
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”  
RAPORT cu privire la activitatea din anul școlar 2013-2014 

 

 1 / 11 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT  

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA  

DIN ANUL ȘCOLAR 2013-2014 

  



Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”  

RAPORT cu privire la activitatea din anul școlar 2013-2014 

 2 / 11 
 

 

 

CUPRINS 

 

 
1. MANAGEMENT ................................................................................................................................ 3 

2. CURRICULUM................................................................................................................................... 4 

1) Planul de școlarizare .................................................................................................................... 4 

2) Activitatea de proiectare ............................................................................................................. 4 

3) Oferta educaţională ..................................................................................................................... 4 

3. RESURSE UMANE ............................................................................................................................. 5 

3.1.ELEVI .............................................................................................................................................. 5 

a) EFECTIVELE DE ELEVI ............................................................................................................... 5 

b) REZULTATE ȘCOLARE ............................................................................................................... 5 

c) REZULTATE LA EXAMENE ......................................................................................................... 7 

d) REZULTATE LA OLIMPIADE, CONCURSURI, COMPETIȚII .......................................................... 7 

3.2. PERSONAL DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC ............................................................................................ 8 

4. RESURSE FINANCIARE ...................................................................................................................... 9 

4. RELAȚII COMUNITARE – PROIECTE, PROGRAME ........................................................................... 10 

ACTIVITĂŢI organizate la nivelul școlii ............................................................................................... 10 

 

 

  



Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”  

RAPORT cu privire la activitatea din anul școlar 2013-2014 

 3 / 11 
 

1. MANAGEMENT 
 

a) Activitatea de proiectare managerială a fost realizată în concordanță cu strategiile 

stabilite de ISJ Sibiu și strategia de dezvoltare a școlii și având în vedere cocluziile 

desprinse din analiza activității anului școlar precedent, rapoartele de activitate ale 

comisiilor metodice și tematice, datele statistice existente, alte documente elaborate cu 

ocazia inspecțiilor efectuate în școală.  

b) Activitatea managerială s-a bazat pe respectarea legislației, distribuirea sarcinilor și 

cooptarea cadrelor didactice, părinților, reprezentanții autorităților locale, a elevilor 

(conform reglementărilor legale în vigoare), în coordonarea, organizarea și 

desfășurarea activității în cadrul: 

- Consiliului profesoral 

- Comisiilor metodice 

- Comisiilor de lucru cu caracter permanet sau temporar 

- Consiliului de administrație 

- Consiliilor claselor 

- Consiliului școlar al elevilor 

- Consiliului reprezentativ al părinților 

c) Activitatea de monitorizare și control s-a realizat prin analizarea/controlul 

documentelor specifice fiecărei activități/compartiment și prin asistențe la ore (pentru 

activitatea didactică).  

A. Tematica activității interne de monitorizare și control a vizat: 

- Organizarea și desfăşurarea examenelor de corigenţă/încheierea situaţiei şcolare 

- Orarul și schemele orare pentru instruirea practică 

- Elaborarea documentelor de proiectare (planificări calendaristice) 

- Documentele comisiilor metodice 

- Completarea documentelor școlare: cataloage, registre matricole 

- Monitorizarea evaluării elevilor; notarea ritmică 

- Respectarea graficului de desfăşurare a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

- Derularea proiectelor, parteneriatelor 

- Absenteism/frecvenţa elevilor; 

- Parcurgerea materiei; 

- Prelucrarea metodologiilor de examen, a regulamentelor 

- Modul de organizare și desfășurare a activității didactice astfel încât să se asigure 

condițiile proces instructiv-educativ de calitate 

- Verificarea documentelor compartimentelor: secretariat, contabilitate, administrație 

- Verificarea și analizarea documentelor de inventariere, gestiuni și subgestiuni 
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Observațiile, concluziile verificărilor au fost comunicate persoanelor responsabile iar 

deficiențele au fost remediate în timp util astfel încât să nu afecteze buna desfășurare a 

activității. 

B. Activități externe de monitorizare și control 

 Pe parcursul anului şcolar 2013 – 2014, în școală au fost efectuate inspecții tematice, 

de îndrumare și control de către următoarele instituții abilitate: 

 Inspecții tematice efectuate de reprezentanți ai ISJ Sibiu 

- Inspecție efectuată de d-na inspector Ciovică Mariana, septembrie 2013, care a vizat: 

elaborarea planificărilor calendaristice/proictarea unităților de învățare, desfășurarea 

serviciului pe școală (profesori, elevi), aplicarea testelor inițiale și desfășurarea 

procesului instructiv-educativ (asistențe la clasă).  

- Inspecție efectuată de d-nul insp.Menchiu Dumitru, iulie 2014, care a urmărit modul 

de acordare a ajutoarelor financiare prin programele naționale Bani de Liceu și 200 

Euro, în ultimii 3 ani școlari. 

 

 Inspecțiile tematice desfășurate în școală de către alte instituții au fost: 

- Inspecție Direcția de Sănătate Publică – Mediaș, septembrie 2013, februarie 2014 

care au vizat: condițiile igienico-sanitare din școală 

- Inspecție Asistență Socială – Sibiu, octombrie 2013: verificarea condițiilor 

asigurate accesului persoanelor cu dizabilități în școală: semnalizare, acces 

(rampe), grupuri sanitare speciale 

- Inspecție I.T.M. Sibiu, ianuarie 2014 – verificarea documentației pentru sănătatea 

și securitatea muncii, verificarea semnalizării specifice din școală, verificarea 

condițiilor de muncă și a măsurilor speciale asigurate pentru prevenirea 

accidentelor de muncă 

- Inspecție Curtea de Conturi Sibiu, aprilie 2014  - verificarea documentelor 

financiar-contabile din anul 2013, referitoare la plăți, achiziții, reparații și 

investiții. 

- Inspecție I.S.U Sibiu, mai 2014 – verificarea documentației specifice și a 

condițiilor asigurate pentru prevenirea și acțiunea promptă în situații de urgență 

2. CURRICULUM  

1) Planul de școlarizare a fost realizat la liceu zi și liceu seral. Nu s-a realizat clasa a 

IX-a liceu cu frecvență redusă din cauza numărului mic de elevi înscriși. 

2) Activitatea de proiectare s-a realizat în concordanță cu planurile de învăţământ 

şi programele şcolare în vigoare şi în acord cu precizările inspectorilor de specialitate pentru 

fiecare disciplină. S-au respectat particularitățile de elaborare a planificărilor pentru 

disciplinele tehnice.  

3) Oferta educaţională a fost elaborată sub coordonarea comisiei pentru curriculum, 

prin consultarea elevilor, părinților și a agenților economici parteneri și a cuprins: 
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 Curriculum opțional: 

- CDL-urile pentru clasele IX-X pentru toate domeniile de calificare au primit avizul ISJ 

 Activități extracurriculare care au vizat: 

- Pregătirea elevilor pentru atingerea standardelor prevăzute de programele şcolare 

(programe suplimentare de pregătire, consultații și meditații, pregătire pentru bacalaureat, etc) 

- Formarea unor competenţe cheie/competenţe profesionale (programele J.A.România,                                                        

firma de exerciţiu, Agenda Europa, ECDL) 

- Cercuri: cercuri sportive (handbal, volei, tenis de masă și badminton) și cerc de teatru  

 Activități extrașcolare 

- activităţi educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, 

recreative, organizate în colaborare cu partenerii şcolii: alte unităţi de învăţământ (din zonă, 

ţară, străinătate), Primăria Copşa Mică, agenţi economici, poliţia, biserica, asociaţia româno-

franceză „Prietenia”, biblioteca oraşului Copşa Mică. 

 Programul „Școala Altfel” 

-activitățile planificate au răspuns dorințelor și intereselor elevilor; au fost organizate 

activități educative, de consiliere, cultural-artistice, la care elevii au participat activ. 

3. RESURSE UMANE 

 3.1.ELEVI 
a) EFECTIVELE DE ELEVI 

Forma de învățământ 

Număr de elevi/clase 

2013-2014 2014-2015 

Elevi Clase Elevi Clase 

Liceu zi (ruta directă și progresivă) 266 12 262 11 

Învățământ profesional 0 0 32 1 

Liceu seral 75 3 68 3 

Înv. Postliceal/Școala de maiștri 25 1 25 1 

Liceu frecvență redusă 20 1 19 1 

TOTAL elevi/clase 386  17 353 17 
 

b) REZULTATE ȘCOLARE 

- promovabilitatea 
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- rezultate la învățătură  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- situația disciplinară 

 

 

 

 

 

 

 

- situația absențelor 
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c) REZULTATE LA EXAMENE  

 examenul de bacalaureat 2014/seria curentă 

SERIA  
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2012-2013  10  1  10,00  18  1  5,55  18  2  11,11  

2013-2014 12 8 66,66% 24 2 8,33% 32 10 31,25 

 examenul de certificare a competențelor profesionale 2014:  

Nr. 

crt 

Profil/ 

Domeniul 
Calificarea profesională Elevi  Promovabilitate 

Înscriși Promovați % 

1 
Tehnic 

Tehnician instalator pentru 

construcţii 
21 21 100% 

2 

Tehnician operator tehnică de 

calcul 
26 26 

 
3 

Servicii 
Tehnician în activități de 

comerț 
36 36 

 

d) REZULTATE LA OLIMPIADE, CONCURSURI, COMPETIȚII 

Concurs/Competiție/Proiect   Premiul  Elev/Clasa  
Profesor 

coordonator  

Olimpiada Tehnologii – domeniul 

construcții / faza județeană 

Premiul I Lung Nicolae/ XI B Nicolau Mircea 

Anghel Valentin 

Poveștile Cangurului, faza 

judeţeană  

Premiul I Pănăzan Roxana /XI A Poșia Luminița 

Premiul II Bartuș Paula/X A 

Premiul II Băcilă Gabriel/XI A 

Campionat de fotbal, faza 

judeţeană  

Premiul III Echipa de fotbal Roba Claudia 

Campionat de șah faza judeţeană  Premiul III Tănase Cristian XI A 

Concursul “Cu viaţa mea apăr 

viaţa” – faza judeţeană  

Premiul III Echipa școlii Roba Claudia 

Nicolau Mircea 
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Concurs/Competiție/Proiect   Premiul  Elev/Clasa  
Profesor 

coordonator  

Concurs national Tehnium  Premiul I Buzdug Cristian/XI A 

Popa Claudia/XI A 

Berger Denis 

Concurs Proiecte de mediu, faza 

județeană 

Premiul III Buzdug Cristian/XI A 

Popa Claudia/XI A 

Berger Denis 

Concursul “Tinere condeie”, faza 

județeană  

Mențiune Chinchișan Larisa/XI A Poșia Luminița 

3.2. PERSONAL DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC 

Personal didactic angajat: 

 

Total  

- cadre didactice titulare 17 

- cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază în unitatea de 

învăţământ 

10 

TOTAL 27 

 

Gradul de formare/perfecţionare al personalului didactic: 
 

Număr personal didactic calificat: 
Număr personal 

didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

1 10 9 4 2 1 

Personal didactic auxiliar şi nedidactic 

Încadrarea în anul şcolar 2013-2014: 

 

 7 posturi didactic auxiliar (3 vacante): 

  - secretar  

  - contabil șef 

  - funcţionar ad-tiv 

  - informatician 

 11 posturi personal nedidactic (4 vacante): 

  - 2 portari 

  - 2 muncitori întreţinere 

  - 3 îngrijitoare  
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4. RESURSE FINANCIARE 
 

Resurse financiare şi materiale 

a) Cheltuieli de personal 

 

Nr. 

crt. 

Categoria Suma (lei)  

2010-2011 

Suma (lei)  

2011-2012 

Suma (lei)  

2012-2013 

Suma (lei)  

2013-2014 

Suma (lei)  

2013-2014 

1. Cheltuieli personal 1.689.000 1.306.000 1.037.800 1.135.500 1.118.000 

 

b) Bugetul local  

Nr. 

crt. 
Capitol 

Suma (lei)  

2010-2011 

Suma (lei)  

2011-2012 

Suma (lei)  

2012-2013 

Suma (lei)  

2013-2014 

Suma (lei)  

2013-2014 

1.  Furnituri de birou 7.000 8.000 8.000 9.000 12.000 

2.  Materiale curăţenie 12000 8.000 10.000 9.000 8.000 

3.  Încălzit, iluminat 80000 80.000 106.000 91.000 95.000 

4.  Apă, canal, 

salubritate 

12000 14.000 20.000 22.000 24.000 

5.  Transport 24000 20.000 25.000 24.000 24.000 

6.  Poştă, telefon, 

internet 

10000 10.000 16.000 16.000 12.000 

7.  Materiale cu caracter 

funcţional 

4000 5.000 12.000 12.000 20.000 

8.  Alte bunuri 12000 13.000 57.000 18.000 20.000 

9.  Reparaţii curente 56500 67.000 20.000 92.000 96.000 

10.  Medicamente    3.000 4.000 

11.  Obiecte inventar 7000 5.000 10.000 16.000 17.000 

12.  Deplasări 4000 4.000 4.000 8.000 6.500 

13.  Cărţi, publicaţii 5000 4.000 4.000 4.000 2.300 

14.  Pregătire profesion.    5.000 1.200 

15.  Protecția muncii    4.000 4.300 

16.  Alte cheltuieli 7000 5.000 20.000 12.000 19.700 

 TOTAL 240.500 243.000 313.000 345.000 345.000 

 Investiții  215.000  67.000 65.000 
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c) Venituri proprii 

 

Nr. 

crt. 

Capitol Suma (lei)  

2010-2011 

Suma (lei)  

2011-2012 

Suma (lei)  

2012-2013 

Suma (lei)  

2013-2014 

Suma (lei)  

2013-2014 

1. Salarii 11500 14.450 - - - 

2. Materiale curăţenie 4000 4.000 4.000 4.000 4.000 

3. Încălzit 11000 11.000 9.000 9.000 9.000 

4. Apă, canal, 

salubritate 

4000 4.000 4.000 4.000 4.000 

5. Poştă 3000 3.000 - - - 

6. Alte materiale 5000 5.000 22.000 22.000 22.000 

7. Reparaţii 8000 8.000 6.000 6.000 6.000 

 TOTAL  46.500 57.450 45.000 45.000 45.000 

 

d) Investiții/reparații/achiziții  

Sursa de finanțare Lucrare/achiziție 

 

Bugetul local 

Instalație de supraveghere interioară și exterioară 

Asfaltarea terenului de volei 

Lucrări de reparații/întreținere a spațiilor școlare 

Amenajarea unui atelier de instalații 

Venituri proprii Videoproiectoare, calculatoare 

Amenajare sala cantină 

4. RELAȚII COMUNITARE – PROIECTE, PROGRAME 
 

ACTIVITĂŢI organizate la nivelul școlii   

 Ziua europeană a limbilor străine (Rusu F.,  Vătăşescu A) 

 Ziua Sportului Școlar (Roba C.) 

 Ziua de luptă împotriva fumatului, CDI Romgaz Mediaș (Solomon L.) 

 Haloween (Rusu F., Vătășescu A.) 

 Balul Bobocilor (Solomon L, Poşia L.) 

 Școala și Comunitatea (toți profesorii) 

 Ziua Internațională a elevului (Drăghiciu D.) 

 Programul dedicat Zilei de 1 Decembrie (Muşan L., Circa A., Solomon L.) 
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 Festivalul Naţional al Şanselor Tale / Lecții vizită (Solomon M.) 

 Activități de combatere a comportamentelor nesănătoase  - consumul de alcool, tutun, 

droguri (Nuța S.) 

 Serbare de Crăciun (Drăghiciu D, Circa A., Tudorancea M., Vătășescu A., Rusu F.) 

 Evocarea Unirii Principatelor Române (Solomon L.) 

 Activitate dedicată poetului M.Eminescu (Poșia L., Tudorancea M.) 

 Concursuri sportive (fotbal, tenis) (Roba C) 

 Activități și consiliere în cadrul proiectelor de combatere a violenţei (Nuţa S., 

Solomona Laura, Rusu F., Vătășescu A., Roba C.,diriginții) 

 Ziua Francofoniei (Vătășescu a., Boariu M., Tudorancea M., Poșia L.) 

 Ziua Mondială a Apei (Cunțan L.) 

 Expoziție internațională de modă – „Moda ieri și azi - limbaj unic și etern”  

 Activități în cadrul Programului Școala Altfel (toți profesorii);  

 Campania Globală pentru Educație-Fiecare elev are nevoie de un profesor (Drăghiciu 

D, Nuța S., Solomon L.) 

 Balul Majoratului (Văduva M., Anghel V., Roba C.) 

 Participări ale elevilor la acțiunile de voluntariat organizate de Primăria Copșa Mică 

(cursuri  de utilizare a calculatorului, confecționare de mărțișoare și felicitări - coord. 

Drăghiciu D.) 

 Curs festiv (Drăghiciu D., Solomon L., Rotar M.) 

 

PROIECTE, PROGRAME 

 

 Firma de exercițiu (Solomon M.) 

 Programe JAR (Solomon L., Solomon M.) 

 CDIdei în cărți – proiect județean inițiat și coordonat de CCD Sibiu (Rusu F.) 

 Școala și comunitatea – proiect inițiat de Primăria Copșa Mică (Berger L.) 

 Eco-școala (Berger D., Cunțan L.) 

 

S-a obținut finanțare pentru proiectul de mobilitate școlară Erasmus+ cu tema 

„Abordarea europeană a predării – condiție a calității și succesului profesional”, care se va 

desfășura în perioada 2014 – 2016.  


