nr.3016/09.01.2019(Sandor
Liliana)

Programul “Trec la gimnaziu”(ISJ CLJ, CJRAE, Liceul Teoretic Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”.

Educarea elevilor pentru o viaţă sănătoasă, pentru evitarea consumului de droguri
și a violenţei, pentru o implicare mai activă a elevilor în viaţa comunităţii, pentru
cultivarea voluntariatului, generozităţii, compasiunii, etc. s-a făcut într-o serie de
parteneriate cu instituţii, asociaţii, ONG-uri.

II. 2. Curriculum
Activitatea didactică la Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” este centrată pe

eficienţă, calitate și formarea de competenţe, iar în acest scop cadrele didactice au
fost încurajate să aplice în demersul didactic metode moderne de predare și



evaluare, softuri educaţionale, auxiliare curriculare.
Se poate afirma că au avut un impact pozitiv asupra asupra calităţii activităţilor de

predare-învăţare și educative:

• participarea la cursurile de formare continuă;
• activitatea în cadrul cercurilor metodico-știinţifice;
• mentoratul cadrelor didactice debutante sau nou venite în școală.

S-au asigurat condiţiile necesare pentru dezvoltarea elevilor în funcţie de
particularităţile lor individuale prin organizarea în școală a unor activități destinate
acestui scop:

• grupe de excelenţă la matematică, informatică, biologie, chimie, istorie;
• pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri și la olimpiade școlare

(toate catedrele)
• încurajarea participării elevilor la sesiuni de comunicări științifice, ateliere de

lucru, dezbateri.
• organizarea unor activităţi de consiliere psihologică pentru elevi și părinţi;
• instituirea unor programe remediale pentru elevii care au înregistrat rămâneri în

urmă la anumite discipline.
S-a urmărit ca evaluarea elevilor să fie obiectivă, transparentă și constructivă -

prin precizarea criteriilor și baremelor de notare și furnizarea unui feed-back eficient,
iar ritmul notării să respecte criteriile și cerinţele evaluării continue. S-au diversificat
instrumentele de evaluare aplicate, înregistrându-se un interes mai susţinut pentru
aplicarea metodelor și instrumentelor moderne de evaluare.

Evaluarea internă
La toate disciplinele s-au aplicat teste iniţiale, iar rezultatele lor au fost analizate

și utilizate în adaptarea predării la nivelul de pregătire și la nevoile de învăţare ale
elevilor și pentru remedierea deficienţelor constatate în pregătirea elevilor.

În sem. I, la toate clasele de gimnaziu au fost aplicate teze cu subiect unic, în
scopul unei evaluări unitare și obiective a rezultatelor învăţării și pentru determinarea
gradului de pregătire al elevilor la nivelul întregii școli.











La nivel primar, s-a urmărit:

1. întocmirea planificărilor calendaristice și proiectarea unităţilor de învăţare
conform legislaţiei în vigoare, respectând termenele stabilite
2. adaptarea și actualizarea documentelor proiective
3. utilizarea de softuri și platforme educaţionale în demersul didactic (softuri
educaţionale elaborate de Editura EDU Târgu-Mureș și platforma www.didactic.ro);
4. organizarea de întâlniri semestriale și consiliere săptămânală cu părinţii, în
conformitate cu documentele unităţii;
5.utilizarea de strategii didactice activizante care au asigurat caracterul aplicativ al
învăţării (îmbinarea metodelor didactice clasice cu cele moderne, folosirea
mijloacelor audio-vizuale și organizarea activităţilor frontal, grupal, individual);
realizarea de lecţii din perspectivă interdisciplinară;
6. elaborarea și utilizarea de fișe de lucru pentru activităţi de remediere și ⁄ sau
dezvoltare;
7. organizarea de activităţi de pregătire suplimentară cu elevii participanţi, în
perioada premergătoare concursurilor școlare;
8. utilizarea de auxiliare didactice, fișe de lucru, planșe, mijloace didactice de
concepţie proprie specifice disciplinelor, softuri educaţionale în cadrul orelor de curs;
9. prezentarea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul întâlnirilor cu părinţii și la
nivelul comisiei metodice a claselor I;
10. valorizarea si diseminarea rezultatelor activităţilor derulate prin intermediul unor
expoziţii la nivelul clasei și prin realizarea portofoliilor elevilor;
11. pavoazarea și estetizarea sălilor de clasă, confecționarea de material didactic
pentru clasa I;
12. (prof. înv. primar Groza Ștefania, prof. înv. primar Maghiar Claudia, prof. înv.
primar Petre Claudia, prof. înv. primar Valea Maria)
13. întocmirea unui curriculum adaptat, recomandat conform diagnosticului medical
și al certificatului emis de CJRAE, însoțit de planul de servicii, avizat de SEOSP Cluj.
(prof. înv. primar Groza Ștefania)
14. utilizarea de softuri și platforme educaţionale în demersul didactic (softuri
educaţionale elaborate de Editura EDU Târgu-Mureș, manualele digitale care
însoţesc manualele școlare și platformele www.educrates.ro , www.didactic.ro);
15. utilizarea materialelor didactice auxiliare în completarea manualelor :” Ne
pregătim pentru gimnaziu”, ”Călătorii geografice”, ” Povestea timpului”, ”Științe ale
naturii”;
16. organizarea de întâlniri semestriale și consiliere săptămânală cu părinţii, în
conformitate cu documentele unităţii;
17. utilizarea de strategii didactice activizante care au asigurat caracterul aplicativ al
învăţării (îmbinarea metodelor didactice clasice cu cele moderne, folosirea
mijloacelor audio-vizuale și organizarea activităţilor frontal, grupal, individual);
realizarea de lecţii din perspectivă transdisciplinară;
18. elaborarea și utilizarea de fișe de lucru pentru activităţi de remediere și ⁄ sau
dezvoltare;
19. organizarea de activităţi de pregătire suplimentară cu elevii participanţi, în
perioada premergătoare concursurilor școlare;
20. utilizarea de manuale școlare, auxiliare didactice, fișe de lucru, planșe, mijloace
didactice de concepţie proprie specifice disciplinelor, softuri educaţionale în cadrul
orelor de curs;
21. prezentarea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul întâlnirilor cu părinţii și la
nivelul comisiei metodice de la clasa a IV-a;
22. valorizarea si diseminarea rezultatelor activităţilor derulate prin intermediul unor



expoziţii la nivelul clasei și prin realizarea portofoliilor elevilor
23. pavoazarea și estetizarea sălilor de clasă, confecționarea de material didactic
pentru clasa a IV-a (Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș Olga, Sandor Liliana,
Neciu Laura, Tăuţan Ana)
23.elaborarea probelor de evaluare sumative⁄formative cu descriptori de
performanţă, planificarea activităţilor de evaluare și comunicarea acestora elevilor,
consemnarea calificativelor fiecărei evaluări în carnetele de elev, respectarea
principiilor notării ritmice și aplicarea celor trei forme de evaluare (iniţială, continuă,
sumativă); elaborarea pentru fiecare test de evaluare de itemi obiectivi, semi-obiectivi
și subiectivi în concordanţă cu obiectivele, conţinuturile evaluării și standardele de
performanţă; prezentarea baremelor de corectare și notare, consemnarea
progresului⁄regresului școlar și comunicarea rezultatelor evaluării; folosirea de
diverse instrumente de evaluare: fișe de lucru, portofolii, proiecte, modele de teste
folosite la nivel naţional precum și instrumente care au permis evaluarea
orală⁄practică (Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș Olga, Sandor Liliana, Neciu
Laura, Tăuţan Ana)
La sfârșitul semestrului I, majoritatea competențele specifice vizate au fost realizate
iar unele, în curs de realizare.

II. 3 Rezultatele învățării

Concluziile rezultate din analiza pe discipline:
Profesorii au considerat că subiectele au fost echilibrate, oferind posibilitatea

elevilor și profesorilor de a obține un feed-back real și constructiv privitor la nivelul
de pregătire a elevilor. Analiza pe discipline a revelat în general o pregătire destul de
bună a elevilor.

Totuși, s-a concluzionat că au existat elevi cu rezultate nesatisfăcătoare la cel
puțin una dintre probele susținute în cadrul simulării, ceea ce a evidențiat nevoia ca
în general elevii și cadrele didactice să trateze cu mai multă seriozitate pregătirea
pentru examenul de bacalaureat. A fost intensificată pregătirea la matematică a
tuturor claselor a XI-a și a XII-a de la profilul real. După analiza rezultatelor s-a trecut
la adoptarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor claselor a XII-a
pentru bacalaureat și participarea acestora la acest program.

De asemenea conducerea școlii a subliniat necesitatea de a fi sporită exigența
profesorilor în evaluarea elevilor pe tot parcursul celor patru ani de liceu și o
implicare mai activă a diriginților și părinților în motivarea elevilor de a participa la
ore și la pregătirea suplimentară.

La ședințele cu părinții pentru analiza rezultatelor la simularea examenului de
baclaureat au fost invitați și profesorii care predau la clasă disciplinele de examen.
Participarea părinților la ședințe a fost destul de restrânsă, cu toate că în general se
declară foarte interesați de rezultatele la învățătură înregistrate atât de proprii copii,
cât și de rezultatele obținute la nivelul școlii.



Rezultate la examenele naționale





Rezultate la concursurile și olimpiadele școlare
Rezultatele remarcabile ale elevilor noștri la concursurile și olimpiadele școlare



organizate în cursul semestrului I al anului școlar 2018-2019 au pus în lumină
preocuparea echipei manageriale a instituţiei pentru promovarea și dezvoltarea unui
învăţământ de performanţă.

La concursurile și olimpiadele școlare - etapele pe școală și locale- au participat
peste 800 de elevi:

Nr.
crt

Denumirea
concursului/olimpiadei

Etapa (locală, județeană,
interjud., națională)

Număr elevi
participanți

1. Concursul AcadNet județeană 1

2. interjudețeană 1

3. națională 1

4. Concursul Interjudețean de
Matematică și Informatică Marian
Țarină

interjudețeană 1

5. Olimpiada de Informatică locală 26

6. județeană 12

7. națională 3

8. Olimpiada de Tehnologia Informației județeană 1

9. națională 1

10. FIRST Tech Challenge Romania Etapa regională 8

11. Concursul Catalyst pentru liceeni 3

12. Concursul on-line Bebras Etapa I națională 10

13. Olimpiada de Informatică în echipe Etapa preliminară 10

14. Consursul Interjudeţean de
Matematică și Informatică "Grigore
C. Moisil"

interjudețeană 2

15. Lumina Math Etapa națională 7

16. Teodor Topan (Șimleul-Silvaniei) Etapa interjudețeană 7

17. Concurs
interjudețean-Vatra-Dornei

Etapa interjudețeană 1

18. Olimpiada de fizică Etapa locală 14

19. Olimpiada de chimie
Etapa locală

3

20. Carrefour Concurs Județean 37



21. „CUVÂNTUL - BUCURIA sufletului,
LUMINA minţii” -
Ediţia a XIII-a an școlar
2017-2018
CAER nr. 1386 din 16.02.2017

Proiectul regional, 7 dec.
2017

7

22. Olimpiada de Religie Ortodoxa județeană 4

23. Olimpiada de Religie Catolică națională 1

24. Concursul de Cultură și
Spiritualitate românească

județeană 2

25. „Icoana Sf. Apostol
Andrei-oglindită în sufletul
românilor”

Etapa județeană
(nov. 2017)

5

26. Poveste în acuarela Internațional 9

27. Personalitati ale Clujului local 1

28. Între mit și realitate județean 5

29. Mâini de aur Internațională 3

30. Cultură și spiritualitate Națională 1

31. Meșteșuguri artistice tradiționale Județeană 6

32. Concursul Național Vrei să fii
meloman Arad, ediția a IV-a

Național 3

33. Olimpiada de geografie locală 21

34. Concursul ”Terra” , mica
olimpiadă de geografie

locală 8

35. Olimpiada de geografie județeană 11

36. Concursul ”Terra” – mica
olimpiadă de geografie

județeană 3

37. Olimpiada de geografie națională 2

38. Olimpiada Interdisciplinară
Științele Pământului

județeană 5

39. Concursul european ”Tineri în
pădurile Europei”

județeană 3

40. Concursul Geomondis regională 4

41. Olimpiada de biologie locală 37

42. Olimpiada de biologie judeteană 24

43. Olimpiada de biologie nationala 6

44. Olimpiada Stiinte pentru Juniori judeteană 1

45. Concursul „Emil Palade” judeteană 2



46. Concursul „Sanitarii Priceputi” judeteană 5

47. ICYS nationala 1

48. Olimpiada de limba englezǎ localǎ 78

49. Olimpiada de limba englezǎ județeanǎ 42

50. Olimpiada de limba englezǎ naționalǎ 3

51. Concursul Speak Out monolog școalǎ 16

52. Concursul Speak Out scriere
creatoare

școalǎ 14

53. Bridges Over Time regionalǎ 3

54. Spectroniada de Teatru localǎ 17

55. Festivalul Național de teatru în limba
engleză

“Come with us to Dramaland”

concurs național 8

56. Olimpiada de limba francezǎ localǎ 5

57. Olimpiada de limba francezǎ județeanǎ 4

58. Olimpiada de limba francezǎ naționalǎ 1

59. Concursul CFAC(Club Francofon de
Afaceri)

regionalǎ 4

60. Olimpiada de limba germanǎ localǎ 9

61. Olimpiada de limba germanǎ județeanǎ 6

62. Olimpiada de limba germanǎ naționalǎ 1

63. Olimpiada Sportului Școlar locala 50

64. Cupa Centenarului Locala 24

65. Tenis de masa Locala 1

66. Olimpiada Sportului Școlar Judet 12

67. Olimpiada Sportului Școlar Zona 12

68. Olimpiada Sportului Școlar National 12

69. Cupa Timbarck National 10

70. În slujba ţării și a neamului românesc judeţeană 14

71. Concursul Naţional „Știinţa în casa
ta”

Interjudeţeană 1

72. Teaching European History through
Cinema

Internaţională 2



73. Mesajul nostru pentru România judeţeană 3 echipe

74. Colocviul interdisciplinar „Omul și
sacrul”

locală echipaj (10 elevi)

75. Concursul judeţean „ Povești digitale“ judeţean 8

76. Concursul „Școala visurilor mele” interjudeţean 1

77. Concurs de eseuri „Libertatea între
mit și realitate”

local 1

78. Concursul „Istorie și societate în
dimensiune virtuală”

judeţeană 3

79. Concursul „Cultură și civilizaţie în
România”

judeţeană echipaj (3 elevi)

80. Olimpiada de Știinţe Socio-Umane judeţeană 6

81. Olimpiada de Știinţe Socio-Umane naţională 1

82. Olimpiada de Istorie judeţeană 15

83. Olimpiada de geografie locală 21

84. Concursul ”Terra” , mica
olimpiadă de geografie

locală 8

85. Olimpiada Sportului Școlar locală 50

86. Cupa Centenarului locală 24

87. Tenis de masa locală 1

88. Concursul Național Vrei să fii
meloman Arad, ediția a IV-a

Național 3

89. Olimpiada de fizică judeţeană 17

90. Concurs International ICYS International 1

91. Climate Detectives International 9

92. Olimpiada Stiintele pentru Juniori
Judetean 5

93. Astronomicus Judeteana 5

94. Olimpiada de chimie etapa judeteana 2

95. Olimpiada „ Siințe juniori” etapa judeteana 4

96. Concursul „Raluca Ripan” etapa judeteana 1

97. STI_Ma Judetean 5

98. Lumina Math Locală 23



99. Lumina Math Județeană 6

100 Olimpiada de limba englezǎ școalǎ 32 elevi clasa a
VII-a

101 Olimpiada de limba englezǎ școalǎ 8 elevi clasa a VIII-a

102 Olimpiada de limba englezǎ școalǎ 25 elevi clasa a IX-a
(20B, 5A)

103 Olimpiada de limba englezǎ școalǎ 20 elevi clasa a X-a
(14B, 6A)

104 Olimpiada de limba englezǎ școalǎ 10 elevi clasa a XI-a
(9B, 1A)

105 Olimpiada de limba englezǎ școalǎ 4 elevi clasa a XII-a
(4A)

106 Concursul Speak Out monolog școalǎ 4 elevi clasa a VI-a
1 elevǎ clasa a VII-a
4 elevi clasele IX-X
7 elevi clasa a XI-a

107 Concursul Speak Out scriere
creatoare

școalǎ 2 elevi clasa a VI-a
1 elevǎ clasa a VII-a
7 elevi clasele IX-X
4 elevi clasa XI

108 Olimpiada de limba francezǎ școalǎ 6 elevi

109 Olimpiada de limba germanǎ școalǎ 9 elevi

110 Olimpiada de matematică locală 39

111 Olimpiada de matematică județeană 19

112 Olimpiada de matematică națională 1

113 Concursul interjudețean Gh.
Lazăr-Sibiu

interjudețeană 1

114 Concursul interjudețean M.
Țarină-Turda

interjudețeană 3

115 Concursul interjudețean
A.Topan-Șimleul Silvaniei

interjudețeană 1

116 Concursul interjudețean G. Moisil interjudețeană 1

117 Concursul interjudețean L.
Duican-Brașov

interjudețeană 2

118 Concursul național de
matematică aplicată A. Haimovici

județeană 2

119 Concursul național Lumina Math județeană 7

120 Concursul național Lumina Math națională 1

121 Olimpiada de Limba și literatura
română

Locală/județeană/ națională 43

122 Olimpiada Lectura ca abiliate de viață Locală/județeană 13



123 Olimpiada de lingvistică Județean 1

124 Cultură și spiritualitate românească Județean/național 8

125 Vreau să fiu meloman regional 3

126 Festivalul-concurs eu citesc! Tu ...
mai citești?

Național 2

127 Festivalul Național de creație și
interpretare Ana Blandiana

Național 4

128 Concursul Construim împreună
viitorul

Județean 3

129 Mesajul meu Antidrog Județean 6

130 Humanitas între licee Județean 7

131 Cultură și civilizație în România Județean 6

132 Concurs Național Buc-trailer Național 5

133 Libertatea între mit și realitate Județean 5

Rezultate:

Nr.
crt.

Denumirea
concursului/olimpiadei

Etapa Numele
elevului

Clasa Premiul
obținut

Profesorul
care
l-a pregătit

1. Concursul
interdisciplinar
Cultură și
spiritualitate
românească

Națională Pop
Alexandra

X F Premiul
special

Tomoiagă
Mirela

2. Concursul
interdisciplinar
Cultură și
spiritualitate
românească

Judeţean
ă

Pop
Alexandra

X F Premiul I Tomoiagă
Mirela

3. Concursul
interdisciplinar
Cultură și
spiritualitate
românească

Judeţean
ă

Condor
David

VI A Premiul III Tomoiagă
Mirela

4. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea A

Județean
ă

Pop
Marinela

X F Premiul II Tomoiagă
Mirela

5. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea B

Judeţean
ă

Berce
Salomea

X F Premiul II Tomoiagă
Mirela

6. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea A

Județean
ă

Mârza
Elisabeta

IX F Premiul III Tomoiagă
Mirela

7. Olimpiada de Limba Judeţean Condor VI A Mențiune Tomoiagă



și literatura română,
secțiunea A

ă David Mirela

8. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea A

Județean
ă

Chifor Maria VI A Mențiune Tomoiagă
Mirela

9. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea A

Județean
ă

Ismail Ania VI A Mențiune Tomoiagă
Mirela

10. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea A

Județean
ă

Gligor
Sorana

VIII E Mențiune Tomoiagă
Mirela

11. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea A

Județean
ă

Oargă
Sergiu

IX MI Mențiune Tomoiagă
Mirela

12. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea A

Județean
ă

Bobiș
Damaris

XF Mențiune Tomoiagă
Mirela

13. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea B

Județean
ă

Ghețe Maria VIII E Mențiune Tomoiagă
Mirela

14. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea B

Judeţean
ă

Telescu
Clarissa

IX MI Menţiune Tomoiagă
Mirela

15. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea B

Judeţean
ă

Molnar Sara IX MI Menţiune Tomoiagă
Mirela

16. Olimpiada de Limba
și literatura română,
secțiunea B

Judeţean
ă

Colcer
Casian

X F Menţiune Tomoiagă
Mirela

17. Olimpiada de
Lingvistică

Județean
ă

Petrenciu
Alexia

VI A Mențiune Tomoiagă
Mirela

18. Olimpiada Națională
de Argumentare,
dezbatere și gândire
critică Tinerii dezbat,
secțiunea Începători

Județean
ă

Perșa Daria
Rus Daria
Coprean
Vlad
(echipaj)

IX MI
IX ȘT
X MI

Premiul II Tomoiagă
Mirela

19. Libertatea – între mit
și realitate

Judeţean
ă

Telescu
Clarissa

IX MI Premiul III Tomoiagă
Mirela

20. Libertatea – între mit
și realitate

Judeţean
ă

Cosma
Alexia

VIII E Premiul III Tomoiagă
Mirela

21. Concursul Național
de Lectură Mircea
Nedelciu

Județean
ă

Pop
Alexandra

X F Premiul I Tomoiagă
Mirela

22. Festivalul Regional de
Teatru Dezbatere
Happy Hippo Show

Regională David Laura VI A Premiul I Tomoiagă
Mirela

23. Festivalul Regional de
Teatru Dezbatere
Happy Hippo Show

Regională Mureșan
Alesia

VI A Premiul I Tomoiagă
Mirela

24. Festivalul Regional de
Teatru Dezbatere
Happy Hippo Show

Regională Rusu
Andrada

VI A Premiul I Tomoiagă
Mirela



25. Festivalul Regional de
Teatru Dezbatere
Happy Hippo Show

Regională Cocan Luca VI A Premiul II Tomoiagă
Mirela

26. Festivalul Regional de
Teatru Dezbatere
Happy Hippo Show

Regională Baboș Ana VI A Premiul II Tomoiagă
Mirela

27. Festivalul Regional de
Teatru Dezbatere
Happy Hippo Show

Regională Felecan
Alexia

VI A Premiul II Tomoiagă
Mirela

28. Concursul Județean
Porți deschise lecturii,
secțiunea Teatru

Județean
ă

Trupa The
Feels

IX F,
X F,
XI
Șt1,
XI
Șt2

Premiul II Tomoiagă
Mirela

29. Concursul Județean
Porți deschise lecturii,
secțiunea Teatru

Județean
ă

Trupa The
Feels

IX F,
X F,
XI
Șt1,
XI
Șt2

Premiul
pentru
Originalita
te

Tomoiagă
Mirela

30. Concursul Județean
Porți deschise
lecturii, secțiunea
Teatru

Județean
ă

Vedeanu
Elena

XI Șt Premiul I Tomoiagă
Mirela

31. Olimpiada de Limba
și literatura română

Județean
ă

Gherghișan
Mihaela

a
VIII-a
C

mențiune Sim Ramona

32. Olimpiada lectura ca
abilitate de viață

Județean
ă

Chelaru
Debora

Erdely
Petra

a V-a
C
a V-a
C

mențiune Sim
Ramona

33. Concursul național
de creație Ordinul
povestitorilor#9, tema
Zei și eroi în timpuri
moderne; publicarea
creațiilor premiate în
revista Ordinul
povestitorilor.

național Budeer Hadi
Pop Tudor
Matei

a V-a
D
a V-a
A

Premiu
pentru
compune-
reaO vizită
nocturnă,
respectiv
Dyonisos
la Cluj

Sim
Ramona

34. Olimpiada de Limba
și literatura română

Județean
ă

Tulai Maria a VI-a
B

mențiune Mureșan
Aurora

35. Olimpiada de limba și
literatura română -
OLAV

județeană Udrescu
Maria

a V-a
B

Premiul I Ionescu
Ancuța

36. Olimpiada de limba și
literatura română -
OLAV

națională Udrescu
Maria

a V-a
B

Mențiune Ionescu
Ancuța

37. Libertatea – între mit
și realitate

județeană Chișu-Mureș
an Rareș

a
VIII-a
A

Premiul I Ionescu
Ancuța

38. Libertatea – între mit județeană Tomoiagă a V-a Mențiune Ionescu



și realitate Mihnea B Ancuța
39. Libertatea – între mit

și realitate
județeană Costea

Laura
a V-a
B

Premiul II Ionescu
Ancuța

40. Olimpiada de Limba
și literatura română

Județean
ă

Ursache
Miruna

a VI-a
C

II Borza Emilia

41. Olimpiada de Limba
și literatura română

Județean
ă

Rusu Daniel
Ionuțaș Alex

a VI-a
C
a
VII-a
D

Mențiune Borza
Emilia

42. Olimpiada lectura ca
abilitate de viață

Județean
ă

Vecleniț
Andrei,
Mureșan
Alexandru

a VI-a
C

Mențiune Borza
Emilia

43. Cultură și
spiritualitate

Județean
și
național

Ursache
Miruna

a VI-a
C

I/premiul
special

Borza
Emilia

44. Concursul Național
Vrei să fii meloman
Arad, ediția a IV-a

regional Titu Cristina,
Mircean
Iulia, Martin
Fabian

a XI-a
MI și
a
X-MI1

I Borza
Emilia

45. Festivalul-concurs eu
citesc! Tu ... mai
citești?

Național Husariu
Irina, Sarca
Alexandra

a VI-a
C

Marele
premiu

Borza
Emilia

46. Festivalul Național de
creație și interpretare
Ana Blandiana

Național Popa Diana a XI-a
ȘT2

III Borza
Emilia

47. Concursul Construim
împreună viitorul

Județean Popa Diana,
Moldovan
Mădălina,
Mihețiu
Raluca

a XI-a
ȘT2

Premiul
pentru cel
mai
complex
eseu

Borza
Emilia

48. Mesajul meu
Antidrog

Județean Moldovan
Mădălina,
Oltean
Andrei,
Indolean
Alexis

a XI-a
ȘT2,
MI

II Borza
Emilia

49. Cultură și civilizație în
România

Național Martin
Fabian,
Alexandra,
Stan

a X-a
MI2
și
XI-a F

II Borza
Emilia

50. Concurs Național
Buc-trailer

Național Varga Paula,
Biriș
Alecsandra,
Marchiș
Daria,
Haplea
Mihai

a
VII-a
D

Mențiune Borza
Emilia

51. Olimpiada de Limba
și literatura română

Județean
ă

Martin
Fabian
Neamț Alia

a X-a
MI

I
II

Nicolae
Berindeiu



52. Olimpiada lectura ca
abilitate de viață

Județean
ă

a VI-a
C

Mențiune Nicolae
Berindeiu

53. Cultură și
spiritualitate

Județean Martin
Fabian

a X-a
C

II Nicolae
Berindeiu

54. Concursul Național
Vrei să fii meloman
Arad, ediția a IV-a

regional Titu Cristina,
Mircean
Iulia, Martin
Fabian

a XI-a
MI și
a
X-MI1

I Nicolae
Berindeiu

55. Festivalul Național de
creație și interpretare
Ana Blandiana

Național Martin
Fabian

a X-a
MI

I Nicolae
Berindeiu

56. Cultură și civilizație în
România

Național Martin
Fabian,
Alexandra
Suciu, Stan
Darius

a X-a
MI2
și
XI-a F

II Nicolae
Berindeiu

57. Concurs național
Paradigmele
postmodernității

Național Martin
Fabian

a a
X-a
MI

I Nicolae
Berindeiu

58.
59.

Concursul Naţional
„Știinţa în casa ta”

Interjudeţ
eană

Indolean
Alexis

XI MI I Constanţa
Stăncescu

60. În slujba ţării și a
neamului românesc

Judeţean
ă

Suciu Maria
Alexandra

XI F Menţiune Ofelia
Hossu

61. Mesajul nostru
pentru România

Judeţean
ă

Andrei
Teodora

VA Popa Ionuţ

62. Concursul
interdisciplinar „Omul
și sacrul”

locală Echipaj XI-XII I
(secţiune
a
teatru-film
)

Ofelia
Hossu și
Emilia
Borza

63. Concursul judeţean
„ Povești digitale“

judeţeană Indolean
Alexis
Crișan
Darius
Rus Daria
Coprean
Vlad
Rusu Mara
Marian
Sabina
Feier Sara

IX-XI I Constanţa
Stăncescu

64. Concursul „Școala
visurilor mele”

naţional Martin
Fabian

XMI III Constanţa
Stăncescu

65. Concurs de eseuri
„Libertatea între mit
și realitate”

local Novac
Bianca

XF I Constanţa
Stăncescu

66. Concursul „Istorie și
societate în
dimensiune virtuală”

judeţeană Indolean
Alexis

XI MI I Constanţa
Stăncescu

67. Concursul „Istorie și
societate în
dimensiune virtuală”

judeţeană Coprean
Vlad

X MI III Constanţa
Stăncescu



68. Concursul „Istorie și
societate în
dimensiune virtuală”

judeţeană Novac
Bianca

XMI III Constanţa
Stăncescu

69. Concursul „Cultură și
civilizaţie în
România”

judeţeană Suciu
Alexandra
Martin
Fabian

XIF
XMI

II Hossu
Ofelia
Borza
Emilia
Nicolae
Berindeiu

70. Olimpiada de Știinţe
Socio-Umane-
psihologie

judeţeană Popa Diana XIȘT
2

III Constanţa
Stăncescu

71. Olimpiada de Știinţe
Socio-Umane-
psihologie

judeţeană Mărginean
Amalia

XF menţiune Constanţa
Stăncescu

72. Olimpiada de Știinţe
Socio-Umane- Logică

judeţeană Rotund
Mihaela

XII F menţiune
și
participar
e la etapa
naţională

Alexandra
Giurgiu

73. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Mihu Șerban XI MI I Ofelia
Hossu

74. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Molnar Sara IX MI I Ofelia
Hossu

75. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Fizeșan
Alexandru

XII F I Ofelia
Hossu

76. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Deacu Irina IX
ST2

II Ofelia
Hossu

77. Olimpiada de Istorie
Judeţean

ă

Suciu
Alexandra

XI F III Ofelia
Hossu

78. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Gruiţă Ana IX
ȘT2

menţiune Ofelia
Hossu

79. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Rusu Mara IX
ȘT2

menţiune Ofelia
Hossu

80. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Pușcașu
Mălina

IXȘT
1

menţiune Ofelia
Hossu



81. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Gog
Andrada

XI F menţiune Ofelia
Hossu

82. Olimpiada de Istorie Judeţean
ă

Mic Ștefana XMI menţiune Rad Ciprian

83. Olimpiada de Istorie Naţională Mihu Șerban XI MI I Ofelia
Hossu

84. Olimpiada de Istorie Naţională Molnar Sara IX MI menţiune Ofelia
Hossu

85. Olimpiada de Istorie Naţională Fizeșan
Alexandru

XII F premiu
special

Ofelia Hossu

86. Olimpiada de
geografie

națională Popescu
Alina-Rozali
a

XII Mențiune
a I

Pălăcian
Felicia

87. Olimpiada de
geografie

națională Silaghi
Patricia

XI Premiu
special

Pălăcian
Felicia

88. Olimpiada de
geografie

județeană Popescu
Alina-Rozali
a

XII Premiul I Pălăcian
Felicia

89. Olimpiada de
geografie

județeană Martin
Fabian-Ionuț

X Premiul II Bena
Nicolae

90. Olimpiada de
geografie

Județean
ă

Silaghi
Patricia

XI Premiul III Pălăcian
Felicia

91. Olimpiada de
geografie

județeană Berinde
Codrin

VIII Premiul III Pălăcian
Felicia

92. Olimpiada de
geografie

județeană Sarca
Lorena-Deni
sa

IX Mențiune Pălăcian
Felicia

93. Olimpiada de
geografie

județeană Chișu
Mureșan
Darius

VIII Mențiune Bena
Nicolae

94. Concursul
european”Tineri în
pădurile Europei”

județeană Martin
Fabian Ionuț
Iancu Ioana
Opre Ana

X
IX
IX

Premiul I Pălăcian
Felicia

95. Concursul
”Geomondis”, Fac. de
Geografie

regională Chichișan
Alexia
Martin
Fabian Ionuț
Pop Oana
Popescu
Alina-Rozali
a

IX
X
XI
XII

Mențiune Pălăcian
Felicia

96. O.N.S.S. MUNICIPI
U

FOTBAL PRIM
AR

1 Fetean G
Curticiu A



97. O.N.S.S. JUDET FOTBAL PRIM
AR

1 Fetean G
Curticiu A

98. Cupa TIMBARK JUDET FOTBAL PRIM
AR

1 Fetean G
Grigorescu
G

99. O.N.S.S.-Tenis de
masa

JUDET RUS IRINA IXF 1 Grigorescu
G

100 O.N.S.S.-Tenis de
masa

NATIONA
L

RUS IRINA IXF 2 Grigorescu
G

101 O.N.S.S.-CROS JUDET POP
GIORGIANA
MARIA

XST 1 Rosca
Brenda

102 O.N.S.S.-CROS NATIONA
L

POP
GIORGIANA
MARIA

XST 14 Rosca
Brenda

103 Cupa TIMBARK NATIONA
L

FOTBAL PRIM
AR

3 Fetean G
Grigorescu
G

104 O.N.S.S. ZONAL FOTBAL PRIM
AR

1 Fetean G
Curticiu A

105 O.N.S.S. NATIONA
L

FOTBAL PRIM
AR

1 Fetean G
Curticiu A

106 Cupa TIMBARK ZONAL FOTBAL PRIM
AR

1 Fetean G
Grigorescu
G

107 Concursul Național
Vrei să fii meloman
Arad, ediția a IV-a

Național Iulia
Mircean
Fabian
Martin
Meda Titu

XI MI
X MI
1
XI MI

Premiul I
Premiul
special
Radio
România
Cultural

Homone
Alexandra

108 Concursul Național
Vrei să fii meloman
Arad, ediția a IV-a

Național Fabian
Martin

X MI
1

Premiu
Special
pentru
interpretar
e

Homone
Alexandra

109 OJF județeană Berinde
Codrin

VIII C II Bocăneț C.

110 OJF județeană Florea Vlad XM I III Coțop C.
111 OJF județeană Tarța Tudor VII M Chețianu R.
112 ICYCS națională Petrenciu

Carina
XISt Premiul 1 Coțop C

113 Fii profesor de științe
pentru o zi

județeană Gherman O. VIII Premiul 1I Coțop C

114 Olimpiada Stiintele
Juniori

județeană Gligan
Sorana

VIII Premiul 1 Coțop C

115 Olimpiada de Chimie judeteana Muresan
Dan Adrian

VIII D Premiul II Fălcușan
Simona



116 Olimpiada „Științe
pentru juniori”

județeană Gligor
Sorana

VIII E Premiul I Fălcușan
Simona

117 Lumina Math Județean
ă

Nicoară
Mihai

V A Mențiune Tâmbuc
Nicoleta

118 Lumina Math Județean
ă

Modola
Ștefan

VI Premiul III Țura Gh.

119 Lumina Math Județean
ă

Timar
Darius

VI Premiul III Țura Gh.

120 Lumina Math Județean
ă

Văcar Daniel VI Mențiune Țura Gh.

121 Lumina Math Județean
ă

Lăzurean
Răzvan

VI Mențiune Țura Gh.

122 Lumina Math Județean
ă

Tarța Tudor VII C Premiul III Tâmbuc
Nicoleta

123 Olimpiada de
Informatică

naţională Ursache
Matei

7 Participar
e

Budișan
Mirela

124 Olimpiada de
Informatică

naţională Turcsa
Alexandru

11 Participar
e

Oprea
Ioana
Budișan
Mirela

125 Olimpiada de
Informatică

națională Muntean
Andrei

12 participare Muntean
Mihaela,
Chereș
Adriana

126 Olimpiada de
Tehnologia
Informației

naţională Angheluță
Răzvan

11 Participar
e

Oprea
Ioana
Budișan
Mirela

127 Concursul AcadNet
secțiunea Calculatoare
11-12

națională Muntean
Andrei

12 participare Muntean
Mihaela

128 Concursul AcadNet
secțiunea Calculatoare
11-12

interjudețe
ană

Muntean
Andrei

12 Premiul II
( poz 2
clasament
național)

Muntean
Mihaela

129 Concursul AcadNet
secțiunea Rețele 11-12

interjudețe
ană

Muntean
Andrei

12 mențiune
( poz 8
clasament
național)

Muntean
Mihaela

130 Consursul
Interjudeţean de
Matematică și
Informatică "Grigore
C. Moisil"

Interjudeţ
eană

Ursache
Matei

7 Locul III Budișan
Mirela

131 Olimpiada de
Informatică

județeană Ursache
Matei

7 Locul I Budișan
Mirela

132 Olimpiada de
Informatică

județeană Tofan George 9 mențiune Muntean
Mihaela,



Oprea Ioana
133 Olimpiada de

Informatică
județeană Turcsa

Alexandru
11 Locul III Oprea Ioana

Budișan
Mirela

134 Olimpiada de
Informatică

județeană Muntean
Andrei

12 mențiune Muntean
Mihaela,
Chereș
Adriana

135 Olimpiada de
Informatică

județeană Lup Lucia 12 mențiune Chereș
Adriana,
Muntean
Mihaela

136 Olimpiada de
Tehnologia
Informației

județeană Angheluță
Răzvan

11 Locul I Oprea Ioana
Budișan
Mirela

137 Concursul AcadNet
secțiunea Calculatoare
11-12

județeană Muntean
Andrei

12 Locul I
( poz 5
clasament
național)

Muntean
Mihaela

138 Concursul AcadNet
secțiunea Rețele 11-12

județeană Muntean
Andrei

12 Locul I Muntean
Mihaela

139 Concursul de
programare organizat
de Departamentul de
Calculatoare al UTCN

națională Lup Lucia 12 Premiul III Chereș
Adriana,
Muntean
Mihaela

140 Concursul de
programare organizat
de Departamentul de
Calculatoare al UTCN

națională Muntean
Andrei

12 Premiul III Chereș
Adriana,
Muntean
Mihaela

141 Concursul de
programare organizat
de Departamentul de
Calculatoare al UTCN

națională Turcsa
Alexandru

11 Premiul III Oprea Ioana
Budișan
Mirela

142 FTC Roboti- Control
Award

Regional Echipa Hype 9-12 II Chereș
Adriana

143 FTC Roboti- Alliance
Award

Regional Echipa Hype 9-12 1ST PICK Chereș
Adriana

144 MoonRace Interjudeț
ean

Echipa Hype 9-12 III Chereș
Adriana

145 Concursuri scolare
pe domenii

National
(poziţia
115
CAEN
fara
finantare)

STEM MEN,
Natie
prin
educ
atie,
FTC

100 Pozitia 21
in
Clasament
Divizia
Coanda

146 Olimpiada de biologie judeteană Copaciu
Daria

a IX-a
St1

Premiul II Vlaica
Claudia

147 Olimpiada de biologie judeteană Marian
Sabina

a IX-a
St2

Mențiune Vlaica
Claudia

148 Olimpiada de biologie judeteană Nagy Mihai a X-a
St

Premiul I Vlaica
Claudia

149 Olimpiada de biologie judeteană Pop Crina a X-a
St

Premiul II Vlaica
Claudia



150 Olimpiada de biologie judeteană Mora Giulia a X-a
St

Premiul III Vlaica
Claudia

151 Olimpiada de biologie judeteană Florea Vlad a X-a
St

Mențiune Vlaica
Claudia

152 Olimpiada de biologie judeteană Pop
Georgiana

a X-a
St

Mențiune Vlaica
Claudia

153 Olimpiada de biologie judeteană Dinga
Bianca

a X-a
St

Mențiune Vlaica
Claudia

154 Olimpiada de biologie judeteană Gruian
Maria

a X-a
St

Mențiune Vlaica
Claudia

155 Olimpiada de biologie judeteană Filip Miruna a XI-a
St2

Mențiune Vlaica
Claudia

156 Olimpiada de biologie judeteană Mihetiu
Raluca

a XI-a
St2

Mențiune Vlaica
Claudia

157 Olimpiada de biologie judeteană Onaciu
Alexia

a XI-a
St1

Mențiune Vlaica
Claudia

158 ICYS judeteană Petrenciu
Carina

a X-a
St

Premiul I Vlaica
Claudia

159 Olimpiada de biologie nationala Copaciu
Daria

a IX-a
St1

Premiu
Special

Vlaica
Claudia

160 Olimpiada de biologie nationala Marian
Sabina

a IX-a
St2

participar
e

Vlaica
Claudia

161 Olimpiada de biologie nationala Nagy Mihai a X-a
St

M + Lot
Largit

Vlaica
Claudia

162 Olimpiada de biologie nationala Pop Crina a X-a
St

participar
e

Vlaica
Claudia

163 Olimpiada de biologie nationala Mora Giulia a X-a
St

participar
e

Vlaica
Claudia

164 Olimpiada de biologie nationala Florea Vlad a X-a
St

participar
e

Vlaica
Claudia

165 ICYS nationala Petrenciu
Carina

a X-a
St

Premiul I Vlaica
Claudia

166 ICYS Inter-nati
onala
Kuala

–Lumpur
(Malaysia

)

Petrenciu
Carina

a X-a
St

Medalia
de argint

Vlaica
Claudia

167
Olimpiada Stiinte
pentru Juniori

judeteană Gligor
Sorana

a
VIII-a

premiul I
Bota
Monica

168 Concursul „Emil
Palade”

locala VI Mentiune Măriutiu
Aurora

169 Concursul „Sanitarii
Priceputi”

județeană 5 elevi IX
Șt2

Mențiune
a 1

Măriutiu
Aurora

170 Olimpiada de limba
engleză

națională Crișan Mara IX
ȘT2

Premiul I Bușcă
Ana Maria

171 Olimpiada de limba
engleză

națională Ciumărnean
Radu

X ȘT Mențiune Berindeie
Diana

172 Olimpiada de limba națională Susa Bianca IX MI Mențiune Iancu



engleză Simona
173 Olimpiada de limba

engleză
județeană Ciumărnean

Radu
X ȘT Premiul I

Premiul
special

Berindeie
Diana

174 Olimpiada de limba
engleză

județeană Susa Bianca IX MI Premiul I
Premiul
special

Iancu
Simona

175 Olimpiada de limba
engleză

județeană Crișan Mara IX
ȘT2

Premiul II
Premiul
special

Bușcă
Ana Maria

176 Olimpiada de limba
engleză

județeană Bîrle
Alexandra

XII MI Premiul II
Premiul
special

Rarinca
Georgeta

177 Olimpiada de limba
engleză

județeană Dănilă
Alexandra

IX F Premiul III
Premiul
special

Rarinca
Georgeta

178 Olimpiada de limba
engleză

județeană Marc
Anastasia

X ȘT Mențiune
Premiul
special

Berindeie
Diana

179 Olimpiada de limba
engleză

județeană Armașu
Mara

X ȘT Mențiune Iancu
Simona

180 Olimpiada de limba
engleză

județeană Leșe Mihai
Andrei

X F Mențiune Ivan
Mădălina

181 Olimpiada de limba
engleză

județeană Peștean
Tania

IX ȘT Mențiune Bușcă
Ana Maria

182 Olimpiada de limba
engleză

județeană Pușcașu
Mălina
Teodora

IX ȘT Mențiune Bușcă
Ana Maria

183 Olimpiada de limba
engleză

județeană Moldovan
Mădălina

XI ȘT Mențiune Bușcă
Ana Maria

184 Olimpiada de limba
engleză

județeană Cuibus
Alexandru

VII E Mențiune Bușcă
Ana Maria

185 Olimpiada de limba
engleză

județeană Popa
Răzvan

VII D Mențiune Bușcă
Ana Maria

186 Olimpiada de limba
engleză

județeană Stoica
Hopîrtean
Alexia

VII
A/C

Mențiune Avram
Stela

187 Olimpiada de limba
engleză

județeană Tat
Alexandra

VII D Mențiune Bușcă
Ana Maria

188 Olimpiada de limba
engleză

județeană Tănase
David

VII D Mențiune Bușcă
Ana Maria

189 Concursul Speak Out
secțiunea B

județeană Barz Clara VII B Premiul I Rarinca
Georgeta

190 Concursul Speak Out
secțiunea B

județeană Ursache
Miruna

VI C Premiul III Rarinca
Georgeta

191 Concursul Speak Out
secțiunea B

județeană Mureșan
Călina

XI
ȘT1

Premiul III Berindeie
Diana

192 Concursul Speak Out
secțiunea B

județeană Gruian
Maria

X ȘT Premiul III Berindeie
Diana

193 Concursul Speak Out
secțiunea B

județeană Gog
Andrada

XI F Premiul III Bindean
Laura



Lucreția Ivan
Mădălina

194 Concursul Speak Out
secțiunea A

județeană Condor
David

VI A Premiul II Bindean
Laura

195 Concursul Speak Out
secțiunea A

județeană Felecan
Alexia

VI A Mențiune Bindean
Laura

196 Concursul Speak Out
secțiunea A

județeană Perșa Daria IX MI Premiul II Berindeie
Diana

197 Concursul Speak Out
secțiunea A

județeană Lucăcel-Cic
eo Ilinca

XI
ȘT1

Premiul II Berindeie
Diana

198 Concursul Speak Out
secțiunea A

județeană Cotîrlă Iulia XI
ȘT2

Mențiune Berindeie
Diana

199 Concursul Speak Out
secțiunea B

județeană Ștefănescu
Simina

XI F Mențiune Bindean
Laura
Ivan
Mădălina

200 Festivalul Național de
teatru în limba
engleză
“Come with us to
Dramaland”

națională Echipa de
teatru cu
piesa
“The Modern
Odyssey: a
Journey of
Self-Discover
y”

XI ȘT Best
Adapted
Script
Premiul I

Berindeie
Diana

201 Festivalul Național de
teatru în limba
engleză
“Come with us to
Dramaland”

națională Echipa de
teatru cu
piesa
“The Modern
Odyssey: a
Journey of
Self-Discover
y”

XI ȘT Best
Acting
Team
Premiul III

Berindeie
Diana

202 Festivalul Național de
teatru în limba
engleză
“Come with us to
Dramaland”

națională Echipa de
teatru cu
piesa
“The Modern
Odyssey: a
Journey of
Self-Discover
y”

XI ȘT Premiul
juriului

Berindeie
Diana

203 Festivalul Național de
teatru în limba
engleză
“Come with us to
Dramaland”

națională Graur Carla
în piesa
“The Modern
Odyssey: a
Journey of
Self-Discover
y”

XI ȘT Most
Impressiv
e Acting
Premiul
special

Berindeie
Diana

204 Festivalul Național de
teatru în limba
engleză
“Come with us to
Dramaland”

națională Mureșan
Cǎlina
în piesa
“The Modern
Odyssey: a

XI ȘT Powerful
Presence
on Stage
Premiul
special

Berindeie
Diana



Journey of
Self-Discover
y”

205 Festivalul Național de
teatru în limba
engleză
“Come with us to
Dramaland”

națională Echipa de
teatru cu
piesa
“The Modern
Odyssey: a
Journey of
Self-Discover
y”

XI ȘT Best
Make-Up
Premiul
special

Berindeie
Diana

206 Bridges Over Time regionalǎ Indolean
Carla

IVD Premiul I Alexandres
cu Cristina

207 Olimpiada de limba
germană

națională Bulgăr
Andreea

X MI Mențiune
individual
ǎ
Mențiune
grupǎ

Nedelcu
Cristina

208 Olimpiada de limba
germană

județeană Bulgăr
Andreea

X MI Premiul I Nedelcu
Cristina

209 Olimpiada de limba
germană

județeană Tămaș
Andreea

X MI Premiul III Nedelcu
Cristina

210 Olimpiada de limbi
romanice- limba
francezǎ

națională
Foghiș
Diana

XII F Mențiune Oneț Ileana

211 Olimpiada de limbi
romanice- limba
francezǎ

județeană
Foghiș
Diana

XII F Premiul II Oneț Ileana

212 Olimpiada de limbi
romanice- limba
francezǎ

județeană
Haplea
Mihai

VII D Mențiune Oneț Ileana

213 Concursul național
de matematică
aplicată A. Haimovici

județeană Miron
Nicoleta
Diana

X F Mențiune Părăian
Adela

214 Olimpiada de
Matematica

judeteana Pop Matei aV-a Mentiune Tâmbuc
Nicoleta

215 Olimpiada de
matematica

judeteana Pop Sergiu a
VII-a

Mentiune Tâmbuc
Nicoleta

216 Olimpiada de
matematica

nationala Tarta Tudor a
VII-a

Medalie
de bronz

Tâmbuc
Nicoleta

217 Concursul national
de matematica
“Lumina Math”

nationala Tarta Tudor a
VII-a

Premiul III Tâmbuc
Nicoleta

218 Concursul
interjudetean de
matematica “M.
Tarina”- Turda

Interjudeț
ean

Tarta Tudor a
VII-a

Mentiune Tâmbuc
Nicoleta

219 Concursul National
de matematica
“Laurentiu Duican”-
Brasov

național Tarta Tudor a
VII-a

Mentiune Tâmbuc
Nicoleta



220 Olimpiada de Religie
Ortodoxa

judeteana Martin
Fabian-Ionut

X MI1 Locul 2 Buzdugan
Dănuț

221 Concursul de Cultura
si Spiritualitate
romaneasca

judeteana Martin
Fabian-Ionut

X MI1 Locul 2 Buzdugan
Dănuț

222 Concursul de Cultura
si Spiritualitate
romaneasca

judeteana Pop
Alexandra

X F Locul 1 Buzdugan
Dănuț

223 Concursul de Cultura
si Spiritualitate
romaneasca

nationala Pop
Alexandra

X F Mentiune
specială

Buzdugan
Dănuț

224 Olimpiada Religie
Catolica

Jud. Chiorean
Alexandra

VII Locul I Tușa
Adriana

225 Mâini de aur - Huedin Internațio
nal

Bura Maria IV A P I Nica
Henorel

226 Mâini de aur - Huedin Internațio
nal

Pintea Celia IV A P II Nica
Henorel

227 Mâini de aur - Huedin Internațio
nal

Mahulea
Andra

II G P II Nica
Henorel

228 Cultură și
spiritualitate

Național Ursache
Miruna

VI C P I Nica
Henorel

229 Meșteșuguri artistice
tradiționale

Județean Anișorac
Ana Maria

II B P II Nica
Henorel

230 Meșteșuguri artistice
tradiționale

Județean Borzu Maria IV D P III Nica
Henorel

231 Meșteșuguri artistice
tradiționale

Județean Gherasim
Adriana

II B P III Nica
Henorel

232 Meșteșuguri artistice
tradiționale

Județean Beleni Mihai IV E M Nica
Henorel

233 Meșteșuguri artistice
tradiționale

Județean Buzaș
Bianca

III D M Nica
Henorel

234 Meșteșuguri artistice
tradiționale

Județean Mureșan
Diana

IV D M Nica
Henorel

235 Concursul Național
Vrei să fii meloman
Arad, ediția a IV-a

Național Iulia
Mircean
Fabian
Martin
Meda Titu

XI MI
X MI

1
XI MI

Premiul I
Premiul
special
Radio
România
Cultural

Homone
Alexandra

236 Concursul Național
Vrei să fii meloman
Arad, ediția a IV-a

Național Fabian
Martin

X MI
1

Premiu
Special
pentru
interpretar
e

Homone
Alexandra

237 Concursul de desene
,,Poveste În Acuarela”

internatio
nala

Bârdeș
Maria

IX F premiul1 Cicios Dan

238 Concursul de desene
,,Poveste În Acuarela”

internatio
nala

Pop
Alexandra

X F premiul I Cicios Dan

239 Concursul de desene
,,Poveste În Acuarela”

internatio
nala

Tarța Tudor VII C premiul I Cicios Dan

240 Concursul de desene
,,Poveste În Acuarela”

internatio
nala

Hegyi
Eduard

VIII A premiul II Cicios Dan



241 Între mit și realitate județean Mercean
Maria

VI A Cicios Dan

242 Între mit și realitate județean Pop
Alexandra

X F Cicios Dan

243 Între mit și realitate județean Bârdeș
Maria

IX F Cicios Dan

La ciclul primar
Participări:

Nr.
crt

Denumirea
concursului/olimpiadei

Etapa (locală,
județeană, interjud.,
națională)

Număr elevi participanți

1. Comper Matematică Etapa județeană 424
2. Comper Comunicare Etapa județeană 447
3. Cangurașul Matematician Etapa județeană 57
4. Amintiri din copilărie Etapa județeană 171
5. Formidabilii Etapa națională 141
6. Poveștile Cangurului Etapa națională 45
7. Gazeta matematică Etapa națională 153
8. Mândria de a fi român Etapa județeană 5
9. LuminaMath Etapa națională 7
10. Olimpiada de Educaţie civică Etapa locală 2
11. Comper Matematică Etapa națională 5
12. Comper Comunicare Etapa națională 5
13. Primăvara copiilor Etapa județeană 10

Rezultate:

Nr.
crt.

Denumirea
concursului/olimpiade

Etapa Numele
elevului

Clasa Premiul
obținut

Profesorul care
l-a pregătit

1. Comper-Română județeană 9 elevi P I Roșca O.
2. Comper-Română județeană 3 elevi II Roșca O.
3. Comper-Română județeană 4 elevi III Roșca O.
4. Comper-Română județeană 2 elevi M Roșca O.
5. Comper-Română județeană 7 elevi I Chifor C.
6. Comper-Română județeană 12 elevi II Chifor C.
7. Comper-Română județeană 2 elevi III Chifor C.
8. Comper-Română județeană 2 elevi M Chifor C.
9. Comper-Română județeană 15 elevi I Scheau A.

10. Comper-Română județeană 7 elevi II Scheau A.
11. Comper-Română județeană 1 elev III Scheau A.
12. Comper-Română județeană 1 elev M Scheau A.
13. Comper-Română județeană 11 elevi I Crișan M.
14. Comper-Română județeană 8 elevi II Crișan M.
15. Comper-Română județeană 2 elevi III Crișan M.
16. Comper-Română județeană 3 elevi M Crișan M.
17. Comper - Matematică județeană 2 elevi I Roșca O.



18. Comper - Matematică județeană 5 elevi II Roșca O.
19. Comper - Matematică județeană 4 elevi III Roșca O.
20. Comper - Matematică județeană 3 elevi M Roșca O.
21. Comper - Matematică județeană 17 elevi I Chifor C.
22. Comper - Matematică județeană 3 elevi II Chifor C.
23. Comper - Matematică județeană 2 elevi III Chifor C.
24. Comper - Matematică județeană 2 elevi M Chifor C.
25. Comper - Matematică județeană 19 elevi I Scheau A.
26. Comper - Matematică județeană 2 elevi II Scheau A.
27. Comper - Matematică județeană 1 elev III Scheau A.
28. Comper - Matematică județeană 1 elev M Scheau A.
29. Comper - Matematică județeană 8 elevi I Crișan M.
30. Comper - Matematică județeană 8 elevi II Crișan M.
31. Comper - Matematică județeană 2 elevi III Crișan M.
32. Comper - Matematică județeană 3 elevi M Crișan M.
33. Comper- matematică județeană 4 I A I Groza Ș.
34. Comper- matematică județeană 14 I A II Groza Ș.
35. Comper- matematică județeană 5 I A III Groza Ș.
36. Comper- matematică județeană 1 I A Mențiune Groza Ș.
37. Comper- comunicare județeană 21 I A I Groza Ș.
38. Comper- comunicare județeană 4 I A II Groza Ș.
39. Comper- comunicare județeană 1 I A Mențiune Groza Ș.
40. Gazeta Matematică locală 1 I A Mențiune Groza Ș.
41. Comper- matematică județeană 1 I B I Maghiar C.
42. Comper- matematică județeană 15 I B II Maghiar C.
42. Comper- matematică județeană 4 I B III Maghiar C.
44. Comper- matematică județeană 4 I B Mențiune Maghiar C.
45. Comper- comunicare județeană 5 I B I Maghiar C.
46. Comper- comunicare județeană 5 I B II Maghiar C.
47. Comper- comunicare județeană 8 I B III Maghiar C.
48. Comper- comunicare județeană 5 I B Mențiune Maghiar C.
49. Amintiri din copilărie națională 9 I B I Maghiar C.
50. Amintiri din copilărie națională 4 I B II Maghiar C.
51. Formidabilii națională 10 I B I Maghiar C.
52. Formidabilii națională 7 I B II Maghiar C.
53. Formidabilii națională 2 I B III Maghiar C.
54. Amintiri din copilărie națională 13 I C I Petre C.
55. Comper- matematică județeană 6 I D I Valea M.
56. Comper- matematică județeană 7 I D II Valea M.
57. Comper- matematică județeană 5 I D III Valea M.
58. Comper- matematică județeană 5 I D Mențiune Valea M.
59. Comper- comunicare județeană 13 I D I Valea M.
60. Comper- comunicare județeană 3 I D II Valea M.
61. Comper- comunicare județeană 8 I D III Valea M.
62. Comper- comunicare județeană 2 I D Mențiune Valea M.
63. Comper - Comunicare I 1 IV D I Sandor Liliana
64. 2 IV A I Achim Adina

65. Comper- Matematică I 8 IVD I Sandor Liliana
66. 1 IV A I Achim Adina
67. Gazeta Matematică

Junior
I 1 IV A I Achim Adina

68. I 1 elev IV D I Sandor Liliana



69. Comper Matematică Etapa
jude
țeană

39 a II - a
A,B,C,
D,F,G,

H

I Prof: Monica
Abrudan, Emoke
Chira, Andreea
Coman, Adina
Micu,Maria
Muresan,
Norina
Nicolaescu,
Simona Ploscar

36 II

27 III

23 Mentiune

70. Comper Comunicare Etapa
jude
țeană

44 a II - a
A,B,C,
F,G,H

I Prof: Monica
Abrudan, Emoke
Chira, Andreea
Coman, Adina
Micu, Maria
Muresan,
Norina
Nicolaescu,
Simona Ploscar

36 II

33 III

27 Mentiune

71. Cangurașul
Matematician

Etapa
jude
țeană

13 a II - a
A,B,C,
F,G,H

Foarte bine Prof: Monica
Abrudan,
Andreea
Coman, Maria
Muresan,
Norina
Nicolaescu,
Simona Ploscar

22 Bine

72. Amintiri din copilărie Etapa
jude
țeană

4 a II - a
A,B,F,
G,H

I Prof: Emoke
Chira, Maria
Muresan,
Norina
Nicolaescu,
Simona Ploscar

2 II
10 III
21 Mentiune

73. Formidabilii Etapa
naționa
lă

11 a II - a
A,F,G,

H

I Prof: Monica
Abrudan, Maria
Muresan,
Norina
Nicolaescu,
Simona Ploscar

19 II

35 III

7 Mentiune

74. Povestile Cangurului Etapa
naționa
lă

11 a II - a
B, H

Excelent Prof: Emoke
Chira, Simona
Ploscar12 Foarte bine

2 Bine

75. Gazeta matematică Etapa
naționa
lă

5 Excelent Prof: Monica
Abrudan, Norina
Nicolaescu,
Simona Ploscar

4 I

9 II

2 III

76. Mândria de a fi român Etapa
jude
țeană

1 I Prof.Simona
Ploscar

77. LuminaMath Etapa
naționa
lă

5 I Prof. Monica
Abrudan,Simon
a Ploscar, Micu



Adina1 II

1 III

78. Comper- comunicare Națion
ală

Iușan
Paula

IA Premiul II Groza Ștefania

79. Comper- comunicare Națion
ală

Groza
Alexan
dra

IA Premiul II Groza Ștefania

80. Comper- matematică Națion
ală

Mureș
an
Mara

IA Premiul I Groza Ștefania

81. Comper- matematică Națion
ală

Popa
Ioana

IA Premiul I Groza Ștefania

82. Comper- matematică Națion
ală

Vegh
Marc

IA Premiul III Groza Ștefania

83. Comper- comunicare Națion
ală

Bulzan
Matei

I D Premiul II Valea Maria

84. Comper- comunicare Națion
ală

Mureș
an
Luca

I D Premiul III Valea Maria

85. Comper- comunicare Națion
ală

Lungu
Laura

I D Mențiune Valea Maria

86. Comper- matematică Națion
ală

Ioniță
Irina

I D Premiul III Valea Maria

87. Lumina Math Naţion
ală

Buia
Andrei

IV D III Sandor Liliana

88. Lumina Math Naţion
ală

Mărar
Drago
ș

IV B III Crisan
Camelia

89. Comper- Matematică Naţion
ală

Buia
Andrei

IV D II Sandor Liliana

La polul opus se situează cazurile de corigenţă din primul semestru, care deși au
fost într-un număr mic, nu au fost neglijate și li s-a acordat atenţia necesară. Situația
corigențelor este redată mai jos:

Disciplina Gimnaziu Liceu

Matematică 3 2

Geografie 6 1

Fizică 2

Limba română 3

Limba Latină 1

Lb. engleză 2



Lb. franceză 1

Elevii declaraţi corigenţi la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2018-2019 au
beneficiat de măsurile remediale elaborate și aplicate de profesori: program de
pregătire suplimentară și recuperare a rămânerilor în urmă, teste de progres,
verificarea sistematică a caietelor și a temelor, aplicarea unor metode de învăţare
diferenţiată.

La finalul semestrului al II-lea nu au fost înregistrați elevi corigenți.
De asemenea, am tratat cu toată atenţia elevii școlii care au fost evaluaţi și

certificaţi de CJRAE cu CES. Pentru aceștia au fost elaborate și aplicate planuri de
învăţare personalizate la toate disciplinele, ei fiind integraţi și sprijiniţi în eforturile de
învăţare și dezvoltare personală.

A fost elaborat un plan operaţional de prevenire a violenţei și s-au încheiat, în
acest sens, parteneriate și protocoale cu ONG-uri, cu Poliţia și Jandarmeria.

S-a făcut monitorizarea absenţelor elevilor, raportate lunar la ISJ Cluj și s-au
aplicat măsuri de reducere a absenteismului și a sancţiunilor disciplinare.

Adoptarea emblemei specifice școlii pentru elevii de liceu a fost un demers
destinat să ducă la îmbunătățirea climatului afectiv și educativ în numeroase clase
de elevi și în scoală, în general. Prin purtarea uniformei au fost depășite o parte din
problemele legate de respectarea regulamentului școlar privind ținuta decentă a
elevilor, este promovată armonia și colegialitatea, s-au redus barierele economice și
sociale dintre elevi.

Apreciem că la nivelul școlii s-au înregistrat rezultate bune în privinţa stării de
disciplină. A continuat activitatea de monitorizare și raportare a absețelor și s-au luat
din timp măsuri preventive, astfel încăt nu există elevi exmatriculaţi din cauza
absenţelor și a disciplinei. Menținerea catalogului electronic a fost un factor care a
favorizat prevenirea absenteismului, ritmicitatea notării și a asigurat o informare
promptă și utilă a părinților.

Considerăm că școala noastră transmite astfel către comunitatea locală un
mesaj de profesionalism și disciplină, care alături de rezultatele școlare deosebite,
întărește imaginea unei școli de elită, pe care Liceul Teoretic ”N. Bălcescu” a
câștigat-o de-a lungul timpului.



Activităţi educative extrașcolare
Au existat procupări susţinute pentru monitorizarea, evaluarea și optimizarea

activităţilor educative extracurriculare și extrașcolare, ceea ce a determinat o
creștere a numărului și eficienţei activităţilor extrașcolare organizate pentru elevii
instituţiei noastre.

O situație sintetică ce redă tipul activităților desfășurate și distribuția acestora în
cele două semestre este redată mai jos:

Tipul activităţilor Număr de
activităţi în
semestrul

I

Număr de
activităţi în
semestrul

al II-lea

Activităţi școlare și extrașcolare ( programe și
proiecte) implementate la iniţiativa Liceului Teoretic
”Nicolae Bălcescu”:

122 75

Activităţi școlare și extrașcolare implementate în
unitatea de învățământ, la inițiativa Ministerului
Educației Naționale, a ISJ Cluj, în baza unor
acorduri/ parteneriate naționale, județene, locale

29 24

Activităţi extrașcolare iniţiate de alte instituţii
(organizații, fundaţii, asociații, comunitatea locală
etc.) desfășurate în cadrul parteneriatelor/
proiectelor școlare

33 18

Proiecte și programe la iniţiativa Liceului Teoretic
”Nicolae Bălcescu”cuprinse în CAEJ, CAER , CAEN

8 2

Acţiuni de prevenire și combatere a violenţei
școlare, a consumului de droguri/ etnobotanice și
a absenteismului/ abandonului școlar;
Acțini/măsuri pentru copiii ai căror părinți sunt
plecați în străinătate

5 2

Activități ale Consiliului Școlar al Elevilor 2 2

Dintre activitățile educative extrașcolare devenite tradiționale în unitatea noastră
care se bucură an de an de o participare largă din partea elevilor amintim:

• Festivitațile de deschidere și de încheiere a anului școlar;

• Balul Bobocilor;

• Campanii de caritate;

• Acțiuni de comemorare a patronului spiritual al liceului - Nicolae Bălcescu;

• Festivitatea de premiere a elevilor olimpici și a profesorilor îndrumători/
Sărbătorirea Zilei Naţionale;



• Serbarea de Crăciun;

• Activităţi dedicate sărbătorii de Haloween;

• Participare la Festivalul de teatru pentru copii (clasele primare);

• Vizite la Căminul de bătrâni;

• Vizite la muzee: Zoologic, Artă, Etnografic;

• Turul istoric al orașului;

• Numeroase excursii tematice organizate în ţară și străinătate;

• Vizionarea unor spectacole de teatru, filme istorice, concerte;

• Implicarea în strângerea de fonduri pentru copiii instituţionalizaţi;

• Participări la competiţii sportive;

• Recitalul și concursul „Bălceștii au talent”;

• Concursul județean „Și eu știu muzică”;

• Activități de promovare a unui stil de viață sănătos.

a) Catedra de limbi moderne:
• Împreună cu elevii si doamnele învățătoare a claselor II C, II D, II F, IV C, IV D, IV

E am organizat un spectacol caritabil de Crăciun intitulat A Magic Christmas.

Banii strânși au fost donați asociației Life Education for All. (prof.

Alexandrescu)

• Colaborare cu Fundația John Maxwell Team, implicare în proiectul național

Let’s get Green! cu clasa a X-a MI1 (prof. Bindean).

• Participarea cu elevii clasei a X-a MI1 la Crǎciunul Multicultural, Carnavalul

Personajelor și la acțiuni de voluntariat:TIFF, Sǎ fugim în curtea școlii, Art form

(prof. Bindean).

• Excursie tematicǎ la Sibiu, turul orașului Cluj, Școala Altfel (prof. Bușcǎ).

• Lecții tema Bullying – orele de consiliere și orientare (prof. Bușcǎ, Giloan).

• Sǎ ne cunoaștem orașul, vizitǎ la Deva, vizitǎ la Castelul Huniazilor, vizitarea

centrului vechi al orașului Hunedoara ,vizitarea unor locuri și monumente

istorice, vizionare de film la Cinema City, activitǎți la Institutul Francez Cluj,

vizitǎ la Observatorul astronomic Cluj în cadrul Sǎptǎmânii Școala Altfel –

clasa a V-a A (prof. Giloan).

• Invitarea unui medic stomatolog la activitatea din cadrul “Școlii Altfel”;

invitarea în cadrul orelor de consiliere a unor studenți de la Facultatea de

Informaticǎ cu proiectul “Pericolele Internetului”(prof. Giloan, Oneț).

• Participarea cu elevii clasei a V-a A la Crǎciunul Multicultural, Carnavalul

Personajelor (prof. Giloan).



• Vizitǎ la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, cu clasa a VIII-a E (22-26

oct. 2018, Școala altfel). (prof. Iancu)

• Activitǎți sportive la Baza Sportivǎ Gheorgheni, clasa a VIII-a E (22-26 oct.

2018, Școala altfel). (prof. Iancu)

• Calul troian (discuție condusǎ de invitați despre riscurile consumului de

droguri) clasa a VIII-a E (22-26 oct. 2018, Școala altfel). (prof. Iancu)

• Porția de sǎnǎtate (invitatǎ dr. Uzarciuc) clasa a VIII-a E (22-26 oct. 2018,

Școala altfel). (prof. Iancu)

• Atelier de teatru condus de actorul Norbert Boda, clasa a VIII-a E (22-26 oct.

2018, Școala altfel). (prof. Iancu)

• Vizitǎ la Observatorul astronomic, clasa a V-a B (22-26 oct. 2018, Școala

altfel). (prof. Iancu)

• Vizitǎ cu elevii clasei a X-a F la Biblioteca Americanǎ Cluj pentru a participa la

prezentarea despre leadership fǎcutǎ de Kimber Guinn, beneficiarǎ Fulbright.

(prof. Iancu, Ivan)

• Participare la Dramaland cu elevi care au realizat recenzii și interviuri; vizitǎ la

American Corner; vizitǎ la British Council (prof. Ivan).

• Participare clasa a VII-a B la activitățile desfășurate de Organizația Salvați

Copiii în cadrul concursului Drepturile Copilului (prof. Rarinca).

• Excursie clasa a VII-a B, Moldova (Iași, Ipotești, mănăstirile din Bucovina)

(prof. Rarinca).

• Sǎ ne cunoaștem orașul, vizitǎ la Sibiu, vizitǎ la Gradina zoologicǎ, vizitarea

centrului vechi al orașului Alba-Iulia și Sibiu (vizitarea unor locuri și

monumente istorice), vizionare de film la Cinema City, activitǎți la Ambulanța

Cluj în cadrul Sǎptǎmânii Școala Altfel – clasa a VI-a C (prof. Oneț).

• Implicare cu elevii în concursul organizat de CFAC (Clubul francofon de

afaceri Transilvania) (prof. Oneț).

• Participarea cu elevii clasei a VI-a C la Crǎciunul Multicultural și organizarea

unei activitǎți dedicate „Zilei Mamei ” (prof. Oneț).

b). Catedra de religie și arte:

• Întreaga catedră de RELIGIE
1. Proiect caritabil ,,Împreună pentru o lume mai bună”
2. Strângere de fonduri și Târgul de Crăciun 15 nov- 15 dec 2018
3. Adunare de fonduri „Ceai din suflet”
Prof. Buzdugan Dănuț

• Vizionare film de arta: ,,Călăuza” - împreună cu Prof.. E. Piroș



• Spectacol de teatru: ,,Frica neagră”
• Videoconferința: ,,Relațiile diplomatice România-SUA” - American Corner-

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” - împreună cu Prof. H. Nica
• Expozțtie de carte și fotografii „Holocaustul în Polonia” și vizionare film despre

Holocaust Biblioteca Județeană „Octavian Goga” - împreună cu Prof. H. Nica
• Expoziția de desene „Ca într-un vis”- elevele Bianca Novac și Bianca Dânga -

Ian 2019 împreună cu Prof. Nica Henorel, Prof. Dan Cicios
• Participare la ceremonia depunerii de jerbe de flori la statuia lui Mihai

Eminescu – 10omagierea memoriei Poetului Național și sărbătorirea Zilei
Naționale a Culturii Române (11 februarie 2019)

• Participare la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale Constantin
Brâncuși (11 martie 2019)

• Participare la vernisajul expoziției itinerante – “Poloneze și românce care au
schimbat lumea” (1 martie 2019) - împreună cu Prof. H. Nica

• Activitate de Educație Juridică – POCA (14 mai 2019)

Prof. Nica Henorel

• Participare cu clasa la Slujba de Te-Deum de la Catedrala Ortodoxă – sept
2019

• Vizitarae Cluj –Oraș comoară – oct. 2018
• Excursie Alba –Iulia – Sibiu – Brașov – București – 23-25 oct. 2018
• Vizitare muzeu Mitropolie – oct 2018
• Videoconferința:,,Relațiile diplomatice România-SUA” - American Corner-

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” - - împreună cu Prof. Prof. D. Buzdugan
• Expozțtie de carte și fotografii „Holocaustul în Polonia” și vizionare film despre

Holocaust Biblioteca Județeană „Octavian Goga” - - împreună cu Prof. D.
Buzdugan

• Organizare moment „Secret Santa” – V D dec.. 2018
• Expoziția de desene „Ca într-un vis”- elevele Bianca Novac și Bianca Dânga -

Ian 2019 împreună cu Prof. Dănuț Buzdugan, Prof. Dan Cicios
• Participare la vernisajul expoziției itinerante – “Poloneze și românce care au

schimbat lumea” (1 martie 2019)- împreună cu Prof. D.
• Asistent în comisia pentru desfășurarea simulării examenului de Evaluare

Națională 2019

Prof. Cicios Dan

• Expoziție festivă dedicată zilei de 1 decembrie ,,Personalități ale României”
• Activitatea : Vizita la bibliotecă- scopuri și ținte
• Excursie ,,Pe plaiuri moldave”
• Excursie ,,Să ne cunoștem țara”
• Expoziția de desene „Ca într-un vis”- elevele Bianca Novac și Bianca Dânga -

Ian 2019 împreună cu Prof. Dănuț Buzdugan, Prof. Nica Henorel

Prof. Homone Alexandra

• Realizarea concertelor alături de elevii din corul școlii în diferite locații, printre
care enumerăm Sala Festivă a LTNB, Cinema Dacia Cluj-Napoca, Cinema
Mărăști, Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice.



• Participare la prima ediție a proiectului Crăciunul Internațional, organizat în
LTNB, unde au participat 11 clase de gimnaziu și liceu

Prof. Lazăr Vasile

• Vizitarea unor obiective cu elevii, capela, biserica, participarea la Sfânta
Liturghie, MUZEUL Mitropoliei Ortodoxe CLUJ, în ,Săptămâna “Școala Altfel”

c). Catedra de matematică:

• Excursie la Brasov cu durata de 3 zile , cu elevii clselor a VII-a C și a VIII-a B –
prof. Adela Părăian

• Excursie la Bran- Sinaia-Brașov cu durata de 3 zile , cu elevii clasei a XII-a MI2
– prof. Nicoleta Tâmbuc

d). Catedra de educație fizică:

• Excursie tematice pe traseul Cluj Napoca-Putna –prof. Curticiu
Adrian-29-30.09.2018

• Excursie tematica pe traseul Cluj Napoca-Iasi- prof Curticiu A si Cublesan
A-23-25.10.2018

• Excursie tematica pe traseul Cluj Napoca-Debrecen-prof. Fetean G.-24-27.10
2018

• Excursie tematice pe traseul Cluj Napoca-Brasov–prof. Curticiu
Adrian-16-17.03.2019

• Excursie tematice pe traseul Cluj Napoca-Tusnad –prof. Curticiu
Adrian-01-02.06.2019

• Excursie tematice pe traseul Cluj Napoca-Geoagiu Bai –prof. Curticiu
Adrian-08.09.06.2019

e). Catedra de limba română:

Avram Stela:
• participarea la activitatile dinprogramul „Scoala Altfel”
• participarea cu clasa a VII-a C la lansarea de carte a elevei Daria Marchis din

clasa a VII-a D
• participarea cu clasa a XI-a F la prezentarea ofertei educatționale a Scolii de

Design din Milano

Berindeiu Nicolae, Borza Emilia:
• Cu prilejul săptămânii Să știi mai multe, să fii mai bun!, au fost organizate atât

vizite tematice, cât și manifestări cultural-artistice, participare la spectacolele
de teatru și de operă, desfășurate la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

• Ziua Seniorilor
• Clubul Miercurea lecturii
• Țiganiada, vizionare piesă de teatru
• Mică istorie a unui secol mare, lansare de carte
• Participarea la diseminarea rezultatelor proiectului realizat de Learn&Vision,

Family Literacy Works!
• Dăruind vei dobândi!, act de caritate realizat la Centrul de Îngrijire a

Persoanelor Vârstince, Cluj
• Humanitas între licee
• Sărbători multiculturale
• Proiect: Anul cărții
• Recenzii de carte
• Gând bun pentru un prieten
• Carnavalul personajelor



• Cerc de lectură: Miercurea lecturii
• Cultură și civilizație în România
• Proiect: Pe drumuri de munte, parteneriat cu Școala Pelaghia Roșu, Mărișel

Haitonic Ioana:
• Cu prilejul săptămânii Să știi mai multe, să fii mai bun!, au fost organizate atât

vizite tematice, cât și manifestări cultural-artistice. De asemenea, am
participat împreună cu elevii la spectacolele de teatru și de operă, desfășurate
la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

• Parteneriat cu Școala Gimnazială Palatca: Este o minune să citești…să atingi
cuvintele și să fii atins înapoi de ele

• Parteneriat cu Școala Gimnazială Răchițel: Zâmbește, lumea te iubește
• Parteneriat cu Școala Gimnazială Mărișel: Pe drumuri de munte
• Participare la proiectul Literația în familie al Asociației Learn&Vision
• Humanitas între licee
• Sărbători multiculturale
• Lansare de carte: Lasă-ți bocancii, afară!, autor Diana Cozma
• Proiect: Anul cărții
• Recenzii de carte

Ionescu Ancuța:
• Lansarea blogului școlii https://balcescu-exuvii.wixsite.com/blog -

septembrie 2018
• spectacol Țiganiada, în regia lui Alexandru Dabija, La Teatrul Național Cluj, cu

elevii clasei a XII-a Șt – 2 octombrie 2018
• Participarea la evenimentul organizat de USR filiala Cluj împreună cu Primăria

Cluj – Marea Lectură, 6 octombrie 2018
• În cadrul Școlii Altfel (22 – 26 octombrie 2018), am participat cu elevii la

activități organizate împreună cu Observatorul astronomic – 22 octombrie;
Atelier Pastel – 23 octombrie; studioul foto IT̓S PRIVATE – 24 octombrie;
excursie Valea Arieșului, în colaborare cu ADEONA- 25-27 octombrie

• Colaborarea cu Clubul de Lectură ART
• Vizionare film – Moromeții 2, la cinema Florin Piersic – 20.11.2018
• Publicarea Caietului de compuneri, împreună cu elevii clasei a V-a B, Editura

NapocaStar, Cluj-Napoca – decembrie 2018
• Receptarea literară și arta spectacolului. Perspectivă interdisciplinară în

promovarea imaginii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”, activitate
coordonată de Berindeie Diana, Ionescu Ancuța și Tomoiagă Mirela – 15
ianuarie 2019

• Vizionare spectacol Sânziana și Pepelea, în regia lui Alexandru Dabija, la
Teatrul Național Cluj, cu elevii clasei a V-a B – 14 februarie 2019

• Vizionare spectacol Chirița în concert, spectacol-concert de Ada Milea, martie
2019

• Întâlnire cu scriitorul Florin Bican, aprilie 2019, activitate organizată împreună
cu Mirela Tomoiagă și Berindeie Diana

• Publicarea cărții Teatru de umbre, volum colectiv al elevilor clasei a XII-a Șt
(promoția 2015-2019), coordonat de Ancuța Ionescu, mai 2019

Mureșan Aurora:
• Cu prilejul săptămânii „Școala altfel”, au fost organizate atât vizite tematice,

cât și manifestări cultural-artistice. De asemenea, am participat împreună cu
elevii la lansări de carte în cadrul Festivalului Internațional de Carte
Transilvania (luna octombrie) și a Târgului Gaudeamus (luna aprilie), precum



și la unele ateliere de creație sub egida Dialog în Agora. Am participat cu
clasele a XII-a MI1 și MI2 la vizionarea filmului Moromeții 2.

Sim Ramona:
• Cu prilejul săptămânii Să știi mai multe, să fii mai bun!, au fost organizate atât

vizite tematice, cât și manifestări cultural-artistice.
• Parteneriat cu Școala Gimnazială Răchițele: Zâmbește, lumea te iubește
• Parteneriat cu Școala Gimnazială Mărișel:Pe drumuri de munte
• Humanitas între licee
• Sărbători multiculturale
• Lansare de carte: Lasă-ți bocancii, afară!, autor Diana Cozma
• Proiect:Anul cărții
• Recenzii de carte
• Participare la Lecturiadă cu o echipă formată din elevi ai școlii, din clasele a

VII-a A, D , a VIII-a B și a X-a MI.
• Mică istorie a unui secol mare, lansare de carte
• Sărbători multiculturale
• Proiect: Anul cărții
• Recenzii de carte
• Gând bun pentru un prieten
• Carnavalul personajelor
• Cerc de lectură: Miercurea lecturii
• Cultură și civilizație în România
• Proiect: Pe drumuri de munte, parteneriat cu Școala Pelaghia Roșu, Mărișel
• Parteneriat cu asociația Alegria
• Volumtariat în cadrul proiectului Bucuroși prin România(martie- noiembrie

2018)
• Întâlnire cu scriitorul Alex Moldovan , în cadrul proiectului Cartea în

asteptare(elevi de la școala Hațieganu și de la LTNB, clasele a V-a A, C și a
VII-a A)

f). Catedra de geografie:
• Proiect educativ ”Excursie în Bucovina”, prof Bena Nicolae
• Parteneriat cu Asociația de Părinți a Liceului TNB pentru organizarea excursiei

olimpicilor la Alba Iulia și drumeție pe Piatra Secuiului, 10-11 noiembrie 2018,
prof Pălăcian Felicia

• Proiect educativ ” Ungaria culturală : vizită la Budapesta,Vișegrad, Esztergom
și Eger”, 22-25 octombrie 2018, cu elevi din clase de liceu, prof Pălăcian
Felicia

• Proiect educativ ”Polonia, vizite la Cracovia, Auschwitz și Zakopane”, 20-24
aprilie 2019, prof Pălăcian Felicia

• Proiect educativ ”Pe urmele dacilor” – excursie la Geoagiu-Băi și cetatea
Costești, mai 2019, prof Bena Nicolae

g) . Catedra de biologie:

• Implicarea în activităţi de prevenire și combatere a violenţei și de prevenire și
combatere a comportamentelor nesănătoase in colaborare cu consilierul
scolar

• Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de
PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de
învățământ precum și a sarcinilor suplimentare(prelucrarea normelor de



securitate specifice pentru laboratorul de biologie la clase)

• Activitati de prevenire a TBC si HPV in colaborare cu O.S.M.

• Participarea la simpozioane și sesiuni de comunicări științifice:

• Participarea și obţinerea de rezultate cu elevii la concursurile școlare cuprinse
în CAEN ȘI CAEJ:

• Implicarea in cadrul proiectului RainSolution in colaborare cu Institutul
National de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunarii (prof. Vlaica Claudia, prof.
Bota Monica, prof. Dir. Zamfir Marinela)

• Participarea la excursia organizată de Lic. T. “N. Bălcescu” (Școala “Altfel”,
octombrie 2018) în Ungaria – Budapesta, Visegrád – Esztergom – Eger (prof.
Vlaica Claudia)

• Participarea la excursia organizată de Lic. T. “N. Bălcescu” (Școala “Altfel”,
octombrie 2018) la Iași (prof. Măruțiu Aurora)

h). Catedra de informatică:

• Există portofolii, documente școlare și cataloage pentru activităţile
extracurriculare

• S-au desfășurat excursii și activităţi extrașcolare cu elevii: Hour of
Code(6-15.12.2019), Descoperati pasiunea in IT, FTC Tech Challenge:Moon
Race,UTCN(17.11.2019, 26.01.2019, 21-24.03.2019, 13.04.2019 Grand Hotel
Italia)

• Activitatea de voluntariat Let’s doit Romania (15.09.2019);
• continuarea proiectului Common Heritages Areas (parteneriat cu Turcia, Iran)
• Activități desfășurate de elevii clasei a X-a MI2: “Patinoar Cora”- 21.12.2019,

ieșire în parc la servit raci - 07.06.2019, Înfloresc pomii- 18.04.2019, Excursie
în Retezat -22.24.10.2018 ( Chereș Adriana)

• Curs Cisco IT Essential la clasa a IX MI ce se desfășoară pe perioada anului
școlar (Bocăneț Corneliu)

• Participarea ca și profesori însoțitori la excursia olimpicilor liceului nostru la
Alba Iulia (Muntean Mihaela și Bocăneț Corneliu)

• Participarea la vernisajul expoziției aniversare „Clujenii și Marea Unire din
1918”, la Muzeul de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca în data de 2.11.2018
împreună cu elevii clasei a IX-a St1 (Muntean Mihaela)

• Vizitarea Muzeului de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca de către elevii clasei
a IX-a MI, în cadrul activităților din Săptămâna Altfel ( Muntean Mihaela)

i). Catedra de științe

Radu Chețianu Clubul absolvenților- ICC- Informare și Consiliere în Carierăi)

Carmen Coțop
• Protocol de colaborare cu Biblioteca Judeteana „Octavian Goga”, in cadrul

proiectului: Arta ART NOUVEAU- o calatorile in imagini;
• Acord de Parteneriat cu „Organizatia Studentilor pentru Natura”, avand ca scop

desfasurarea evenimentului cu caracter educational SciFest – The Science of
Things

• Participare Concurs International organizat de ESA: „Climate Detectives



2018-2019”, impreuna cu echipa „Fortuna Team”
• Coordonarea elevei Petrenciu Carina, in vederea participarii la Conferinta

Internationala ICYS 2019, organizata in Malaysia
• ore in cadrul programului „TREC LA GIMNAZIU”

Prof. Matyas Karoly
• Profesor insotitor al elevilor de liceu, de la Liceul Teoretic “Nicolae Balcescu”

in ,,Excursia di n Ungaria”, cu traseul
Cluj-Oradea-Budapesta-Esztergom-Visegrad-Budapesta-Oradea-Cluj-Napoca,
22-25. oct. 2018.

• Profesor insotitor in excursia tematica, a elevilor Liceul Teoretic “Nicolae
Balcescu”, cu traseul Cluj-Napoca-Brasov-Bran-Curtea de
Arges-Caciulata-Calimanesti-Valea Oltului-Sibiu-Alba-Iulia-Cluj-Napoca, sept.
2018.

Prof. Simona Fălcusan:
• Vizite la Muzeul de Istorie, Muzeul Etnografic, Muzeul Farmaciei

j). Catedra de socio-umane

Popa Ionuţ:
▪ Excursie Cluj-Napoca - Bucovina, 29-30 IX 2018, clasele VI B, VI D, VII E-

Popa Ionuţ
▪ Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului, 8-9 X 2018, clasele VIII B,

VIII D, în parteneriat cu Muzeul Virtual al Holocaustului din Nordul
Transilvaniei (Cluj-Napoca, Str. Croitorilor, nr. 13)

▪ Activitate educativă dedicată „Civilizației preistorice și antice dacice”, 2 XI
2018, clasa VIII D

▪ Excursie „Trenul UNIRII - Cluj-Napoca - Alba-Iulia”, 1 XII 2018, în parteneriat
cu ISJ Cluj

Ciprian Rad:
▪ Vizionarea filmului „Moromeţii”, partea a doua – noiembrie 2018, cu cls. a

XII MI2
▪ Participare a doi elevii din clasa a X-a F la activitatea “Centenar prin

biblioteci româno-maghiare”, desfășurată la Scoala Gimnazială Octavian
Goga, în data de 17 noi. 2018

▪ Excursie „Trenul UNIRII - Cluj-Napoca - Alba-Iulia”, 1 XII 2018, în parteneriat
cu ISJ Cluj

▪ Participare cu elevii cls. a X-a F, XI F, XII F, VA la „Maratonul istoriei”, din 12
octombrie 2018, organizat de Institutul George Bariţiu din Cluj-Napoca

Ofelia Hossu:
▪ Vizită la Muzeul de Istorie al Transilvaniei- Clasa a VIII-a E și a XI-a F
▪ Participare la activitatea: „Gastronomia Daciei romane”-Muzeul de Istorie

Turda- clasa a XI-a F
▪ Vizita la Salina Turda- Clasa a XI-a F
▪ Participare cu elevii cls. a X-a F, XI F, XII F, VA la „Maratonul istoriei”, din 12

octombrie 2018, organizat de Institutul George Bariţiu din Cluj-Napoca
▪ Participare cu elevii cls. a X-a F, XI F, XII F, VA la „Maratonul istoriei”, din 12



octombrie 2018, organizat de Institutul George Bariţiu din Cluj-Napoca
k). Comisia metodică a învățătoarelor

• Serbare de 1 Decembrie – Program cu cântece patriotice românești - Sala
Festivă a L.T.”N.Bălcescu” – 29 nov. 2018 - prof. Abrudan Monica în
parteneriat cu cls. a II-a B (prof. Chira Emoke)

• Expoziție Centenarul Marii Uniri – sala de clasă și Cl. II – nov. 2018 - prof.
Abrudan Monica

• Program cultural-artistic – Iulius Mall – Hypermarket Auchan – Celebrarea
Centenarului – nov. 2018 – cântece patriotice românești , prof. Abrudan
Monica și prof. Ardelean Cristina

• Program cultural-artistic “Noi băgăm colinda-n casă” – program de colinde la
insituţiile Auchan și Clinica Medicală 3 - Conferinţa de Chirurgie – dec. 2018 -
prof. Abrudan Monica și prof. Ardelean Cristina

• Vizită - Radio Cluj și TVR Cluj – octombrie 2018 - prof. Abrudan Monica, prof:
Ploscar Simona

• Vizită la Emerson Cluj – octombrie 2018 - prof. Abrudan Monica
• Vizită Librăria Tutimi și Titoc – Activitate literară – „Citim împreună” - prof.

Abrudan Monica – oct. 2018
• Vizionare film Cinematograf “Florin Piersic” - prof. Abrudan Monica,

prof.Norina Nicolaescu, prof. Maria Mureșan, Prof. Emoke Chira, prof. Andreea
Coman, prof.Diana Muncaciu, prof. Adina Micu

• Vizită la Salina Praid-prof.Diana Muncaciu, prof. Adina Micu
• Vizită Unitatea Militară Florești-prof.Diana Muncaciu, prof. Adina Micu
• Alimentaţie sănătoasă, activitate în echipă cu mamele elevilor din

clasa-prof.Diana Muncaciu
• Vizita la Școala Specială pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca-

parteneriat-prof.Diana Muncaciu
• Vizita Clujul la pas!-prof.Diana Muncaciu
• Activitate cu părinții de Crăciun-prof.Diana Muncaciu,prof. Simona Ploscar
• Alte activităţi derulate în școală în săpămâna Școala Altfel: Să știi mai multe,

să fii mai bun! – membrii catedrei
• Vizită la Muzeul Apei, Florești- prof.Norina Nicolaescu
• Vizită la Biblioteca Centrală Universitară-prof.Norina Nicolaescu
• Excursie la Alba Iulia sau Sighisoara-prof.Norina Nicolaescu, prof.Diana

Muncaciu, prof.Simona Ploscar, prof. Adina Micu
• 20 decembrie 2018 – Activitate aplicativă în parteneriat cu părinții „Surprinde-l

pe Moș Crăciun!”-prof.Norina Nicolaescu
• ”Obiceiuri și tradiții”, Vizită la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Parcul

Etnografic ”Romulus Vuia”-prof. Maria Mureșan
• Program de dezvoltare a abilităților pentru viață și profesie ”Familia mea”-prof.

Maria Mureșan
• Strângerea de fonduri pentru copiii din centrele de plasament, în cadrul

Proiectului Live4Life –prof. Maria Mureșan
• Expoziție tematică ”100 de mesaje pentru România”-prof. Maria Mureșan, prof.

Adina Micu
• vizionare film la cinematograful “Florin Piersic”
• vizită Aeroportul International Avram Iancu Cluj-Napoca
• vizită la Poliția Rutieră Cluj-Napoca
• Povești din ghiozdanul meu- povești terapeutice
• Dăruind vei fi mai bun!- acțiune caritabilă în parteneriat cu Centrul de Copii

Gavroche
• Crișan Mihaela:



- vizionare film la cinematograful “Florin Piersic”
- Cum circulăm?- activitate de educaţie rutieră
- Micii artiști- atelier de pictură: pomișor cu frunze colorate de toamnă
- Micii artiști- atelier artistico-recreativ: îngerași realizaţi pe tricouri albe
- Povești din ghiozdanul meu- povești terapeutice
- Viitorii coriști- activitate demonstrativă Corul Junior VIP
- Dinţisorii sănătoși- activitate de conștientizare a importanţei igienei

dentare
- Misiune îndeplinită- vreau să fiu pilot SMURD!

• Scheau Adriana:
- vizionare film la cinematograful “Florin Piersic”
- vizită Baza Aeriană Câmpia Turzii
- Atelier de modelaj –comuna Vultureni
- Povești din ghiozdanul meu- povești terapeutice
- vizionare film la cinematograful “Florin Piersic”
- Cum circulăm?- activitate de educaţie rutieră
- Sport și spiritualitate- activități sportive
- Turul lui Turtă Dulce, prin cartier- familiarizarea cu elemente de

arhitectură
- Povești din ghiozdanul meu- povești terapeutice
- Broscuțe plutitoare- confecționare din materiale refolosibile
- Dinţisorii sănătoși- activitate de conștientizare a importanţei igienei

dentare
- Iată, vin colindători-vizită la Liceul Special pentru Deficienți de vedere
- Globuri pentru brăduțul meu- vizită la Atelieru de Globuri
- Eminescu, marele poet- comemorare
- Modalități de formare la elevi a deprinderilor de studiu individual și în

echipă

• Roșca Otilia:
- vizionare film la cinematograful “Florin Piersic”
- Cum circulăm?- activitate de educaţie rutieră
- Sport și spiritualitate- activități sportive
- Turul lui Turtă Dulce, prin cartier- familiarizarea cu elemente de

arhitectură
- Povești din ghiozdanul meu- povești terapeutice
- Broscuțe plutitoare- confecțioanare din materiale refolosibile
- Dinţisorii sănătoși- activitate de conștientizare a importanţei igienei

dentare
- Iată, vin colindători-vizită la Liceul Special pentru Deficienți de vedere
- Globuri pentru brăduțul meu- vizită la Atelieru de Globuri
- Eminescu, marele poet- comemorare

• Cîmpean Ioana
- vizionare film la cinematograful “Florin Piersic”
- Cum circulăm?- activitate de educaţie rutieră
- Micii artiști- atelier de pictură: pomișor cu frunze colorate de toamnă
- Micii artiști- atelier artistico-recreativ: îngerași realizaţi pe tricouri albe
- Povești din ghiozdanul meu- povești terapeutice
- Viitorii coriști- activitate demonstrativă Corul Junior VIP
- Dinţisorii sănătoși- activitate de conștientizare a importanţei igienei

dentare
- Misiune îndeplinită- vreau să fiu pilot SMURD!
- traseu didacti pe ruta Cluj-Napoca-Jibou și retur



- în echipa ISJ „Volutari în educție”, la Spitalul Oncologic, secția
pediatrie.

• Modalități de formare la elevi a deprinderilor de studiu individual și în
• Serbare ,,Românași și româncuțe” cu ocazia Centenarului – 30noiembrie 2018

(prof. înv. primar Groza Ștefania);
• Activitate Centenar, 29 noiembrie 2018 (prof. înv. primar Petre Claudia);
• Vizită la Secția de Poliție ”Albac” (prof. înv. primar Groza Ștefania);
• Casa Cărților, în școala mea!-activitate în colaborare cu Biblioteca LTNB (prof.

înv. primar Groza Ștefania, prof. înv. primar Maghiar Claudia, prof. înv. primar
Petre Claudia, prof. înv. primar Valea Maria);

• Excursie Muzeul de Istorie și Muzeul Fluturilor (prof. înv. primar Groza
Ștefania, prof. înv. primar Maghiar Claudia);

• Vizită la Muzeul de Zoologie și Vivariu (prof. înv. primar Groza Ștefania);
• Vizită la Catedrala Ortodoxă (prof. înv. primar Groza Ștefania);
• Hai să colindăm, decembrie 2018 (prof. înv. primar Petre Claudia);
• Vizionare film pentru copii (prof. înv. primar Groza Ștefania, prof. înv. primar

Maghiar Claudia, prof. înv. primar Petre Claudia, prof. înv. primar Valea Maria);
• Excursie Grădina Botanică Jibou, octombrie 2018 (prof. înv. primar Groza

Ștefania, prof. înv. primar Maghiar Claudia, prof. înv. primar Petre Claudia);
• Vizitarea fermei PopAvi SRL, octombrie 2018 (prof. înv. primar Petre Claudia);
• Programul de donație în parteneriat cu ,,Crucea Roșie” ( prof. înv. primar

Maghiar Claudia);
• ”Centenarul României”- lucrări practice, realizarea unei expoziții (prof. înv.

primar Valea Maria);
• Activitate cu mămicile – 8 martie 2019 (prof. înv. primar Groza Ștefania);
• Vizită la B- NR Sucursala Județeană (prof. înv. primar Groza Ștefania);
• Excursie tematică la Baia-Mare,împreună cu părinții (prof. înv. primar Groza

Ștefania);
• ” Bucuriile iepurașului”-activitate practic-aplicativă (prof. înv. primar Valea

Maria)
• Tabără de echitație (prof. înv. primar Groza Ștefania);
• Laboratorul de științe Bayer-Baylab 2019 (prof. înv. primar Groza Ștefania, prof.

înv. primar Valea Maria);
• Vizită Mănăstirea Râmeț (prof. înv. primar Valea Maria);
• ”În lumea poveștilor”- cerc de lectură (prof. înv. primar Valea Maria);
• Desene pe asfalt –concurs pe grupe (prof. înv. primar Valea Maria);
• Petrecere tematică,socializare,relaționare,cunoaștere – spațiul de joacă

Pahumi Feleac (prof. înv. primar Maria );
• Serbarea Abecedarului (prof. înv. primar Groza Ștefania, prof. înv. primar

Maghiar Claudia, prof. înv. primar Petre Claudia, prof. înv. primar Valea Maria);
• ”Mica mea Grădină”- activitate practică, proiect în colaborare cu Asociația

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, proiect
susținut de Lidl

• 3C-excursie Ciucea,vizita Muzeul Etnografic al Transilvaniei,pictura pe
sticla,English traditions...

• 3A, C - pregătesc elevii împreună cu studenții UMF la concursul de voluntariat
„Micii sanitari”.

• vizită la Muzeul Zoologic, Cluj-Napoca (Neciu Laura)
• vizită la Studio Imagine-Vernisa (Neciu Laura)
• vizionare spectacol de magie(Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș Olga, Sandor

Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana)
• vizionare filme 3 D la Cinema Florin Piersic (Achim Adina, Crișan Camelia,



Marincaș Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana)
• Participare la activitatea caritabilă organizată în școală “Târgul de Crăciun” (Achim

Adina, Crișan Camelia, Marincaș Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana)
• vizită Cetatea Deva-Castelul Huniazilor(Neciu Laura)
• excursie la Alba-Iulia (Sandor Liliana, Tăuţan Ana, , Marincaș Olga,Achim Adina )
• activitate la Laser Tag (Sandor Liliana)
• Atelierul Snowflake Academy în cadrul proiectului Re-Think Plastic(Achim

Adina)
• Excursie la Valea Drăganului(Achim Adina)
• alte activităţi derulate în școală în săpămâna Școala Altfel: ‘Să șii mai multe,

să fii mai bun! ‘(octombrie 2018) (Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș
Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana).

• Activitate de voluntariat pentru susținerea copiilor nevoiași prin donație de
carte în cadrul proiectului ,,Cartea, condiție a demersului didactic de
calitate”(Neciu Laura)

• vizionare teatru de păpuși „Habarnam”, „Micul print”, Librăria BOOK
Corner-(Neciu Laura, Marincaș Olga, Sandor Liliana;

• vizită la firma IT-Telenav, concurs IT-Telenav “Cartea Daliei”( Marincaș Olga)
• spectacol “Elevii au talent”( Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș Olga,

Sandor Liliana, Neciu Laura,).;
• spectacol “Carnavalul personajelor”;( Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș

Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura,).
• spectacol “Campioanele” – fotbal fete;( Achim Adina, Crișan Camelia,

Marincaș Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana).
• activitate de reciclare “Reciclăm împreună“;(Marincaș Olga)
• serbare „La revedere clasa a IV-a”;( Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș

Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana).
• întâlnire cu autorul cărții ,,Olguța și un bunic de milioane” –Alex Moldovan(Neciu

Laura)
• participare la Spectroniada de teatru cu piesa “Spargatorul de nuci”; ( Marincaș Olga,

Sandor Liliana).

Datorită rezultatelor foarte bune obţinute de elevi la concursuri și la examene
naţionale și ca urmare a activităţii educative deosebite desfășurată în școală,
imaginea școlii în cadrul comunităţii locale este una de excelenţă, motiv pentru care
există un număr foarte mare de solicitări pentru înscrierea elevilor la toate nivelurile
de învăţământ primar, gimnazial, liceal.

Pentru clasele la care a fost depășit efectivul de elevi acest lucru s-a făcut cu
aprobarea Consiliului de administraţie al școlii și Consiliului de administraţie al ISJ,
conform actelor normative în vigoare.

DOMENIUL III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

III. 1. Autoevaluarea instituțională
Considerăm că întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Teoretic Nicolae

Bălcescu în cursul semestrului I al anului școlar 2018-2019 vine să susțină imaginea



de instituție în care se cultivă respectul pentru calitate și în care resursele materiale
și cele umane se conjugă spre a oferi o educație adaptată nevoilor elevilor și
părinților, precum și priorităților comunității locale, naționale și europene.

Activitatea comisiei CEAC din școală a fost reglementată prin stabilirea
componenţei, sarcinilor și responsabilităţilor sale în cadrul școlii. S-a acordat o
importanţă deosebită sprijinirii activităţii acestei comisii și funcţionării acesteia în
conformitate cu legea calităţii.

Comisia este cuprinsă în organigrama școlii și portofoliul său conţine informaţii
utile și relevante pentru asigurarea unei educaţii de calitate:

• Plan de acţiune;

• Procedee și instrumente de monitorizare;

• Rapoarte de evaluare internă;

• Planuri de măsuri remediale;

• Proceduri interne de asigurare a calităţii;
S-a acordat importanţa cuvenită utilizării feed back –ului constructiv furnizat ca

rezultat al activităţii CEAC și efectul poate fi descris prin coerenţă și interes sporit
manifestat de personalul școlii pentru ca școala să furnizeze servicii educaţionale de
calitate. Au fost elaborate proceduri interne de asigurare a calităţii care au fost
prezentate personalului școlii și s-a urmărit respectarea lor.

A fost utilizată platforma https://calitate.aracip.eu/ pentru încărcarea bazei de
date a școli și consemnarea activităților de îmbunătățire a calității și de evaluare
internă:

• Stabilirea unei structuri unitare pentru raportul de activitate al catedrelor;

• Adaptarea și diversificarea strategiilor de predare centrate pe elev;

• Rezultate foarte bune la examenele naționale;

• Diversificarea ofertei educaționale prin propunerea de cursuri și activități
extrașcolare cu carater artistic, aplicativ;

• Realizarea unui număr mai mare de activități didactice și extrașcolare cu
caracter interdisciplinar și de lecţii inter-disciplinare;

• Introducerea în regulamentul de ordine interioară a obligativității uniformei la
clasele de liceu;

• Optimizarea modului de organizare a activităților în ”Săptămâna altfel”;

• Elaborarea unei proceduri pentru autoevaluarea/evaluarea activității cadrelor
didactice din școală;

• Identificarea de soluții pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării
activității didactice;

• Implicarea mai activă a Asociației părinților de la LTNB în viața școlii;

• Identificare nevoilor școlii și a posibilităților de ocupare a posturilor
disponibile și de promovare pentru personalul nedidactic din școală;

III.2. Asigurarea și optimizarea dezvoltării instituționale



Activitățile desfășurate în cadrul demersului managerial au contribuit la
asigurarea și optimizarea dezvoltării instituționale. În acest context a continuat
funcționarea programului de semi-internat la clasele primare și a programului
after-school la gimnaziu. Pentru a veni în sprijinul acestora, am sprijinit amenajarea
și funcționarea unui spaţiu de servire a mesei în regim de catering, în incinta școlii,
pentru elevii școlii. De asemenea s-a urmărit obținerea de venituri din donații și
sponsorizări și implicarea Asociației părinților de la LTNB în dotarea și amenajarea
unor spații din școală.

Au fost proiectate și implementate instrumente și proceduri pentru autoevauarea
instituțională:

• Fișa de observare a lecției;

• Fișa de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic ;

• Fișe de atribuții pentru întregul personal ;

• Procedura pentru autoevaluarea și evaluarea personalului didactic ;

• Instrumente pentru evaluarea și notarea elevilor :

✓ Analiza testelor iniţiale/sumative, cu concluzii și măsuri de
îmbunătăţire;

✓ fișele de protecţie a muncii pentru elevilor care lucrează în
laboratoare;

✓ fișele de evaluare continuă și sumativă a elevilor;

✓ analize și rapoarte statistice și comparative.

III.3 Managementul calității la nivelul școlii

Procedurile interne de asigurare a calității sunt cuprinse în planul managerial și
au fost aduse la cunoștință personalului școlii fiind monitorizată aplicarea lor.

Efectele activităţii desfășurate de CEAC sunt concretizate la nivelul școlii prin:

• un interes sporit al profesorilor pentru utilizarea metodelor de învăţare
centrate pe elev;

• preocupări pentru o evaluare mai obiectivă, orientată pe competenţe și
utilizarea de instrumente de evaluare mai moderne și mai diverse;

• activităţi de consiliere și orientare vocaţională mai susţinute;

• activităţi crosscurriculare mai numeroase la nivelul școlii;

• interes sporit pentru organizarea de activităţi extracurriculare;

• o autoevalure și o evaluare a profesorilor transparentă, unitară și
constructivă.

Constituirea și funcționarea CEAC s-a făcut în conformitate cu prevederile legale
cuprinse în Legea calității, au fost elaborate planuri de acțiune, instrumente de lucru,
chestionare.

Managementul resurselor materiale

În cursul anului școlar 2018-2019 s-au asigurat mijloacele și materialele



didactice, baza logistică pentru desfășurtarea și optimizarea activităţilor instructiv
educative și a celor extracurriculare prin proiectarea bugetului în conformitate cu
curriculum școlii. Bugetul local a fost constituit pe baza costului standard/elev, iar
bugetul activităţilor din venituri proprii și sponsorizări a fost fundamentat în funcţie
de veniturile estimate a se realiza din închirieri și sponsorizări, astfel încât să se
realizeze îmbunătăţirea spaţiilor de învăţământ.

III. 4 Revizuirea ofertei educaționale și a planului de dezvoltare
Oferta educațională și planul de dezvoltare au fost revizuite și adaptate

realităților socio-economice, precum și intereselor elevilor și părinților. În acest sens
a fost încurajată diversificarea ofertei educaționale a școlii prin propunerea unor
cursuri opționale cu caracter artistic și aplicativ, activități extrașcolare, program de
semi-internat adaptat nevoilor de învățare ale elevilor și cererii părinților cu program
foarte încărcat.

Traseul școlar și profesional al absolvenților clasei a VIII și a XII-a este urmărit de
instituția noastră, existând documente în care sunt evidențiate liceele/școlile pe care
le urmează absolvenții clasei a VIII-a și instituțiile de învățământ superior, pe care le
urmează absolvenții claselor a XII-a. Ca o trăsătură cvasi-generală, se poate spune că
absolvenții clasei a VIII –a se orientează în cea mai mare parte spre licee teoretice
cu profil de științele naturii sau matematică-informatică, iar absolvenții clasei a XII,
se orientează spre instituții de învățământ superior cu specializări legate de
informatică-calculatoare-programare, medicină, drept.

III. 5. Evaluarea personalului

Pentru evaluarea personalului instituției s-au aplicat prevederile legale. Fișa de
evaluare/autoevaluare a fost personalizată, au fost specificate instrumente și
dovezile pe baza cărora se face evaluarea și punctajul maxim acordat pentru fiecare
criteriu, punând accent pe:

• respectarea termenelor de predare a materialelor solicitate de direcțiune;

• gradul de implicare în viața școlii;

• preocuparea pentru dezvoltare profesională și deschiderea spre inovarea
didactică și adaptarea la nivelul și personalitatea elevilor;

• rezultatele obținute de elevi la examene, concursuri, olimpiade;

A fost elaborată o nouă structură a raportului de activitate, care să urmărească și
să justifice punctajele și criteriile din fișa de evaluare.

III. 6. Constituirea și actualizarea bazei de date

Toate datele școlii au fost actualízate și completate în Sistemul Informatic
Integrat al Învăţământului din România SIIR, fiind introduse și aduse la zi informațiile
referitoare la:

• structura și infrastructura școlii: informații legate de clădiri, săli de clasă,
instalații, conexiune la Internet;

• informații legate de biblioteca școlii: număr de volume, număr de cititori anual
etc.



• datele financiare: bugetele pe 2018 pe surse de finanțare: buget de stat, buget
local, venituri proprii.

• constituirea formațiunilor de studiu;

• datele personale ale elevilor;

• datele personale ale personalului unității;

• înscrierile la clasa pregătitoare.

• informații legate de rezultatele învățării, elevii corigenți, repetenți, amânați
medical, rezultatele la examenele naționale: Evaluarea Națională la clasele a
II-a, a IV-a, a VI-a, Evaluarea Națională a elevilor clasei a VIII-a, Admitere la
liceu, Bacalaureat.

Transferurile au fost actualizate în permanență în SIIR.
În domeniul managementului financiar a fost utilizat sistemul informatic

FOREXEBUG pentru gestionarea, execuția bugetară, întocmirea, raportarea și
controlul conturilor de execuție și au fost efecctuate înregistrări în aplicația CAB
(Controlul Angajamentelor Bugetare)

În completarea și transmiterea machetelor solicitate de ISJ s-au respectat
cerințele și termenele specificate.

Toate informațiile publice legate de activitatea școii, sunt prezentate cu
deschidere și transparență, fiind postate la avizierul școlii, și pe pe pagina Web a
instituției noastre: www.balcescucj.ro.

III.7. Implicarea în comisii de lucru la nivel naţional/judeţean
a). Catedra de limbi moderne:

• Profesor metodist - depus dosar evaluare pentru metodiști, selectat, efectuare

de inspecții (prof. Berindeie, Bușcǎ, Iancu).

• Elaborare de subiecte pentru etapa pe școalǎ a olimpiadei de limba englezǎ

(prof. Alexandrescu, Avram, Berindeie, Bindean, Bușcǎ, Iancu, Ivan, Rarinca).

• Elaborare de subiecte pentru etapa locală a olimpiadei de limba engleză (prof.

Berindeie, Iancu, Ivan, Rarinca).

• Standardizarea subiectelor pentru etapa locală a olimpiadei de limba engleză

(prof. Bindean, Rarinca).

• Dezbaterea documentului „Educația ne unește” în cadrul Consiliului

Consultativ la limbi moderne – aprilie 2019 (prof. Berindeie, Iancu, Rarinca).

• Activitate de diriginte: prof. Bindean (X MI1), Bușcǎ (VIIE), Iancu (VIIIE),

Rarinca (VIIB), Giloan (VA), Oneț (VIC), Moraru (VIIIC).

• Membri în Consiliul Consultativ al profesorilor de limba englezǎ: prof.

Berindeie, Iancu, Rarinca.

• Secretar al Consiliului profesoral (prof. Ivan).



• Organizarea etapei pe școalǎ a olimpiadei de limba englezǎ și evaluarea

elevilor (prof.Avram, Berindeie, Bindean, Bușcǎ, Iancu, Ivan, Moraru, Rarinca)

organizarea și evaluarea elevilor la etapa pe școalǎ a concursului Speak Out!

(prof. Alexandrescu, Avram, Berindeie, Bușcǎ, Ivan, Rarinca).

• Evaluare la olimpiada de limba englezǎ etapa localǎ (15-16 februarie 2019)

(prof. Alexandrescu, Bindean, Bușcǎ, Iancu, Ivan, Rarinca), județeanǎ (9 martie

2019) (prof. Alexandrescu, Berindeie, Bindean, Bușcǎ, Iancu, Ivan, Rarinca) și

la etapa de baraj (23 martie 2019) (prof. Berindeie, Iancu, Rarinca).

• Supraveghere la Olimpiada de limba românǎ etapa județeană (prof. Rarinca)

• Evaluare în cadrul Comisiei de examinare și evaluare a cunoștințelor de limba

engleză pentru admiterea la liceu în clase cu program bilingv/intensiv engleză

(prof. Alexandrescu, Berindeie, Bindean, Rarinca).

• Corectarea lucrǎrilor elevilor de clasa a VI-a la proba de Limbǎ și comunicare

din cadrul examenului de Evaluare naționalǎ. (prof. Alexandrescu, Bindean,

Rarinca).

• Evaluarea elevilor de clasa a XII-a în cadrul probelor de competențǎ lingvisticǎ

la limba englezǎ de la examenul de Bacalaureat (prof. Berindeie, Bindean,

Iancu, Rarinca).

• Evaluarea elevilor la examenul pentru obţinerea atestatului de competenţǎ

lingvisticǎ la limba englezǎ (prof. Alexandrescu, Rarinca). Coordonarea

elevilor pentru elaborarea lucrǎrilor de atestat la limba englezǎ (prof. Rarinca).

• Elaborare itemi pentru Concursul Cangurul Lingvist (prof. Rarinca).

• Evaluare la Olimpiada de limba francezǎ, etapele localǎ și județeanǎ, proba

scrisǎ (prof. Oneț).

• Participare în cadrul grupului de lucru la nivel național ca propunǎtor de

subiecte la Olimpiada județeanǎ de limba spaniolǎ. (prof. Giloan).

b). Catedra de socio-umane:

• Elaborare de subiecte și corectare la olimpiadă; Profesori metodiști

• Responsabilă- Comisia pentru echivalarea cu credite profesionale transferabile a

formelor de organizare a formării continue, potrivit deciziei nr. 74/10.11.2017;

Alexandra Giurgiu

• Evaluator la Olimpiada de Științe socio-umane, etapa locală - Alexandra Giurgiu și

Constanţa Stăncescu

• Participare ca membru în grupul de lucru pentru elaborarea suportului de curs în



vederea derulării cursului de formare pentru implementarea noilor programe de

gimnaziu- Constanţa Stăncescu

• Organizator, coordonator și evaluator la Olimpiada de Științe socio-umane, etapa

locală

• Propunător de subiect pentru olimpiada de economie etapa locală- Constanţa

Stăncescu

• Propunător de subiect pentru olimpiadele judeţeane de economie/ istorie la

solicitarea SNEE- Constanţa Stăncescu și Ofelia Hossu

• Activitate de pregătire a elevilor la excelenţă la disciplinele economie și

psihologie. Constanţa Stăncescu

• Activitate metodică- lecție deschisă la nivel județean, la disciplina Logică,

argumentare și comunicare, la cls. a IX-a Șt în programul AEL, cu ajutorul tablei

interactive-Alexandra Giurgiu

c). Catedra de religie și arte:

• Participarea ca profesor evaluator la Olimpiada de Religie Ortodoxă, faza locală –

13.02.2018 (Nica Henorel)

d). Catedra de matematică:

• Elaborare de subiecte și corectare la olimpiadă; Profesori metodiști.

e). Catedra de limba română:

• Membrii catedrei de limba și literatura română au fost implicați în comisiile de

corectare la simularea examenelor naționale (Evaluare națională, clasele VII-VIII și

Bac, clasele XI-XII) și în cele de evaluare la OLLR și OLAV. De asemenea, ei au

elaborat subiecte pentru tezele unice organizate la nivelul școlii. Pe lângă aceste

activități, la care au participat cu toții, se mai evidențiază:

Avram Stela:

• Consfătuirea profesorilor de limba latină, Septembrie 2018; Cerc metodic al

profesorilor de limba latină din județul Cluj, noiembrie 2018; martie 2019

Ionescu Ancuța:

• Consfătuirile Profesorilor de limba și literatura română, septembrie 2018; Modele

de subiecte pentru examenele de bacalaureat – repere teoretice și practice, Cerc

metodic la nivel județean, 7 decembrie 2018; Lectura școlară în gimnaziu, cerc

metodic al școlilor generale, 21.01.2019, Elaborare subiecte pentru Olimpiada de

limba și literatura română, OLAV, faza locală, ianuarie 2019; Activitate de mentorat

pentru grupă de studenți de la Facultatea de litere, UBB



Sim Ramona:

• activitate de mentorat pentru o grupă de studenți(9) de la Facultatea de Litere

Tomoiagă Mirela:

• Activitate de mentorat pentru grupă de studenți de la Facultatea de litere, UBB

f). Catedra de științe:

• Dna prof. Carmen Coțop a participat ca prof. metodist la inspecții de specialitate

și este membru in consiliul consultativ de specialitate

• Profesor la Centrul de Excelență Cluj, chimie clasa a X-a Prof. Falcusan Simona

• Membru in Comisia de elaborare a subiectelor pentru OLIMPIADA DE CHIMIE,

etapa locala, ianuarie, Prof. Falcusan Simona, Prof. Matyas Kiraly

• Mentor pentru studentii anului III, sectia MEDICINA VETERINARA, de la USAMV,

an scolar 2018-2019 Prof. Matyas Kiraly

• profesor la Cursurile de excelență chimie clasa a IX-a Prof. Matyas Kiraly

• elaborare subiecte pentru Concursului Interjudetean ,,INTERSCIENCE-STIINTELE

NATURII IN SCOALA ROMANEASCA”,- EDITIA I (25 mai 2019),Colegiul National

,,Andrei Muresanu”, Dej, Prof. Matyas Kiraly

• participare la ședințele metodice în cadrul disciplinei, Membru în Comisia pentru

propunerea subiectelor pentru Olimpiada de Biologie, faza locală și profesor

corector. (toată catedra)

• coordonarea activității de pregătire a elevilor la Centrul de Excelență, clasa a XI-a,

jud Cluj. (prof. Vlaica Claudia) și cls. a VII-a, jud. Cluj (prof. Boar Felicia)

• Membru al Consiliului Consultativ al disciplinei și metodist ISJ Cluj, realizarea

inspecțiilor în vederea obținerii gradelor didactice (prof. Boar Felicia și prof. Bota

Monica)

• secretar în cadrul comisiei pentru selectarea elevilor și pregatirea în vederea

participării la Conferința Internațională a Tinerilor Cercetători ICYS – Belgrad

2018 (prof. Boar Felicia și prof. Bota Monica)

• profesor metodist (prof. Boar Felicia și prof. Bota Monica)

g). Catedra de geografie:

• Participare la activitatea Cercului metodic de geografie (septembrie 2018),

prof Pălăcian Felicia, prof Bena Nicolae, prof Mureșan Diana

• Membră în Consiliul Consultativ al Disciplinei Geografie, ISJ Cluj ( prof

Pălăcian Felicia)

• Elaborare subiecte Olimpiada de geografie, faza locală (ianuarie 2019), prof



Pălăcian Feliciah.

h). Catedra de informatică:

• Membri în Consiliul consultativ al disciplinei - Budișan Mirela, Oprea

Ioana, Chereș Adriana,

• Membru în Comisia Națională de specialitate- Adriana Chereș

• Pregătire la excelență gimnaziu și liceu C# - Budișan Mirela, Oprea Ioana,

Muntean Mihaela

• Propunători subiecte pentru Olimpiada de Informatică faza locală Budișan

Mirela, Oprea Ioana, Chereș Adriana

• Am făcut parte din Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei de

Informatică etapa locală- Budișan Mirela, Oprea Ioana, Chereș Adriana

• Comisia pentru manuale- Bocăneț Corneliu

• Comisia gestionare SIIR- Oprea Ioana

• Mentorat UBB și UTCN- Budișan Mirela, Muntean Mihaela, Oprea Ioana,

Adriana Chereș

• Profesor însoțitor la următoarele concursuri:

Concursul AcadNet , faza națională, București, 17-19 mai 2019, profesor

însoțitor lot județean, Muntean Mihaela

Olimpiada Națională de Informatică, Suceava, 30 aprilie – 4 mai 2019,

profesor însoțitor lot județean, Muntean Mihaela

• Membrii catedrei sunt implicați în comisii, consilii consultative a

disciplinei, activități de mentorat, activități metodice, cursuri de pregătire a

elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene,

concursuri, olimpiade etc.

i). Comisie metodică învățătoare:

• Prezentare referat – „Jocuri didactice la comunicare și
matematică-exemple de bună practică”-MONICA ABRUDAN

• Prezentare referat – Educația incluzivă și diversitatea culturală-SIMONA
PLOSCAR

• Prezentare referat -Personalitatea cadrului didactic- EMOKE CHIRA
• Lecție demonstrativă -Valențele formative ale metodelor complementare

de evaluare- DIANA MUNCACIU
• Prezentare referat – Importanța activităților educative în parteneriat cu

părinții- MARIA MURESAN
• Prezentare referat -Importanța activităților educative în parteneriat cu

părinții-NORINA NICOLAESCU
• Lecția demonstrativă-Utilizarea jocului didactic în consolidarea

cunoștințelor matematice- ANDREEA COMAN



• Lecţie demonstrativă – Prezentare site catedra învăţământ primar- MICU
ADINA

• Activitate de proiectare a documentelor școlare
• Dințișorii sănătoși- importanța igienei dentare
• Copilul de vârsta 6-7 ani
• De Crăciun fii mai bun!
• Jocul- metodă de învățare la clasa pregătitoare
• ”Adunări și scăderi în intervalul 0-10”- lecție demonstrativă (prof. înv.

primar Groza Ștefania);
• ”Rolul structurilor de bază la plante; Probleme care se rezolvă printr-o

operație”- lecție demonstrativă (prof. înv. primar Valea Maria);
• ” Portofoliul- metodă, procedeu și instrument în evaluarea cunoștințelor

ecologice”- referat ( prof. înv. primar Maghiar Claudia);
• ” Dezvoltarea exprimării elevilor- condiție primordială în formarea

personalității acestora”- referat(prof. înv. primar Petre Claudia);
• Participare la activitățile Cercului metodic, zona A: Teme

dezbătute:„Platformele educaționale- exemple de bună practică (prof. înv.
primar Groza Ștefania, prof. înv. primar Maghiar Claudia, prof. înv. primar
Petre Claudia, prof. înv. primar Valea Maria

• Prezentare de mărţișoare (Horoba)
• Inteligenta emoţională a școlarului mic (Horoba)
• Literația în familie (Horoba, Brie)
• dezbateri, ședințe de lucru pentru organizarea activității catedrei, pentru

alegerea materialelor auxiliare de utilizat la clasă, lecții demonstrative,
interasistențe

• (Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura,
Tăuţan Ana)

• ” Soluții și idei practice în combaterea bullyingului”-referat ( Sandor L.);
• ” Evaluarea în învățământul primar- de la teorie la practică”- dezbatere;
• „Lectura- o abilitate de viaţă” –referat (Achim Adina-oct.2018) –comisia

met.
• „Cartea și importanța lecturii”- referat (Neciu Laura- oct.2018)- comisia

met.
• „Calculatorul-mijloc de comunicare”-referat (Marincas Olga-nov.2018)

-comisia met.
• ‚Rolul poveștilor în educația pentru valori”- referat (Crișan

Camelia-ian.2019)- comisia met.
• ” Țara Românească în timpul domniei lui Vlad Tepeș”- lecție demonstrativă

( Sandor L.-dec.2018)- comisia met.
• ” Tendințe în managementul curriculumului”-referat (Tăuţan

Ana.-nov.2018)- comisia met.
• La nivelul cercului pedagogic:
• Activităţi didactice integrate la clasa a IV-a - exemple de bune

practice-L.T.”Avram Iancu”,14.11.2018 (Achim Adina, Crișan Camelia,
Marincaș Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana)

• Oportunitati in cadrul programului cultural-educativ „De-a arhitectura mini”-
L.T.”Emil Racoviță” -28.11.2018 (Achim Adina, Crișan Camelia, Marincaș



Olga, Sandor Liliana, Neciu Laura, Tăuţan Ana.

Echipa managerială

Director, Marinela-Violeta ZAMFIR

Directori adjuncți, Diana BERINDEIE

Iulian TEODORESCU


