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1.STRUCTURA RAPORTULUI: evaluarea activității desfășurată în primul semestru al anului 
școlar 2017-2018 s-a realizat din perspectiva capacității și eficacității instituționale, 
managementului calității și a comisiilor metodice pe discipline. 
 
 
 
2. ARGUMENT 

Prezentul raport urmărește să prezinte succint acțiunile derulate în Colegiul Tehnic 
„Mediensis” așa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul școlar 2017 – 
2018, din Planurile operaționale și din obiectivele strategice cuprinse în Planul de acțiune al școlii, 
valabil pentru perioada 2015 – 2020. 

De asemenea, acest raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor întocmite de 
responsabilii diferitelor comisii metodice și tematice, precum și pe baza datelor statistice furnizate de 
serviciul Secretariat și Contabilitate. Concluziile obținute constituie premisa optimizării atât pentru 
documentele strategice, cât și pentru Planul managerial din semestrul al II-lea al acestui an școlar. 
 
 
 
3. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

3.1. Date de identificare a școlii  
 Denumire: Colegiul Tehnic Mediensis 
 Adresă: Str.Sticlei nr.9, Mediaș, județul Sibiu 
 Cod poștal: 551130 
 Telefon: 0269 836748 
 Fax:0269 834673 
 Email:ctmediensis@gmail.com 
 Web:mediensis.ro 
 Niveluri de învățământ, liceu zi, ciclu inferior, superior, învățământ profesional 
 Baza legală de funcționare: Ordin M.E.C.I. nr.4139 din 12.05.2009, HCL privind 

aprobarea rețelei școlare nr. 161/24.04.2017 
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3.2. Organigrama Colegiului Tehnic ,,Mediensis’’ 
 

 
 
 

3.3. Structuri instituționale și manageriale 
 

Director: prof.Tănase Corina 
Director adjunct: prof.Bocioancă Ana 
Coordonator de proiecte si programe: prof.Cacovean Delia 
Consiliu de administrație: 

 Prof. Tănase Corina 

 Prof. Bocioancă Ana 

 Prof. Cacovean Delia 

 Prof.dr. Mărculeț Vasile 

 Prof. Pridon Sanda 

 Prof.dr. Sima Dan 

 Nițu Andrei-reprezentantul Primarului 

 Codoi Mihai -reprezentantul agentului economic 

 Petrescu Corina-reprezentantul agentului economic 

 Sultănoiu Cosmina- reprezentantul agentului economic 
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 Radu George-reprezentantul Consiliului Local Mediaș 

 Stan Maria- reprezentantul Consiliului Local Mediaș 

 Rucărean Mihaela-reprezentantul părinților 

 Maxim Diana-reprezentant sindicat FSLI 

 Bălăcean Flavius –reprezentant sindicat FEN 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 
 
Responsabil- Prof. Maxim Diana 
Membri: Prof. Rusu Alina 

Prof.dr. Sima Dan 
Codoi Mihai-reprezentantul Consiliului Local Mediaș 
Prof. Bălăceanu Flaviu-reprezentant sindicat FEN 
Rucărean Mihaela-reprezentant părinți 
Andra Boldijar –reprezentant elevi 
 

Comisii metodice 
Comisia  Responsabil Membri 
Limbă și comunicare  Mihai Marcela Lăcătușu Daliana 

Porime Angela 
Sincu Crina 
Aflat Anca 
Radu Veronica 

Matematică și științe Moldovan Sanda Bocioancă Ana 
Bocan Vasile 
Cacovean Delia 
Crăciun Marina 
Maior Mirela 
Pop Iuliana 

Om și societate  Dan Sima Mărculeț Vasile 
Maxim Diana 
Bălaceanu Flaviu 
Savin Vasile 

Tehnologii  Crișan Delia Tănase Corina 
Oancea Melania 
Dan Ioan 
Rusu Alina 
Pridon Sanda 
Konya Anca 
Gyongyi Nagy 
Baciu Maria 
Popa Maria 
Vasiu Vasile 
Takacs Ana 
Sabău Vasile 
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Comisii permanente  
Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) 

 
1.  Prof. Diana Maxim 
2. Prof. Dan Sima 
3. Prof. Alina Rusu 
4. Prof. Flaviu Bălăceanu – reprezentant F.E.N. 
5. Mihai Cotei – reprezentant al Consiliului local Mediaș 
6. Andra Boldijar  – reprezentant al Consiliului elevilor 
7. Mihaela Rucărean – reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților. 

 
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

 
1. Prof. Corina Zenaida Tănase – director 
2. Prof. Konya Anca – responsabil protecția muncii 
3. Dr. Vlăduț Emanoil – medic medicina muncii 
4. Encea Florin – administrator, cu atribuții de protecția muncii 

 
Comisia pentru control managerial intern 

 
1.  Prof. Corina Zenaida Tănase-director, președinte 
2. Magdalena Marin-administrator financiar 
3.  Encea Florin-administrator patrimoniu 
4. Maria Medeșan-secretar 

 
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității 
 

1. Prof. Tănase Corina - responsabil 
2. Prof. Bocioancă Ana 
3. Prof. Vasile Mărculeț 
4. Prof. Angela Porime 
5. Maria Eugenia Stan ( Hațegan ) - reprezentant al Consiliului local Mediaș 
6. Andra Boldijar - elevă în cls. a - XII-a 

 
Comisia pentru Curriculum 

1. Prof. Corina Zenaida Tănase - director 
2. Prof. Ana Cristina Bocioancă - director adjunct 
3. Prof. Mihai Marcela 
4. Prof. Sanda Moldovan  
5. Prof. Dan Sima 
6. Prof. Delia Crișan 
7. Prof. Daliana Lăcătușu 

 
Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

1. Prof. Delia Crișan - responsabil 
2. Prof. dr. Dan Sima 
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3. Prof. Melania Oancea 
 

3.4. Structuri administrative și didactice 
 

Secretariat: Medeșan Maria 
Informatician: Andrei Tîrcă 
Contabilitate: Marin Magda, Zaharia Cristina 
Administrativ: Encea Florin 
Bibliotecă: Tibori Violeta 
 

3.5. Niveluri de învățământ: 
 
-clasa a IX-a: economic, estetica și igiena corpului omenesc 
-clasa a X-a: economic și estetica și igiena corpului omenesc 
-clasa a XI-a: tehnician operator tehnică de calcul, tehnician în activități de comerț, tehnician în 
activități economice, coafor stilist 
-clasa a XII a tehnician operator tehnică de calcul, tehnician ecolog și protectia calității mediului, 
tehnician în activități economice, coafor stilist 
-învățământ profesional: comerciant-vânzator, estetica și igiena corpului omenesc/clasa a IX-a,  
comerciant-vanzator, confecționer produse textile/confecționer articole din piele și înlocuitori 
/clas.a X-a, comerciant-vânzator, confecționer produse textile/cls.a XI-a. 
 
3.5.1. Efective de elevi pe nivel, la începutul anului școlar  
Clasa  Elevi înscriși la început de 

an școlar  
Elevi înscriși la început de 
an școlar din care feminin 

Ciclul inferior 80 63 
Ciclul superior 118 74 
Învățământ profesional 121 87 
 
3.5.2. Efective de elevi pe nivel, la sfârșitul semestrului I 
clasa Elevi rămași la sfârșitul 

semestrului I 
Elevi rămași la sfârșitul de 
sem.I din care feminin 

Ciclul inferior 78 61 
Ciclul superior 117 73 
Învățământ profesional 114 81 
 
3.6.Resurse umane  
 
3.6.1. Personal de conducere 
Nume,prenume/  
funcție 

Specializ. Grad 
did. 

Vechime 
la 
catedră  
VI.2017 

Modalit.de 
numire pe 
funcție 

Unit.unde 
 este titular 

Obs. 
 

Tănasă Corina-
Zenaida - director 

Tehnologia 
firelor și 
țesăturilor/Ș
tiințe 

I 30 Concurs C.T. 
Mediensis 

Director 
în funcție 
din anul 
1996 
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economice  
Bocioancă Ana-
Cristina - dir.adj. 

Chimie-
fizică 

I 23 Concurs C.T. 
Mediensis 

Dir.adj. 
din 2009 

 
 
3.6.2.Posturi/norme în școală an școlar 2017-2018 
 
Posturi didactice 33, 46 
Posturi titulari 20, 83 
Posturi suplinitori calificați 9, 01 
Posturi suplinitori necalificați 0, 62 
Pensionari 3 
Posturi didactice auxiliare 5 
Posturi nedidatice 10 
Posturi vacante 1 post didactic auxiliar și 3 posturi nedidactice  
 

Total Posturi didactice Posturi didactice 
auxiliare 

Posturi nedidactice 

48,46 33,46 5 10 
 
 

3.6.3. Posturi/norme didactice în școală an școlar 2017-2018 
 

Indicator Total 
Nr.norme/posturi didactice 33,46 
Nr.posturi ocupate de cadre didactice titulare 20,83 
Nr.posturi ocupate de cadre didactice suplinitoare 12,63 
 
 

3.6.4. Personal didactic angajat 
 
Cadre didactice Total 
Titulare 19 
Suplinitoare 16 
 
 

3.6.5. Distribuția pe grade didactice  
 
Personal didactic 2017-2018 
Debutanți 3 
Definitiv 5 
Gradul II 9 
Gradul I 15 
Doctorat  3 
Total 35 
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3.6.6. Distribuția pe grupe de vechime 
 
Tranșa de vechime Nr. cadre 

didactice 
Peste 25 ani 10 
20-25 ani 5 
15-20 ani 6 
10 -15 ani 4 
5-10 ani 4 
1-5 ani 1 
0-1 ani 5 
 
3.7. Bază materială 
3.7.1. Spații școlare, auxiliare, și administrative 
 
Tab. Situația bazei materiale 
 
 
Spaţii şcolare 

Tip de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

Săli de clasă 3 261 
Cabinete 9 783 
Laboratoare 4 348 
Sala de sport 1 540 

 
 
 
 
Spaţii auxiliare 

Biblioteca 1 59,2 
Cabinet școlar 1 54 
Anexa mijloace audio-video 1 57 
Bucătărie 1 70,8 
Sală pentru servit masa 1 216 
Fumoar 1 6 
Anexa personal de serviciu 1 8 
Depozit aparatură electrică 1 16 
Grupuri sanitare 6 70 

 
 
Spaţii 
administrative 

Birouri echipa managerială 2 44,08 
Cancelarie 1 72,3 
Secretariat 2 23,3 
Contabilitate 2 30,34 
Sală protocol 1 50 
Arhiva 1 16 
Casierie 1 2,25 

Pavilion internate 
 
 
Spaţii şcolare 

Tip de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

Săli de clasă 9 395,4 
Cabinete 1 36 
Laboratoare 1 62,62 
Ateliere 2 92,62 

Spaţii auxiliare Cabinet de asistenţă psihopedagogică 1 30 
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Cabinet medical 1 35,1 
Grupuri sanitare 2 27,75 

Spaţii 
administrative 

Birou administrator 1 35,1 
Spălătorie 1 80,6 
Spaţii de cazare 33 1249,3 

Spaţii şcolare Tip de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

Ateliere 5 316 
Spaţii auxiliare Anexa maiştri instructori 2 8 

Grupuri sanitare 4 27,75 
 
3.7.2. Dotări 
 

 Bibliotecă: 27.687 volume; 
 Calculatoare şi reţele calculatoare:  
 Număr calculatoare: 101 
 din care pentru administrativ: 7 
 pentru scop didactic: 85 
 Număr reţele de calculatoare: 3 (1 server şi 72 calculatoare) 
 Imprimante: 10 buc 
 Scanere: 3 buc 
 Copiatoare: 3 buc 
 Videoproiectoare: 11 
 Conectare la internet: Da  
 modul de încălzire – centrală termică 3 
 2 aparate condiționarea aerului 

 
4. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ. Politici şi strategii manageriale  

 
4.1. Managementul procesului de predare - învăţare – evaluare  
Managementul dezvoltat în primul semestru al anului școlar 2017-2018 a fost unul 

dinamic, orientat spre obținerea unor rezultate superioare și promovarea unui mediu de învățare 
motivant, generator de performanță, bine integrat în spațiu economic și cultural comunitar. 
Cadrele didactice au promovat standarde de performanță, corelate cu documentele de politică 
educațională/curriculară de actualitate și un mediu serios, adecvat pentru învățare. 

Activitățile de predare, învățare și evaluare au fost proiectate individualizat, în funcție de 
particularitățile fiecărei clase și apoi discutate la nivelul comisiilor metodice. Cadrele didactice 
au aplicat metode didactice centrate pe grup/ elevi și au răspuns cererilor elevilor și părinților 
privind acordarea de sprijin în învățare. În acest sens, s-au organizat ore suplimentare pentru 
pregătirea elevilor – acestea vizând în special examenul de bacalaureat – la disciplinele: limba și 
literatura română, matematică, biologie, geografie și fizică. 
Manualele școlare pentru ciclul inferior al liceului au fost asigurate și distribuite în întregime, 
prin grija diriginților și a bibliotecarei școlii, Violeta Tibori. Principala problemă o constituie la 
acest nivel absența unor manuale noi, care să răspundă nevoilor reale ale elevilor. În continuare, 
au existat probleme legate de inexistența manualelor școlare la unele discipline de specialitate.  
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4.1.1. Oferta curriculară, CDL-uri  
Conform procedurii nr.10054/27.10.2017, au fost elaborate CDL-urile pentru anul școlar 

2017-2018 și acestea au fost avizate de către Consiliul de administrație al I.S.J.Sibiu. 
 

Listă CDL-uri -An școlar 2017-2018 
 
 

Nr. 
crt. 

Clasa Profesor Denumire CDL 

1. IXB Nagy Gyongyi Îngrijirea unghiilor 

2. IXD Nagy Gyongyi Îngrijirea estetică a mâinilor 

3. XF Takacs Ana Confecționarea unui produs de îmbrăcăminte 

4. IXA Maxim Diana Arhivarea documentelor contabile 

5. XB Tănasă Corina Amenajarea unui salon de coafură 

6. IX Dan Ioan Produse alimentare, nealimentare și servicii 

7. XA Tănasă Corina și Maxim Diana 
Documente contabile utilizate în tranzacțiile 
economico-financiare 

8. XC 
Vasiu Nicolae, Popa Maria și 

Zaharia Cristina 
Tehnici comerciale 

 
 

4.1.2. Rezultatele învățării 
 

4.1.2.1.Promovabilitatea pe niveluri/ în semestrul I 
 
Forma de învățământ promovabilitatea 
Ciclul inferior al liceului 54,2 % 
Ciclul superior al liceului 42,95 % 
Învățământ profesional 78,60 % 

 
Cele mai mică promovabilitate cls. a X-a B-30%,  
Cele mai mare promovabilitate clasa a IX-a B-82,35% 
Promovabilitatea la nivelul școlii: 59% 
 
 
 
4.1.2.2. Frecvența (nr. absențe motivate, nemotivate, total) în semestrul I 
 

Nr.crt. Forma de Nr.absente  Nr. absențe Nr. absente 
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învățământ motivate nemotivate 
1 liceu 12.031 7.458 4.573 
2 învățământ 

profesional  
10.032 5.606 4.426 

Total 22063  22063 13064 8999 
 
4.1.2.3. Situația notelor la purtare 
 
Liceu  
 
clasa Note între 9,99-7 Note sub 7 
IX 2 10 
X 23 10 
XI 12 2 
XII 26 - 
 
 
Învățământ profesional 
 
clasa Note între 9,99-7 Note sub 7 
IX 6 7 
X 10 15 
XI 9 2 
 
4.1.2.4. Situații speciale (abandon, exmatriculări) 
 

-situație neîncheiată 1 elev clasa a IX-a, 4 elevi clasa a X-a, 2 elevi clasa a XI a, înv. prof. 20 
elevi 

4.2. Managementul performanței 
Olimpiade: 
Concursuri profesionale: 
4.3. Managementul carierei 
4.3.1. Formarea continuă a personalului 
În primul semestrul al anului școlar 2017-2018 șase cadre didactice s-au înscris la cursul 

organizat de Casa Corpului Didactic Sibiu ,,Evaluare pentru evoluția în cariera didactică’’ care 
urmează să fie finalizat în semestrul al II-lea. 

4.3.2. Perfecționarea continuă a cadelor didactice  
4.3.3. Perfecționarea personalului prin grade didactice 
4.4. Planificarea și implementarea strategiilor manageriale în cadrul consilierii și 

orientării școlare și profesionale. Sistem organizațional și decizional. 
Activități desfășurate în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică- raport profesor 

consilier școlar Ana-Florina Ghiroagă-Paveliu: 
 

Activități de parteneriat:  
 Grup dezvoltare personala (autocunoaștere, interrelaționare, dezvoltare emoțională, 

rezolvare de probleme), 
 Autocunoaștere/ interrelaționare, 
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 ,,Drogurile, o capcana!” – stil de viata sanatos. 
 Nr. elevi consiliați individual-25 

Nr. ședințe de consiliere individuală-156 
 Nr. elevi consiliați colectiv-81 

Nr. ședințe de consiliere colectivă-27 
(11 ore de dirigenție și 16 ședințe de grup de dezvoltare personală) 
 Nr. părinți consiliați individual-4 

Nr. ședințe de consiliere individuală-4 
 Nr. părinți consiliați colectiv-29 

Nr. ședințe de consiliere colectivă-3 
 Nr. cadre didactice consiliate individual-7 

Nr. ședințe de consiliere individuală a cadrelor didactice-14 
 Nr. elevi testați individual-2 

Nr. ședințe de testare individuală a elevilor-3 
 Nr. total de elevi testați colectiv-60 

Nr. de testări colective a elevilor-4 
 

4.5. Managementul educației nonformale 
 
Pe parcursul primului semestru al anului școlar 2017-2018 s-a derulat o efervescentă 

activitate extracurriculară concretizată în spectacole, vizionări de filme, excursii tematice, 
drumeții, activități desfășurate în colaborare (cu diverse ONG-uri, școli, universități), activități 
de voluntariat și de integrare socială, acțiuni de ecologizare și împădurire, concursuri tematice, 
baluri și activități sportive. 
 Activitățile educative realizate la nivelul școlii au fost concepute în colaborare cu diverși 
parteneri/colaboratori în urma acordurilor de parteneriat/protocol de colaborare încheiate pe 
parcursul acestui an școlar.  
 În general atât activităţile în sine, cât şi participarea elevilor noştri au fost de bună 
calitate, eficienţa acestor activităţi fiind astfel asigurată, având în vedere că ele vizează cu 
precădere latura formativă a educaţiei dobândite în şcoală. 
 

4.6. Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și colaborare prin parteneriate 
 
Problemele școlii sunt problemele comunității din care aceasta face parte, iar 

parteneriatul în identificarea și soluționarea acestora, este cel care asigură transpunerea în 
practică a priorităților dezvoltării instituției. 
 Eficiența activității educative depinde de stabilirea și dezvoltarea unei relații optime cu 
comunitatea: părinți, administrația publică locală (primărie, consiliu local), instituții de  cultură, 
agenți economici, biserică, mass-media, organizații neguvernamentale etc. Angrenarea acestor 
componente în formarea elevilor va duce la integrarea optimă a acestora în societate. În acest 
sens, actorilor comunităţii trebuie să li se ofere informaţii privitoare la mediul şcolar şi să li se 
asigure posibilităţi de participare sau implicare în procesul de dezvoltare a şcolii şi de 
îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Finalităţile educaţiei nu privesc doar instituţia şcolară, ci se înscriu în tabloul mai vast al 
construcţiei sociale. De aceea comunitatea trebuie să-şi asume responsabilităţi cât mai clare în 
diverse activităţi extracurriculare desfăşurate de elevii şi cadrele didactice din şcoală, precum şi 
în descoperirea de noi resurse financiare şi materiale menite a conferi actului didactic un plus de 
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calitate. Această din urmă activitate poate fi realizată prin sponsorizări ale unor activităţi (sesiuni 
de comunicări, conceperea de publicaţii şi/sau reviste şcolare, vizite, vizionări de spectacole, 
dotarea cu echipament sau mijloace de învăţământ), precum şi prin sprijinirea elevilor cu 
probleme sociale deosebite sau a celor supradotaţi (prin acordarea de burse, stimulente 
financiare, premii etc.). 
 Colegiul Tehnic „Mediensis” a desfăşurat numeroase activităţi în parteneriat. Categoriile 
cele mai importante în care se încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt: 
1) Necesităţi de formare - acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul 
membrilor comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează 
educarea nonformală a elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la 
muzee, excursii etc. 
2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general susţinută 
de conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale, cât şi către 
diverşi alţi parteneri.  
3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul școlii noastre, spiritului umanitar 
format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii. Elevii au întreprins campanii de strângere de 
fonduri și de obiecte cu care au venit în ajutor persoanelor nevoiașe. 
4) Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de 
evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse 
probleme cât şi necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente. 
 

4.6.1. Parteneriate pentru dezvoltarea instituțională și formare profesională 
 parteneriate cu agenți economici unde iși desfășoară elevii orele de instruire 

practică: S.C.Vankets Atelier SRL, Administrația Financiară Mediaș, 
S.C.Billa SRL, S.C. Pro Ady Style SRL, S.C.ALPINA SIRO SRL, S.C.Nicol 
SRL, SC Moknik SRL, ASO Prest Construct; S.C.Apa Târnavei Mare S.A. 

 parteneriate de colaborare școala-elev-părinte 
 

 parteneriate având ca obiectiv desfășurarea activităților extracurriculare: 
Centru de documentare și informare ROMGAZ, Biblioteca Municipală 
S.L.Roth, Politia Mediaș, Școala Generală Cireșarii Mediaș, Colegiul Tehnic 
Sibiu, Asociația Educațională Zece Plus, Universitatea Alma Mater, SC ECO-
SAL SA, Direcția Municipală de Cultură, Tineret si Sport din cadrul Primariei 
Mediaș  

 parteneriate cu teme de voluntariat: Crucea Rosie Medias, Asociația Phonix 
Speranta, Dianthus Mediaș 

 parteneriate cu tematici sportive: Clubul Sportiv Școlar Medias, Clubul ALL 
STARS  

 parteneriat cu tematica Firme de exercițiu: Colegiul Economic George Baritiu, 
Sibiu  

4.6.2. Activități extrașcolare (Raport prof.Cacovean Delia) 
Cadrele didactice ale școlii au participat la numeroase activități cuprinse în Planul de 

acțiune împreună cu elevii școlii, activități raportate lunar la I.S.J. Sibiu și popularizate pe site-ul 
școlii: 
Septembrie: 
 Ziua Europeană a Limbilor Străine – 26 septembrie 2017 - dna prof Anca Aflat împreună 
cu elevii clasei XIF, au realizat un poster informativ despre principalele familii lingvistice, 
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curiozități despre cuvinte, imagini cu steagurile țărilor europene precum și un mesaj transmis de 
către elevi în limbile țărilor Europei. Mesajul ales de aceștia a fost unul simplu, însă puternic: 
„Te iubesc” – un „Te iubesc” care înseamnă „te iubesc, diversitate”, „te iubesc, prieten străin”, 
„te iubesc școală și prietenie”!; 
 Activitate de voluntariat: „Vârstele frumuseții” in 28 septembrie 2017, un grup de elevi 
voluntari ai Colegiul Tehnic Mediensis – domeniul Estetică, sub coordonarea dnei prof Nagy 
Gyongyi, au participat la o activitate de înfrumusețare: coafură și machiaj, în cadrul Centrului 
C.I.T.O. Mediaș, cu ocazia unui eveniment aniversar intitulat „10 ani de Asistență socială – 
Trecut, prezent și perspective în asigurarea serviciilor sociale de calitate pentru persoanele adulte 
cu dizabilități”. 
 
Octombrie: 
 Marșul fundițelor roz Pink Enter – 2 octombrie 2017- elevii clasei IXB și XC au 
mărșăluit împreună cu diriginta clasei XC, prof. Diana Maxim, și alți susținători medieșeni, de la 
Biblioteca Municipală „Șt. L. Roth” până la Primăria Mediaș, apoi au format o fundiță roz, sigla 
acestui eveniment anual; 
 5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei - s-a marcat in scoala prin activitati speciale de 
catre toti elevii si profesorii; 
 "Festivalul Recoltei” - În data de 07 octombrie 2017 a avut loc la Mediaș „Festivalul 
Recoltei”, la care alături de alte școli și grădinițe din oraș a participat și școala noastră. Colegiul 
Tehnic „Mediensis” s-a înscris la concursul intitulat „Cel mai frumos stand”. În această activitate 
s-au implicat 12 elevi din clase diferite, pregătiți de doamna profesoară Anca Konya și însoțiți de 
doamna profesoară Sanda Pridon; 
 Săptămâna Spaţiului Cosmic – World Space Week 2017 cu tema “Explorând noi lumi în 
spațiu” Acest eveniment a fost marcat în Colegiul Tehnic „Mediensis” printr-o activitate 
desfășurată luni, 9 octombrie 2017. Tema acestui an a permis elevilor să aleagă subiecte diverse 
pentru prezentările PowerPoint sau desenele pe care le-au realizat. Au participat elevi din clasele 
XA, XIIB, IXD, îndrumați de catre prof. Ana Bocioancă, prof. Sanda Moldovan și prof. Delia 
Crișan; 
 Expoziția de fotografie „Lumea din jurul meu”- în data de 12 octombrie 2017, elevii 
clasei XIB, împreună cu d-na prof. Alina Rusu, au vizitat expoziția temporară de fotografie 
„Lumea din jurul meu”, din cadrul Muzeului Municipiului Mediaș. Expoziția prezintă lucrările 
realizate de către Clubul Copiilor Mediaș, fotografiile surprinzând obiective turistice, zona 
rurală, tradiții și obiceiuri precum și hobby-urile copiilor, văzute prin obiectivul aparatului de 
fotografiat; 
 14 octombrie 2017 - “Let’s do it, Mediaș!”- pentru un oras mai curat, au participat elevi 
din clasele IXA, IXC, XA și XIIB însoțiți de doamnele profesoare Sanda Moldovan, Crina Sincu 
și Ana Bocioancă; 
 Proiect educațional, cuprins în C.A.E.J., poziția 13, Cupa „Mediensis” la Dezbateri 
Academice – 28-29 octombrie 2017 , împreună cu Primăria Mediaș, Asociația Rotaract Club 
Medias, la CTM Medias s-a desfasurat acest concurs la care au participat zece echipe: din 
Mediaș (șapte), Sibiu (două) și Drobeta Turnu-Severin (una). Echipa școlii noastre a ocupat locul 
al treilea. Echipa de organizare a concursului: dir.Tănase Corina, prof.dr.Sima Dan, prof.Delia 
Crișan, prof. Anca Aflat. 
Noiembrie: 
 Proiectul Senior Expert Service Germania – Proiect internațional pentru pregătirea 
profesională a elevilor în domeniul estetica si igiena corpului omenesc, coordonat de director 
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prof. Tănase Corina, a treia etapa. Grupul țintă al proiectului a fost format din elevii claselor a 
XI-a (1 săptămână) și a XII-a (2 săptămâni); 
 Săptămâna Educației Globale – 13-17 noiembrie 2017 - în școala noastră au fost 
organizate ore speciale de dirigenție, în cadrul cărora au avut loc dezbateri în jurul temei din 
acest an: „Lumea mea depinde de noi”. Au participat aproximativ 60 de elevi din clasele IXD, 
XA și XB sub coordonarea profesorilor diriginți prof. Delia Crișan, prof. Sanda Moldovan și 
prof. Delia Cacovean și a dnei dir. adj. Ana Bocioancă; 
 Balul Bobocilor 2017 - 17 noiembrie, sala Traube: profesorii școlii au insotit elevii la 
aceasta activitate traditionala dedicata elevilor claselor a IX-a; 
 O.N.S.S. – Campionatul de Baschet 21 noiembrie– faza locală: au participat elevii de la 
toate liceele din oras si Şcoala de Arte şi Meserii Târnava. Echipa scolii noastre coordonata de 
catre prof. Flaviu Balaceanu a obtinut locul III; 
 O.N.S.S. – Campionatul de Fotbal 13-14 noiembrie faza locala: au participat elevii de la 
toate liceele din oras si Şcoala de Arte şi Meserii Târnava. Echipa scolii noastre coordonata de 
catre prof. Flaviu Balaceanu a obtinut locul II; 
 Proiectul educațional cuprins în C.A.E.J., pozitia 15, Ia startul în antreprenoriat! În 
perioada 10-23 noiembrie 2017, Colegiul Tehnic ”Mediensis” a organizat prima ediție a 
concursului Ia startul în antreprenoriat, cu 3 secțiuni: eseuri, promovarea unei afaceri în imagini 
și planuri de afaceri în cadrul firmelor de exercițiu. Proiectul s-a adresat elevilor din clasele VIII-
XII din cadrul școlilor gimnaziale și licee din județul Sibiu; 
 Activitatea „Plăcinta de post” - in cadrul concursului județean ”Yammy Marathon” ediția 
a II-a, liceul nostru a fost invitat de către Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș, în calitate 
de organizator, la activitatea „Plăcinta de post”,24 noiembrie 2017. Au fost prezenți numeroși 
elevi și profesori de la licee și școli gimnaziale din Mediaș, Sibiu și Agnita. Colegiul Tehnic 
„Mediensis” a fost reprezentat către eleve din clasa a XI-a D sub coordonarea dnei prof Anca 
Konya; 

 Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice sâmbătă, 25 noiembrie 2017, la sediul 
Colegiului Tehnic „Mediensis” Mediaş. Sesiunea este organizată de Catedra de Istorie şi 
Ştiinţe Socio-Umane de la colegiul nostru în colaborare cu Direcţia Municipală pentru 
Cultură, Sport, Turism şi Tineret din cadrul Primăriei Mediaş. Sesiunea de comunicări 
devenita traditie, a reunit 36 de lucrări; 

 ,,Liviu Rebreanu, creator de oameni și de viață’’ - 28 noiembrie 2017, elevii clasei XB, 
îndrumați de d-na prof. Daliana Lăcătușu, au avut ocazia să-l omagieze pe marele 
prozator ardelean, Liviu Rebreanu, în cadrul activității aniversare „Liviu Rebreanu, 
creator de oameni și de viață” - prezentarea unor informații prețioase despre viața, opera 
și personalitatea marelui romancier, urmate de vizionarea unor scene ilustrative din 
ecranizarea romanului „Ion”. 

 Decembrie: 
 “Hour of Code”: 4-10 decembrie elevii clasei IXC au avut ocazia să ia contact cu 
programarea prin intermediul materialelor puse la dispoziţie de site-ul https://studio.code.org/, 
sub indrumarea prof. Delia Crisan; 
 Campania de prevenire a traficului de persoane 13 decembrie 2017, prin reprezentantul 
Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Alba-Iulia, inspector de 
specialitate d-na Iulia Leah, venită la Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș, au participat la 
„Campania de prevenire a traficului de persoane” elevi din clasele IXD, XB, XC și XIIE, 
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îndrumați de prof. dirig. Delia Crișan, prof. dirig. Delia Cacovean, prof. dirig. Diana Maxim, 
prof. dirig. Daliana Lăcătușu; 
 Shoe Box: Sub coordonarea doamnelor prof.  Diana Maxim si Alina Rusu, activitatea 
„Shoe Box”– a devenit o tradiţie în şcoala noastră, ajungând la a V-a participare prin bunăvoinţa 
elevilor şi a unor cadre didactice din colegiul nostru; 
 13 decembrie 2017, prin reprezentantul Agenției Naționale Împotriva Traficului de 
Persoane, Centrul Regional Alba-Iulia, inspector de specialitate d-na Iulia Leah, venită la 
Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș, am participat la „Campania de prevenire a traficului de 
persoane”. 
 Colind de CrăciunColind de Crăciun 
 Elevii claselor IXA şi XIC ai Colegiului Tehnic „Mediensis” coordonaţi de prof. Melania 
Oancea, dr. Vasile Mărculeţ şi doamna bibliotecară Violeta Tibori, au pregătit un program de 
colinde prin care să transpună în versuri bucuria naşterii Pruncului Iisus. În data de 21 decembrie 
2017 au pornit să împărtăşească vestea bună persoanelor cu deficienţe de la PEHAM Mediaş; 
 Serbarea de Crăciun – la Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș 22 decembrie- bucuria 
nasterii lui Isus a fost marcata de elevii scolii noastre printr-o serbare sub conducerea si 
indrumarea dlui prof. Savin Valer. 
 
Ianuarie: 
 ,,Eminescu, un român de tip carpatin…’’ 168 de ani de la trecerea în neființă a ultimului 
mare romantic pe plan european, Mihai Eminescu au fost marcati în cadrul bibliotecii Colegiului 
Tehnic „Mediensis” Mediaș pe 15 ianuarie 2018 printr- o amplă activitate literară intitulată 
„Eminescu un român de tip carpati”. A fost susținută de către elevii clasei XIIE, îndrumați de d-
na prof. Daliana Lăcătușu. Elevii au prezentat materiale bine documentate despre viața și opera 
marelui poet si s-au recitat câteva dintre cele mai cunoscute și valoroase creații lirice ale 
acestuia; 
 Din valurile vremii: în data de 15 ianuarie 2018, la Casa Gazelor naturale Mediaș, a avut 
loc o activitate aniversară în cinstea poetului Mihai Eminescu, dedicată Zilei Culturii Culturii 
Naționale și Centenarului Marii Uniri. Activitatea a fost susținută de elevi din cadrul colegiului 
nostru, din clasele XIC și XIIA, îndrumați de prof. Marcela Mihai, desfășurată în parteneriat cu 
elevii clasei VIIIA de la Școala Gimnazială nr. , coordonați de prof. Viorica Dimitriu. Elevii 
liceului nostru au pregătit o prezentare PowerPoint cu titlul „Mihai Eminescu – simbol al 
spiritualității românești”, la care au contribuit elevii clasei XIC si XIIA.  

4.6.3. Colaborare cu părinții 
Optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe parteneriatul real, funcţional cu 

părinţii elevilor, element relevant, chiar decisiv, în construcţia personalităţii elevilor. Din această 
perspectivă, menţionăm eforturile întreprinse pentru funcționarea Asociaţiei PROMEDIENSIS. 
Această organizaţie a fost înființată de părinți și cadre didactice cu scopul de a susţine financiar 
desfășurarea unor activităţi extracurriculare, de a se implica în soluţionarea unor probleme sau 
situaţii specifice mediului şcolar, de a sprijini colectivul profesoral în demersurile sale 
educaţionale. 
 În primul semestru al anului școlar 2017-2018 am insistat pe menţinerea, pe cât posibil, a 
unui contact mai strâns şi permanent între școală şi părinţii elevilor. Au fost organizate atât 
ședințe/lectorate cu părinții, adunări ale Consiliului Reprezentativ al Părinților cât și 
tradiționalele ședințe organizate pentru părinții elevilor din clasele a XI-a și a XII-a în vederea 
obținerii unor rezultate bune la examenul de bacalaureat. 
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 Cu toate astea, aşa cum se întâmplă – de altfel – de obicei, contactul a lipsit aproape cu 
desăvârşire tocmai în cazul elevilor cu situaţie slabă la învăţătură, cu multe absenţe şi carenţe de 
comportament, mai ales în cazul celor provenind din alte localităţi, din familii dezorganizate sau 
care au, de regulă, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. De exemplu la ședințele cu 
părinții, în medie, participarea a fost de 35%. 
 

4.6.4. Programe de protecție socială/semestrul I 
 

Tip bursă Nr. elevi beneficiari 

Bursă de merit 16 

Bursă de studiu 3 

Bursă socială 43 

Bani de liceu 12 

Bursă profesională 83 

Total 157 

 
4.6.5.Raport explicativ la darea de seamă contabilă la 31.01.2018 

 
Rapoartele financiare reprezintă totalitatea  sistematizată de indicatori ce caracterizează  

situaţia patrimonială şi financiară, existenta şi fluxul capitalului propriu şi al  mijloacelor băneşti  
ale unitatii scolare pe un an financiar.  Scopul rapoartelor  financiare  îl  constituie  prezentarea  
unei informaţii accesibile privind situaţia financiară a COLEGIULUI  TEHNIC MEDIENSIS 
indicatorii  activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti, privind  resursele economice  şi  
datoriile unității, componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, precum şi modificările 
lor, fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice. 

Analiza economică financiară în anul 2017 este fundamentată în principal pe obiectivul 
major al unității de învătământ Bugetul de Venituri și Cheltuieli. 

Bugetul este un document financiar care ilustrează ponderea resurselor  economice ale 
unității de învățământ pe parcursul anului 2017. Bugetul în anul 2017 s-a fundamentat pe baza 
costului standard /elev în conformitate cu Legea nr.1 /2011. Bugetul în expresie financiară pe 
total unitate de învățământ a fost în sumă totală de lei. 

 
Bugetul local  
 

 Credite aprobate Plăți efectuate 

 

Total 2.705.240 2690.035 

Chelt.de personal 2.286.390 2.282.171 

Cheltuieli pentru materiale și servicii 375.470 374.833 

Burse 23.600 13.302 
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Ajutoare CES 19.780 19.729 

Cheltuieli de capital 0,00 0,00 

 
Conform datelor înregistrate în Darea de seamă contabilă pe parcursul anului 2017 nu 

au fost aprobate credite pentru investiții, din sursa de finanțare Buget Local. 
S-au efectuat plăți către E-on Energie, Electrica pentru gaz, curent în sumă de 144.776,17 

lei, plăți pentru abomamente elevi – Meditur S.A în sumă de 52.608,90 lei apă, canal și 
salubritate în sumă de 40.149,33 lei - Apa Tîrnavei Mari S.A, E-co Sal, materiale de întreținere și 
funcționare în sumă de 9.544,57, alte bunuri si servicii în valoare 90.104,78 lei. La nivelul anului 
2017 s-au achiziționat obiecte de inventar uz didactic în sumă de 18.543,74 lei, pregătire 
profesională cadre didactice și auxiliare în sumă de 3.950,87 lei, s-au plătit burse sociale, burse 
de studiu, burse de merit, în sumă de 13.302,00 lei, ajutoare sociale copii CES în sumă de 
19.729,00 lei. 

 
Bugetul de stat 
 

 Credite 
aprobate 

Plăți 

efectuate 

Total 197.414 195.917 

Chelt.de personal 7.713 7.713 

Cheltuieli pentru materiale și servicii 0 0 

Ajutoare sociale în numerar (Transport elevi) 53.066 52.995 

Burse 136.635 135.209 

Cheltuieli de capital 0,00 0,00 

 
În anul 2017 s-au plătit examenele naționale, grade didactice, comisiile de  bacalaureat, 

în sumă de 7.713 lei 
Pentru transportul elevilor s-au decontat abonamente în sumă de 52.995 lei, burse bani de 

liceu în sumă de 16.316 lei, burse profesionale în sumă de 118.893 lei. 
 Incepând cu anul şcolar 2011 criteriile de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar sunt specificate în OMECTS nr. 5576/2011  
85 elevi au beneficiat de burse in valoare de 135.209 lei. 
 
Venituri proprii 
 

 CREDITE 

APROBATE 

PLĂȚI 

EFECTUATE 

Total 176.730 93.122 

Chelt.de personal 90.000 62.982 

Cheltuieli pentru materiale si servicii 76.730 33.140 
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Cheltuieli de capital 10.000 0 

 
Conform datelor înregistrate în Darea de seamă contabilă pe parcursul anului 2017 nu au 

fost efectuate investiții. Pe parcursul anului financiar 2017 s-au achiziționat materiale de 
întreținere și funcționare  în sumă de 11.288,78lei, obiecte de inventar uz didactic în sumă de 
2.429 bunuri și servici în sumă de 9.842,84 lei, furnituri de birou în sumă de 1.893,55 lei, 
reparaȚii la canalizare în valoare de 7.140 lei 
 
Bugetul de venituri proprii 
Încasările în anul financiar 2017 au fost în sumă de lei. 

 
 Credite aprobate 

 

Încasări  

realizate 

Total 101.300 76.001 

Venituri din concesiuni și închirieri 13.420 11.842 

Taxe din învățământ 4.100 6.380 

Venituri din cazări 71.750 45.313 

Alte venituri 12.030 12.466 

 În mare parte încasările realizate în anul 2017, s-au cheltuit pentru susținerea procesului 
educațional,  sau pentru plata utilităţiilor aferente activităţiilor aducătoare de venituri. 

Activităţiile specifice derulate în anul şcolar 2017 au vizat gestionarea eficientă a 
resurselor umane, didactice, financiare şi informaţionale, coordonarea managementului unității 
școlare din reţea, coordonarea activităţilor specifice pe discipline, a unor activităţi de formare 
continuă, a programelor educaţionale, a proiectelor în care sunt implicaţi partenerii sociali,  
organizarea, monitorizarea și desfășurarea examenelor naţionale pentru elevi și pentru profesori, 
a concursurilor şi olimpiadelor şcolare,și a activităților de  perfecționare a cadrelor didactice și a 
elevilor. 
 
 

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII – vezi raport RAEI și Comisia SCMI 
5.1. Proceduri interne de asigurare a calității (Raport responsabil C.E.A.C. prof.Maxim 

Diana) 
 

Opis proceduri an școlar 2017-2018 
 
Nr. 
crt 

 
Denumire procedura 

 
Cod 

Data 
Intrării in 
vigoare 

 DIRECŢIUNE    
    
  Proceduri operaţionale   
1 Procedura operaţională privind strategia si planul anual de 

management  
 P.O.D1 01.09.2012 
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2 Procedura operaţională privind emiterea dispoziţiilor 
generale 

 P.O.D2 01.09.2012 

3 Procedura operaţională privind  delegarea sarcinilor şi 
atribuţiilor 

 P.O.D3 01.09.2012 

4 Procedura operaţională de semnalare a neregularităţilor  P.O.D4 01.09.2012 
5 Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor 

operaţionale 
P.O.D5 01.09.2012 

6 Procedura operaţională privind gestionarea riscurilor P.O.D6 01.09.2012 
  Proceduri  de sistem    
1 Procedura de sistem  privind realizarea procedurilor 

formalizate pe activităţi 
P.S.00 31.12.2013 

2 Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor 
operaţionale 

P.S.01 31.12.2013 

3 Procedura de sistem  privind managementul riscului P.S.2 31.12.2013 
4 Procedura de sistem privind organizarea recrutării 

personalului 
P.S.3 31.12.2013 

5 Procedura de sistem privind evaluarea performanţei 
personalului auxiliar si nedidactic 

P.S.4 01.03.2014 

6 Procedura de sistem privind  programul de dezvoltare a 
sistemului de control managerial 

P.S.5 01.03.2014 

7 Procedura de sistem privind semnalarea neregulilor P.S.6 01.03.2014 
8 Procedura de sistem privind întocmirea, aprobarea şi 

transmiterea ierarhică a documentelor de raportare 
/informare  privind implementarea şi dezvoltarea 
sistemelor de control intern/ managerial 

P.S.7 01.03.2014 

    
 CEAC   
    

1. Procedura operaţională privind observarea predării şi 
învăţării 

P.O.1 05.09.2017 

2 Procedura operaţională  stilurilor de invatare  P.O.2 05.09.2017 
3 Procedura operaţională privind aplicarea  si interpretarea 

chestionarelor  
P.O.3 05.09.2017 

4 Procedura  operaţională privind întocmirea proiectului 
didactic 

P.O.4 05.09.2017 

5 Procedura operatională privind  concursuri extraşcolare P.O.5 05.05.2017 
6 Procedura operatională privind ocuparea posturilor si 

catedrelor vacante ptr personal din subordine  
 
P.O.6 

05.09.2017 

7 Procedura operaţională privind promavarea imaginii şcolii P.O.7 05.09.2017 
8 Procedura operatională  privind elaborarea si stabilirea 

ofertei CDŞ la nivelul scolii 
P.O.8 05.09.2017 

9 Procedura operaţională privind consilierul educativ P.O.9 05.09.2017 
10 Procedura operaţională privind notarea ritmică şi 

parcurgerea programei şcolare 
P.O.10 05.09.2017 

11 Procedura operaţională privind  evaluarea iniţială a testelor  P.O.11 05.09.2017 
12 Procedura operaţionala disciplinară si de rezolvare a P.O.12 05.09.2017 
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conflictelor  
13 Procedura operaţională privind întocmirea orarului P.O.13 05.09.2017 
14 Procedura operaţională privind accesul persoanelor în 

incinta şcolii şi relaţia cu mass-media 
 
P.O.14 

 
06.09.2017 

15 Procedura operaţională de arhivare a documentelor şcolare P.O.15 06.09.2017 
16 Procedura privind activitatea bibliotecii P.O.16 06.09.2017 
17 Procedura operaţională privind centralizarea rezultatelor la 

învăţătură şi monitorizarea performanţei elevilor 
P.O.17 06.09.2017 

18 Procedura operaţională autoevaluarea instituţională P.O.18 06.09.2017 
19 Procedura operaţională privind pregătirea suplimentă a 

elevilor pentru examenul de bacalaureat 
 
P.O.19 

 
06.09.2017 

20. Procedura operaşională privind portofolii profesori P.O.20 06.09.2017 
21 Procedura operaţională privind reducerea absenteismului si 

a abandonului scolar 
P.O.21 06.09.2017 

22 Procedura operaţională privind activitatea comisiei 
metodice 

P.O.22 11.09.2017 

23 Procedura operaţională  privind securitatea ocupationala , 
protectia muncii , prevenirea şi stingerea incendiilor 

P.O.23  
11.09.2017 

24  Procedura operationala privind evidenta prezentei 
învoirilor şi concediilor 

P.O.24 11.09.2017 

25 Proceduraoperationala privind constituirea si desfasurarea 
consiliului profesoral 

P.O.25 11.09.2017 

26 Procedura operationala privind condica de prezenta P.O.26. 11.09.2017 
27 Procedura operaţională a personalului didactic , didactic 

auxiliar si nedidactic  
P.O.27 14.09.2017 

28 Procedura operaţionala de completare a cataloagelor  P.O.28 16.09.2017 
    
 SECRETARIAT    
    
1 Procedura operaţională privind întocmirea şi actualizarea 

fişelor de post 
P.O.01 04.09.2016 

2 Procedura operaţională privind evaluarea sistemului de 
control intern /managerial 

P.o.2 01.03.2014 

3 Procedura operaţională privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii 

P.O.3 01.03.2014 

4 Procedura operaţională privind circuitul documentelor P.O.4 01.03.2014 
5 Procedura operaţională privind întocmirea salariilor P.O.5 04.09.2016 
6 Procedura operaţională privind informarea statelor de 

salarii 
P.O 04.09.2016 

7 Procedura operaţională privind evaluarea performanţei 
personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

P.O. 04.09.2016 

8 Procedura operaţională privind promovarea în grade  P.O. 04.09.2016 
9 Procedura operaţională de înscriere a elevilor în clasa a IX-

a 
P.O. 04.09.2016 

10 Procedura operationala privind arhivarea documentelor si 
înregistrarilor  

P.O.15 01.03.2014 
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11 Procedura operaţională privind elaborarea deciziilor P.O.16 01.03.2014 
    
  ADMINISTRATIV    
    
1 Procedura operaţională privind  gestionarea materialelor si 

a obiectivelor de inventar 
P.O.6 1.03.2014 

2 Procedura operaţională privind atribuirea  contractelor de 
achiziţie prin cererea de ofertă 

P.O.13 01.03.2014 

    
 CONTABILITATE   
    
1 Procedura operaţională privind întocmirea statelor de 

salarii 
P.O.07 01.03.2014 

2 Procedura operaţională privind activitatea de control 
financiar preventiv 

P.O.08 01.03.2014 

3 Procedura operaţională privind angajamente bugetare P.O.09 01.03.2014 
4 Procedura operaţională privind întocmirea situaţiilor 

financiare 
P.O.10 01.03.2014 

5 Procedura operaţională privind inventarierea elementelor 
de active şi de pasiv 

P.O.11 01.03.2014 

6 Procedura operaţională privind fundamentarea cheltuielilor 
cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget 

P.O.12 01.03.2014 

7 Procedura operaţională privind întocmirea şi actualizarea 
registrului de riscuri pentru activitatea financiar- contabilă. 

 
P.O.14 

 
01.03.2014 

 
 

5.2. Oferta educațională și proiectul de dezvoltare 
 

Ofertă educațională pentru an școlar 2017-2018 
 
Clasa Liceu/calificare Invățământ profesional/calificare 
IX A economic IX C Comercian vânzator 
IX B  Estetică și igiena corpului 

omenesc 
IX D Estetica și igiena corpu- 
lui omenesc 

   
 
 

Proiect de dezvoltare 2017 -2018 
 
 Schimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse educaţionale, 
concurenţa atât între sistemul de educaţie şi mass media sau alţi agenţi economici care îşi 
atribuie funcţii educative, cât şi între diferite componente ale sistemului (instituţii ale sectorului 
public şi privat, diferite filiere de formare), necesită o activitate managerială bazată pe o "gândire 
antreprenorială" flexibilă, adaptabilă şi creativă. 
 Şcoala devine factorul principal în activitatea de proiectare, proiectele dezvoltate de 
şcoală având rol determinant în relaţiile acesteia cu alţi factori interesaţi în educaţie. 
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 Proiectul de dezvoltare al Colegiului Tehnic „Mediensis” pentru anul şcolar 2017 - 2018 
va urmări asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ şi este în concordanţă cu țintele 
strategice 2015-2019 stabilite în viziunea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu: 

 asigurarea unui management al calităţii, corect, eficient şi transparent, la toate 
nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operaţională, monitorizare, control şi 
evaluare, gestionarea evaluărilor şi examenelor naţionale etc.) 

 implicarea eficientă în dezvoltarea unui sistem educaţional bazat pe principiul calităţii, pe 
valori, pe competenţe şi pe responsabilitate asumată; 

 iniţierea şi derularea unor programe/proiecte, menite să sprijine performanţele elevilor şi 
ale cadrelor didactice; 

 gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu 
sociocultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitatea educaţională; 

 
 Premisa de la care pornim este aceea că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental 
în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi a unei societăţi a 
învăţării pe tot parcursul vieţii. 
Învăţământul poate îndeplini aceasta misiune dacă elevul învaţă pentru a răspunde unor tipuri de 
finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în 
comunitate. 
Principii: 

- Educaţia - instrument cheie pentru prevenirea excluziunii sociale 
- Sistem educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate 
- Schimbarea prin educaţie 
- Dezvoltare durabilă. 

 
Obiective strategice: 
1. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient 

 Proiectarea activităţilor manageriale la 
nivelul şcolii, a comisiilor metodice şi a 
clasei de elevi, pe baza unei diagnoze 
pertinente, specifice, realiste. 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Planuri manageriale realiste la nivel de 
şcoală şi comisii metodice 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la 
servicii educaţionale de calitate. 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: 
Activităţi didactice bazate pe metodele 
activ-participative la 85% dintre cadrele 
didactice. Creşterea interesului elevilor 
pentru activităţile instructiv-educative 

 Creşterea calităţii actului educaţional, cu 
scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi 
obţinerea unor rezultate foarte bune la 
examenele naţionale. 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: 
Procentul de promovare la examenele 
naționale va crește cu 10% 

 Reducerea absenteismului şcolar, a riscului 
de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi 
creşterea siguranţei elevilor. 

 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: 
Scăderea cu 5% a numărului total de 
absențe  
Scăderea cu 5% a numărului de elevi care 
abandonează școala 

 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în 
carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
creşterea cu 5% a numărului cadrelor 
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didactice 
 

didactice participante la cursuri de 
formare continuă  

 
2. Eficientizarea procesului instructiv-educativ 

 Adaptarea ofertei școlii la cererea de pe 
piaţa muncii; monitorizarea inserției 
absolvenților și a consilierii/orientării 
elevilor 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  
Creșterea cu 5% a contractelor de 
parteneriat cu agentii economici pentru 
acordarea de burse elevilor 

 Asigurarea accesului la învăţământ, prin 
crearea de şanse egale la educaţie 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Rezultate bune la concursuri şi olimpiade 
şcolare la nivel judeţean şi naţional  

 Exploatarea eficientă a resurselor didactico-
materiale şi dezvoltarea acestora în vederea 
creşterii eficienţei educaţiei şi a calităţii 
actului instructiv-educativ 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Asigurarea resurselor didactico-materiale, 
financiare în vederea bunei desfăşurări a 
activităţii instructiv-educative 

 Utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi 
găsirea de surse alternative de finanţare 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Bugetul de venituri proprii creşte cu 10% 

 
3. Dezvoltarea parteneriatului cu instituţii din comunitate și continuarea demersurilor de 
colaborare la nivel naţional şi european prin proiecte educative  

 Intensificarea colaborării cu comunitatea 
locală, cu asociaţii culturale şi sportive şi 
agenţi economici 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  
Creșterea cu 10% a numărului de 
contracte de practică 

 Diversificarea programelor educative. 
 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Creșterea cu 10% a numarului de 
parteneriate  

 Diversificarea domeniilor de colaborare cu 
parteneri din ţară şi din străinătate. 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Creşterea cantitativă şi calitativă a 
programelor de parteneriat 
interinstituțional, intern şi internațional 

 
4. Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea  

 Îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea 
locală, cu organizaţii nonguvernamentale, 
cu asociaţii culturale-sportive, cu sindicatele 
şi agenţii economici. 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Numărul Contractelor de colaborare 
încheiate creşte cu 10% 
 

 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. 
 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Numărul şi calitatea acţiunilor de 
popularizare 

 Dezvoltarea sistemului de control 
managerial intern în cadrul instituţiei 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 
Implementarea standardelor în proporţie 
de 90% 

 
5.3. Structurile responsabile cu evaluare internă a calității 
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1. Prof. Diana Maxim 
2. Prof. Dan Sima 
3. Prof. Alina Rusu 
4. Prof. Flaviu Bălăceanu – reprezentant F.E.N. 
5. Mihai Cotei – reprezentant al Consiliului local Mediaș 
6. Andra Boldijar  – reprezentant al Consiliului elevilor 
7. Mihaela Rucărean – reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților. 

 
 
6. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE DISCIPLINE-raport sem. I an 
școlar 2017-2018 
6.1.Limba și comunicare 
6.2. Matematică și științe 
6.3. Om și societate 
6.4.Tehnologii 
 

6.1.Limba și comunicare-raport realizat de responsabilul ariei curriculare prof. Mihai 
Marcela 

 
I. Proiectarea activităţii didactice 

In semestrul I al anului școlar 2017-2018, membrii ariei curriculare și-au desfasurat 
activitatea conform planului operational stabilit la inceputul anului scolar, atat in ceea ce priveste 
activitatea didactica, cat si dezvoltarea profesionala, organizarea activitatilor extracurriculare, 
legatura cu parintii etc.  
In perioada 11 septembrie-1 octombrie au fost intocmite planificarile calendaristice, care au fost 
predate in timp util si s-au aplicat teste predictive, ale caror rezultate au fost centralizate, 
prezentate si analizate in sedinta de catedra.  
 
II. Realizarea activităţilor didactice  

În vederea eficientizării activității didactice, membrii catedrei au contribuit la realizarea 
unor scenarii didactice bazate pe metode moderne, centrate pe elev, care au avut la baza mijloace 
audio-video: casetofon, cd player, retroproiector, calculator fiind accesate site-uri ca: Wikipedia, 
National Geographic etc, atat la orele de curs, cat si la orele inspectate in vederea obtinerii 
gradelor didactice. S-a avut în vedere realizarea obiectivelor curriculare specifice fiecărei 
discipline în parte, respectându-se principiile educației și particularitățile de vârstă ale elevilor. 
 
III. Evaluarea rezultatelor învăţării  

 Conform rapoartelor de activitate individuale, metodele de evaluare au fost variate si 
adaptate nivelului claselor: evaluare scrisă și orală, portofolii, referate, proiecte etc., avand in 
vedere programa si baremul de notare de la examenul de bacalaureat (la clasele terminale). S-a 
încurajat permanent autoevaluarea elevilor. 
Pentru eficientizarea procesului de invatare, membrii catedrei au organizat sedinte de pregatire 
suplimentara pentru elevii claselor a XII a, s-a organizat simularea probei scrise la lb romana de 
la examenul de bacalaureat, rezultatele fiind centralizate si raportate la ISJ SIBIU.  
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De remarcat acelasi interes in stimularea si implicarea elevilor in activitatile extracurriculare, 
unele fiind realizate in colaborare cu biblioteca scolii, Biblioteca Municipala, Muzeul Municipal, 
Primaria Medias, Casa Gazelor Naturale, etc.  
Amintesc o serie de activitati organizate/conduse de urmatoarele cadre didactice:  

 
Prof. Marcela Mihai  

 
– intocmirea documentatiei pentru dosarul catedrei 
- participare la ședința cu parinții la clasele a XII-a – octombrie 2017 
- susținerea unei lecții demonstrative la clasa a XII-a A, „George Bacovia – de la romantism la 
simbolism” – noiembrie 2017 
- evaluare și raportarea rezultatelor obținute la simularea judeșeană a probei de bacalaureat, la 
Limba și literature română, in luna decembrie 2017 
-  organizarea unei activități in cadrul cercului metodic cu ocazia Zilei Culturii Naționale, alături 
de prof. Viorica Dimitriu (15.Ianuarie.2018) la Casa Gazelor Naturale 

 
Prof.Daliana Lacătușu   

 
- participare la ședința cu parinții la clasele a XII-a – octombrie 2017 
- activitate comemorativă – Liviu Rebreanu (vizionare film – a X-a B) – noiembrie 2017 
- realizarea panoului tematic din cabinetul de limba si literatura romana 
- participare la activitățile metodice din cadrul catedrei 
- evaluare la simularea judeșeană a probei de bacalaureat, la Limba și literature română, in luna 
decembrie 2017 
-activitate comemorativa Eminescu –in colaborare cu biblioteca școlii (clasa a XII-a E) – 15 
ianuarie 2018  

 
Prof. Angela Porime  

 
- „The European Day of Languages” power point și panou tematic – septembrie 2017 

   –  completare tabele,documentație pentru ISJ SIBIU (Laura Pitariu) 
   -  participare la Proiectul SES de estetică in colaborare cu doamna Anna Amalia Sebotta 
   -  participare la activitățile metodice din cadrul catedrei 
   -  realizare panou tematic “Thanksgiving Day” , Halloween și Crăciun 
- Expozitie de vederi pentru Crăciun 
- Participare cu clasa a IX-a B la lecția on-line „World”s Largest Lesson” 

 
Prof. Crina Sincu 

 
-  The European Day of Languages, întocmirea unor fișe de lucru, audiții musicale și 

vizionare power point – septembrie 2017 
- Sărbătorile de iarnă – material power point și audiții musicale   
-  participare la Proiectul SES de estetică in colaborare cu doamna Anna Amalia 

Sebotta 
 - participare la activitățile metodice din cadrul catedrei 
 

Prof. Anca Aflat 
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    - The European Day of Languages, întocmirea unor fișe de lucru – sept 2017 
    -  participare la Proiectul SES de estetică in colaborare cu doamna Anna Amalia Sebotta 
    - realizare panou tematic  de Crăciun – material video, fișe de lucru 
    -  Expozitie de felicitări pentru Crăciun 
 

IV. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale 
 

 In perioada 1-11 septembrie 2017 au fost consultate programele scolare si ofertele 
cu manuale scolare pentru elevii claselor a XI a si a XII a ; urmatoarele cadre didactice au 
participat la intalnirile cu inspectorii de specialitate: Marcela Mihai, Daliana Lacatusu, 
Angela Porime, Crina Sincu si Anca Aflat.  

Prof. Crina Sincu se află în graficul inspecțiilor pentru obținerea gradului didactic I. 
 

V. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii 
O preocupare permanent a cadrelor didactice a fost promovarea în comunitate a 

activităților școlii, colaborarea cu părinții, factori de cultură și mass media locală, în 
vederea promovării imaginii școlii. Anumite activități au fost expuse și anunțate pe site-uri 
sau filmate de televiziunea locală (Activitatea educativă inchinată patriotului Eminescu). 

În același scop, s-a încheiat un parteneriat de colaborare cu Școala Gimnazială nr.7 
Mediaș ( initiator proiect – prof. Marcela Mihai). 

 
VI. CONDUITA PROFESIONALĂ 

Toți membrii catedrei au avut o atitudine corespunzătoare, limbaj adecvat în relația cu 
elevii și părinții acestora, respectând codul deontologic al cadrului didactic. 

 
6.2. Matematică și științe- Raport realizat de responsabilul ariei curriculare prof Moldovan 
Sanda 

 
Membrii ariei curriculare au desfăşurat pe parcursul  semestrului numeroase activităţi în 

vederea atingerii indicatorilor de performanţă, printre care se numară: 
1. Proiectarea activităţii 
 s- au aplicat şi corectat testele predictive la materiile predate; 
 în urma analizei testelor s-a realizat proiectarea activităţii didactice: planificarea anuală şi 

semestrială a materiei, a unităţilor de învăţare; realizarea activităților instructiv-educative 
cu elevii; adaptarea programelor/conținuturilor pentru elevii cu CES 

 proiectarea a fost realizată astfel încât să respecte planul-cadru şi programele şcolare; 
 fiecare cadru didactic şi-a fixat un program de pregătire suplimentară: pentru elevii cu 

nevoi speciale, concursuri, olimpiade, bacalaureat; 
 stabilirea temelor pentru atestat în cadrul comisiei metodice pentru elevii clasei a XII-a B 

(tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului) 
 au fost discutate în cadrul şedinţelor de catedră strategiile optime necesare pentru 

parcurgerea eficientă şi integrală a materiei. 
 

2. Realizarea activităţilor didactice 
 fiecare profesor s-a ocupat de asigurarea manualelor necesare fiecărei clase; 
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 au fost selectate metode, procedee şi tehnici de învăţare adaptate nivelului şi stilului de 
învăţare al elevilor; 

 fiecare profesor a realizat pregătirea şi susţinerea de ore folosind metode interactive; 
 îndrumarea elevilor în realizarea lucrărilor de atestat, 
 pregătirea elevilor din clasa a XII-a care vor susţine examenul de bacalaureat la chimie, 

biologie, matematică, fizică; 
 metodele de lucru folosite au fost diferenţiate în funcţie de particularităţlie grupului şi de 

stilul de învăţare predominant al clasei; 
 cât mai mult posibil în cadrul fiecarei ore  s-a utilizat manualul, sau alte materiale 

ajutătoare, în special calculatorul şi videoproiectorul din dotarea cabinetelor.  
 
3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

 evaluarea cunoştintelor elevilor a fost variată (probe orale, scrise , referate , portofolii, 
observarea curentă, etc) în funcţie de stilul de învăţare al clasei; 

 lucrările scrise au fost evaluate prin punctaj comunicat elevilor o dată cu subiectele, iar 
rezolvările au fost discutate şi autoevaluate de către elevi; 

 fiecare profesor a încercat sa aplice la clasă metode cât mai adecvate de predare-
evaluare, ţinând cont de CES, de particularităţile de grup şi de situaţiile speciale; 

 s-a folosit permanent observarea curentă şi s-a realizat notarea ritmică a elevilor;  
 notele şi mediile au fost comunicate şi trecute în carnete de câte ori a fost necesar, mai 

ales de către profesorii diriginţi. 
 

4.  Managementul clasei de elevi 
 în luna Septembrie prof. Bocioancă şi Moldovan au participat şi însoţit elevii claselor 

IXB, IXC, XA şi  XIIB  la acţiunea de voluntariat Let’s do it! 
 în luna octombrie, prof. Ana Bocioancă şi prof. Sanda Moldovan au participat la 

„Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”  cu elevii  claselor X A şi XII B, cu desene şi 
prezentări power point; 

 în 15 nov. 2017 prof. Cacovean, Bocioancă şi Moldovan au participat cu clasele la 
marcarea "Săptămânii educaţiei globale" prin lecţii speciale la dirigenţie; 

 noiembrie 2017, prof. Maior a organizat Balul Bobocilor la sala Traube , iar profesorii 
diriginţi au însoţit elevii, 

 13 decembrie 2017 –prof. Cacovean a participat la „Campania de prevenire a traficului 
de persoane” împreună cu clasa XB,alături de alte clase şi diriginţii lor sub îndrumarea 
reprezentantului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional 
Alba-Iulia, inspector de specialitate d-na Iulia Leah; 

 Decembrie 2017, participarea profesorilor diriginţi cu elevii claselor la proiectul „ Shoe 
Box”; 

 prof. Pop Iuliana a vizitat împreună cu elevii clasei IX C, muzeul Herman Oberth; 
 prof. Sanda Moldovan şi Ana Bocioancă au organizat şi desfăşurat etapa locală a 

concursului de chimie "Petru Poni"; 
 profesorii care predau discipline pentru examenul de bacalaureat au organizat ore 

speciale pentru pregătire; 
 în cadrul orei de dirigenţie, fiecare profesor diriginte a discutat despre prevenirea şi 

combaterea violenţei, a prelucrat elevilor normele de securitate, de protecte a muncii şi 
PSI, precum şi regulamentul de ordine interioară; 
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  fiecare profesor  s-a asigurat de  legătura cu familia elevilor, prin organizarea periodică 
de  şedinţe cu părinţii, în care au fost aduse la cunoştinţa parinţilor situaţia elevilor la 
învăţătură, disciplina, precum şi alte probleme ivite pe parcurs; 
 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 
 fiecare profesor şi-a asigurat baza materială de pregătire în vederea desfăşurării orelor la 

un nivel cât mai înalt de pregătire profesională; 
 discuţiile în cadrul şedinţelor din catedră au avut ca scop recunoaşterea celor mai 

eficiente metode de predare-învăţare şi s-au dovedit un schimb benefic de experienţă; 
 toti profesorii şi-au actualizat portofoliul personal; 
 toţi profesorii au  participat la cosfătuirile cu inspectorul de specialitate şi la activităţile din 

cadrul comisiei metodice – una dintre ele pe data de 19 decembrie a fost  organizată în 
şcoala noastră de către prof. Cacovean, catedra de biologie; 

  începând cu luna decembrie prof. Bocioancă, Cacovean, Maior şi Moldovan participă la 
cursul "Evaluare pentru evoluţia în cariera didactică"  

 Prof. Cacovean a facut parte din comisiile de evaluare – atestat (clasa a XII-a E) şi a 
susţinut o lecţie deschisă în cadrul catedrei, la clasa a X-a A în data de 22 XI 2017 cu titlul 
"Fotosinteza"; 

 Prof. Bocioancă a participat la Sesiunea de comunicări – noiembrie 2017 (în plus, 
implicare în organizare prin Asociaţia PROMEDIENSIS) 

 Prof. Maior a participat la 3 activităţi ale Cercului metodic al profesorilor de matematică 
din   municipiul Mediaş (octombrie, noiembrie şi decembrie 2017 desfăşurate la liceul 
Automecanica,   S.N.G. şi respectiv  Şcoala generală Popa Mediaş). 

 Prof. Maior a participat la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice  la secţiunea:Istoria 
culturii şi civilizaţiei cu lucrarea :„Rezonanţe berlineze ale unui nume celebru\. Humboldt 
Forum, Humboldt Box, Humboldt Univesität zu Berlin”. 
 

 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 
-prof. Cacovean, organizarea cercului pedagogic, catedra de biologie 
- prof. Maior , parteneriat cu Departamentul Cultural Primaria Medias si cu Radio Medias, prin 
participarea la “Sesiunea nationala de comunicari stiintifice” 
-„Learning by doing”,proiect internaţional educaţional, la care au participat prof. Bocioancă, 
Cacovean şi Maior; 
6.2. Promovarea ofertei educaţionale. 
-prezentarea cabinetelor de chimie, biologie, fizică şi matematică, elevilor şcolilor generale; 
-prof. Bocioancă, promovarea ofertei şcolare pentru şcolile generale “Mihai Eminescu”, 
“C.I.Motaş” şi Şcoala Bazna; 
-participarea membrilor catedrei la lectoratul cu părinţii claselor a XIIa; 
6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la 
olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 
 - „Let`s do it, Romania!”, acţiune de voluntariat, prof. Bocioancă, Moldovan însoţite de elevii 
claselor XA şi XII B; 
- „World Space Week 2017”,  prof. Bocioancă, Moldovan, activitate la care au participat elevi 
din clasele XA, XIIB; 
-"Săptămâna educaţiei globale" marcată  prin lecţii speciale la dirigenţie, prof. Bocioancă, 
Cacovean, Moldovan; 
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- participarea profesorilor diriginţi cu elevii claselor la proiectul „ Shoe Box”; 
- prof. Pop Iuliana a vizitat împreună cu elevii clasei IX C, muzeul Herman Oberth; 
-premierea elevului Mihălţan şi a prof. Moldovan Sanda, de către ISJ Sibiu, în urma rezultatului 
obţinut la faza naţională a concursului de chimie”PetruPoni”; 
- prof. Maior, organizarea Balului Bobocilor, XI 2017 
-participarea profesorilor catedrei la Balul Bobocilor. 
6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 
-prof. Cacovean, activitate de informare privind „Prevenirea traficului de persoane” în 
parteneriat cu ANITP CR Alba Iulia (Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, 
Centru Regional); 
- prof. Maior, cuprinderea în cadrul tematicii orelor de dirigenţie la clasa a Xia A, a tematicii 
referitoare la violenţa în rândul tinerilor şi prezentarea/diseminarea la clasă a informaţiilor şi 
prevederilor din cadrul regulamentului de ordine interioară referitor la legislaţia în vigoare privid 
violenţa în şcoli; 
-prof. Bocioancă, activitate de prevenire şi combatere a violenţei, realizată în parteneriat cu 
Poliţia Mediaş. 
6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru 
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor 
suplimentare. 
- respectarea/participarea profesorilor catedrei la instructajul efectuat în şcoală pe temele PSI şi 
ISU 
- Profesorii diriginţi au prelucrat regulamentele, materialele legate de protecţia muncii şi 
semnarea documentelor PSI la clase; 
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 
Membrii Ariei Curriculare "Matematică şi ştiinţe" fac parte din diverse comisii pentru asigurarea 
desfăşurarii optime a activităţii în şcoală: 
Prof. Bocioancă 
-Comisia pentru mentorat 
-președinte comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor 
vacantate pe parcursul anului școlar 2017-2018 
-președinte comisia pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice 
-președinte comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor 
scrise  
-Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă 
-proiect internațional “Learning by doing” SES 
-Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor 
-președinte al comisiei de contestație pentru ocuparea postului de muncitor 
-președinte al comisiei de acordare a bursei profesionale 
-Comisia “Consiliere, orientare și activități extrașcolare”  
-Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală 
-Consiliul de administrație 
-Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 
-Comisia pentru curriculum 
-Comisia de gestionare SIIIR 
-Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității 
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-președinte al comisiei de inventariere pentru internate și mijloace fixe 
-Comisia pentru promovarea imaginii școlii 
Prof. Maior 
-proiect internațional “Learning by doing” SES 
-responsabil cabinet matematică 
-Comisia pentru promovarea imaginii școlii 
Prof. Bocan 
-Comisia pentru monitorizarea progresului școlar al elevilor 
-Comisia pentru monitorizarea absențelor 
-Comisia de acordare a bursei profesionale 
-președinte al comisiei de inventariere pentru cabinete și laboratoare 
Prof. Pop 
-Comisia pentru monitorizarea progresului școlar al elevilor 
-Comisia pentru monitorizarea absențelor 
-Comisia de acordare a bursei profesionale 
-Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 
-responsabil laborator fizică 
-membru în comisia de inventariere mijloace fixe 
-Comisia pentru promovarea imaginii școlii 
Prof. Moldovan 
-responsabil arie curriculară “Matematică și științe” 
-Comisia pentru monitorizarea progresului școlar al elevilor 
-Comisia pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice 
-Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise  
-Comisia pentru curriculum 
-responsabil laborator chimie 
-membru în comisia de inventariere mijloace fixe 
Prof .Cacovean 
- membră în Comisia pentru curriculum; 
-Echipa de gestionare a riscurilor; 
-Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de corectare şi evaluare a lucrărilor şi a probei 
practice pentru examenul de ocupare a posturilor pe parcursul anului şcolar; 
-Comisia de mobilitate; 
-Comisia de paritate. 
-este purtător de cuvânt al şcolii 
Prof. Crăciun Marina  
-este membră în comisia de calitate din cadrul comisiei de acordare a burselor. 
 
6.3.Om si societate- Raport elaborat de responsabilul ariei curriculare prof.dr.Sima Dan 
1. Proiectarea activităţii didactice 

Activitățile de proiectare au fost precedate de o ședință de arie curriculară în cadrul căreia 
membrii au expus probleme specifice legate de acest tip de activități. S-a convenit că, pentru 
aspectele formale ale planificărilor semestriale, anuale și pe unități de învățare, reperul imediat 
trebuie să fie inspectorul de specialitate, respectiv, sugestiile oferite de acesta/aceasta în cadrul 
consfătuirilor din debutul de an școlar. 
Toți membrii ariei curriculare „Om și Societate” au realizat activitățile de proiectare la un nivel 
optim, inclusiv sub aspectul proiectării unor activități de remediere (prf. Dr. Vasile Mărculeț, 
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prof. Dan Sima, prof. Diana Maxim), respectiv de corectare a unor nepotriviri între documentele 
de referință (programe școlare) și manualele existente. 
2. Realizarea activităţilor didactice 

Aria Curriculară „Om și Societate” cuprinde discipline al căror rol formativ este, 
probabil, mai evident și mai necesar decât pentru cellalte discipline școlare. În context, membrii 
ariei curriculare au realizat activități cu un puternic impact formativ, multe dintre ele, 
extrașcolare, alături de cele prezente în curriculumul de bază al fiecărei discipline din cadrul 
ariei. 

La clasele a IX-a, mai cu seamă, membrii ariei s-au străduit să faciliteze tranziția elevilor 
către exigențele sporite ale liceului prin activități de evaluare diverse și, acolo unde acest lucru a 
fost posibil, diferite de clasicele evaluări prin teste ori prin evaluări orale strict 
formalizate.Portofoliul, eseul și evaluarea holistică a întregii activități a elevului au fost 
instrumente des folosite de către membrii catedrei, mai cu seamă la clasele a IX-a. 
2.1. Implicarea membrilor ariei curriculare în comisiile de lucru ale școlii (temporare ori 
permanente) 
Prof. Dan Sima: Consiliul de administrație, Comisia de evaluare și asigurare a calității, Comisia 
pentru Curriculum, Comisia pentru perfecționare și formare continuă, Echipa de proiectare 
ROSE, membru al redacţiei Revistei Mediensis; 
Prof. Diana Maxim: Responsabil Comisia de evaluare și asigurare a calității 
Prof. Flaviu Bălăceanu: Comisia de evaluare și asigurare a calității, Lider  sindicat FEN 
Prof. Vasile Mărculeț: Consiliul de administrație,Comisia pentru prevenirea și eliminarea 
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, 
Comisia PSI, Comisia de inventar, membru al redacţiei Revistei Mediensis, membru al redacției 
revistei Fii Antreprenor 
3. Evaluarea rezultatelor învăţării 
Evaluarea s-a făcut cu ritmicitate; metodele de evaluare folosite au fost diverse utilizându-se 
evaluări scrise, orale sau practice (teste scrise, teste docimologice, referate, proiecte, observare 
directă, răspunsuri orale, determinări de laborator, aplicații practice la calculator). Promovarea 
autoevaluării educabililor a fost făcută prin jocuri de rol și prin auto-notare sau evaluare 
reciprocă. Elevii au fost coordonați de profesori în vederea întocmirii portofoliului educațional. 
Au fost comunicate și argumentate notele acordate; părinții au fost informați periodic asupra 
situației școlare a elevilor atât în cadrul ședințelor cu părinții sau a orei de consiliere cât și 
telefonic sau prin adrese scrise – atunci când a fost cazul.  
3.1. Rezultate deosebite în activitățile cu elevii 
 Coordonator prof. Dan Sima: Alin Buga, Andrei Petca (XII-a A) și Andrei Fulop (IX-a C). 

Locul III, pe echipe la Cupa Mediensis la Dezbateri Academice, ediția a V-a Noiembrie 
2017. Andrei Petca, locul III la aceași competiție, clasamentul pe vorbitori 

 Coordonator prof. Flaviu Bălăceanu: locul II la ONSS - CAMPIONAT DE FOTBAL; 
locul III la ONSS - CAMPIONAT DE BASCHET 

 
3.2. Activități extracurriculare realizate  (include și activități de perfecționare / dezvoltare 
profesională) 

Septembrie 2017 
Dr. Vasile Mărculeț: Sesiunea internatională de antropologie – Făgăraș; Sesiunea internationala 
a muzeului Țării Făgărașului - Făgăras; Dr. Vasile Mărculeț, Dr. Dan Sima, Dir. prof. Corina 
Tănase, Prof. Alina Rusu, Definitivarea albumului „Mediaș - imagini, istorie, arhitectură”; Dr. 
Vasile Mărculeț (activitate permanentă): publicare de studii și articole;  
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Octombrie 2017 
Dr. Vasile Mărculeț, Simpozionul național Posada 1330 -- Văleni; Prof. Diana Maxim, Ziua 
internațională a cancerului la sân (la Primăria Mediaș); Dr. Vasile Mărculeț, Conferința 
naționala Dunărea și Marea Neagră - Constanța; Prof. Diana Maxim, Cons. Școlar, Psih. 
Florina Chiroagă, Ora de dirigenție - XC - stop droguri; Prof. Flaviu Bălăceanu, ONSS - 
campionat de fotbal -- Colegiul Tehnic Mediensis, Mediaș;  Dr. Vasile Mărculeț, 
Sesiunea națională de bibliologie -- Alba Iulia; Prof. Dr. Dan Sima, Cupa „Mediensis” la 
dezbateri academice - Concurs județean listat în CAEJ 2017-2018 

Noiembrie 2017 
Dr. Vasile Mărculeț, Prof. Flaviu Bălăceanu, Dr. Dan Sima, Balul Bobocilor; Prof. Flaviu 
Bălăceanu, ONSS - Campionat de Baschet ; Prof. Diana Maxim, Ora De Dirigenție Cls XII E 
Educație Rutieră; Ziua Economistului; Dr. Vasile Mărculeț, Sesiunea Națională Dedicată Zilei 
Naționale, Dr. Vasile Mărculeț, Dr. Dan Sima, Ziua Națională A României -- Primăria 
Municipiului Mediaș,   

Decembrie 2017 
Prof. Diana Maxim, Prof. Dan Sima, Shoe Box; Prof. Flaviu Bălăceanu. ONSS - Campionat 
De Tenis De Masă; Prof Vasile Savin, Program De Colinde: Biserica Din Vitrometan, Primăria 
Municipiului Mediaș; Prof Vasile Savin, Serbare De Crăciun ; Prof. Diana Maxim - 
Responsabil CEAC-Completare RAEI 
 
4. Managementul clasei de elevi 

Cu o excepție, dl. Prof. Vasile Savin, toți ceilalți membrii ai Ariei Curriculare „Om și 
Societate” au și responsabilități de diriginte, după cum umează: Dan Sima, diriginte al clasei a 
XII_a A, Vasile Mărculeț, diriginte al clasei a XI-a C; Flaviu Bălăceanu, diriginte al clasei a XII-
a B: Diana Maxim, diriginte al clasei a X-a C. În context, aceștia au prelucrat la începutul anului 
școlar ROFUIP, părțile referitoare la elevi și, respectiv, ROI, precum și normele privind 
Sănătatea și Securitatea muncii în laboratoare și atelierele de practică. S-au aplicat, ca în fiecare 
an, chestionare – privind stilul de învățare, siguranța în școală, violenţă sau referitor la traficul de 
persoane.  

În timpul anului școlar, comportamentul elevilor a fost monitorizat sub aspect disciplinar, 
respectiv, sub aspectul participării la ore  (gestiunea absențelor). În acest prim semestru, am 
remarcat progresele în ceea ce privește disciplina la clasa d-nei prof. Diana Maxim. În 
conformitate cu ROFUIP, consiliul clasei a fost convocat de toți colegii diriginți, atunci când a 
fost nercesar. De asemenea, colegii diriginți au avut o bună colaborare cu d-na consilier școlar 
Florina Ghiroagă. Toate cele patru clase pomenite mai sus au avut cel puțin o ședință cu părinții 
în cursul sem I. De asemenea, elevii au fost consiliați ori de câte ori a fost necesar, au fost 
convocați părinții la ședințe pentru a li se comunica notele și absențele elevilor sau eventualele 
problemele apărute la clasă sau în școală. D-na prof. Diana Maxim a organizat ore de Orientare 
și consiliere la care a participat și consilierul şcolar. . 
 
5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale 

Membrii ariei curriculare au desfășurat și activități în zona perfecționării profesionale. Au 
participat (ori, cel puțin,  s-au informat complet) la consfătuirile organizate de ISJ Sibiu. În 
cadrul unei ședințe la nivelul Ariei Curriculare li s-au prezentat membrilor oportunitățile 
generate de apariția platformei RED (Resurse Educaționale Deschise). În domeniul perfecționării 
formale, al evoluției în cariera didactică, remarcăm continuarea demersurilor de obținere a 
gradului didactic I de către prof. Vasile Savin, respectiv, pentru obținerea gradului  II, prof. 
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Diana Maxim. De asemenea, dl. prof dr. Vasile Mărculeț a participat  la prestigioase Sesiuni de 
Comuinicări  Științifice Naționale în cadrul cărora a prezentat rezultate ale cercetărilor recente 
ale domniei sale și, în luna noiembrie 2017 a organizat tradiționala Sesiune Națională de 
Comunicări Științifice. Subsemnatul a susținut un program de formare continuă în cadrul CCD 
Sibiu adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu tematica  „Strategii inovative 
în predarea opționalului Dezbatere, Oratorie și Retorică”. 
 
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională și promovarea imaginii şcolii 

Prin multitudinea de activități școlare și extrașcolare în care au reușit să implice persoane 
și instituții externe școlii noastre, membrii Ariei curriculare „Om și societate” au realizat o bună 
propagandă a școlii în comunitatea medieșeană. Remarcăm aici activitățile tuturor membrilor 
ariei, cu evidențierea d-lui profesor Vasile Mărculeț și a d-nei profesoare Diana Maxim și, cu 
modestie, a subsemnatului. Activitățile realizate care au avut, între scopuri, și pe acelea de a 
dezvolta/consolida parteneriate cu instituții ori cu firme sau promovarea unei imagini pozitive a 
școlii în massmedia ori în comunitate, au fost diverse. Amintim: proiecte/ programe/ 
activităţi/contracte de colaborare cu alte instituţii (Toți membrii ariei au avut cel puțin un astfel 
de demers); coordonarea participării cu rezultate pozitive a elevilor școlii la concursuri școlare 
(Dan sima, Flaviu Bălăceanu); organizarea de concursuri școlare cu participare locală ori 
județeană (Flaviu Bălăceanu, Dan Sima); Participarea, în numele școlii, la evenimente culturale 
locale sau județene/naționale (Dan Sima, Vasile Mărculeț, Vasile Savin, Diana Maxim); 
realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate (Diana Maxim); Cunoaşterea 
şi promovarea legislaţiei în vigoare; Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de 
combatere a violenţei (Diana Maxim, Vasile Mărculeț); implicarea în acţiunile promovate de 
CEAC (Diana Maxim, Dan Sima, Vasile Mărculeț, Flaviu Bălăceanu) 
 
7. Conduita profesională 
Membrii Ariei Curriculare „Om și Societate” au manifestat o atitudine morală corespunzătoare și 
au fost preocupați de respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 
 
6.4.Tehnologii -Raport elaborat de responsabil arie curriculară prof.Crișan Delia 
 

1.Proiectarea activității didactice 
Începutul anului școlar a fost marcat, ca de obicei, prin realizarea activităților specifice: 

consultarea planurilor cadru și a programelor școlare, realizarea tehnoredactată a planificărilor 
calendaristice anuale și semestriale, ținând cont atât de programele școlare în vigoare, de 
caracteristicile grupului de elevi cât și de termenele impuse de conducerea școlii; elaborarea de 
planificări calendaristice și proiecte didactice adaptate elevilor cu C.E.S. acolo unde s-a 
considerat necesar. 

În cadrul catedrei, au fost realizate încadrările, au fost stabilite responsabilitățile 
membrilor catedrei iar, în urma analizei SWOT, s-a întocmit planul de muncă al catedrei – prof. 
Corina Tănasă și prof. Delia Crișan. Ținând cont de specificul local și particularitățile elevilor, 
au fost stabilite temele CDL-urilor, iar prof. Corina Tănasă, prof. Ioan Dan, prof. Diana Maxim, 
prof. Gyongyi Nagy, prof. Nicolae Vasiu, m.i. Ana Takacs, prof. Maria Popa și Cristina Zaharia 
au întocmit programe și planificări pentru acestea. 

Prof. Anca Konya și Delia Crișan au realizat orarul școlii. 
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Activitatea în calitate de profesor diriginte a cadrelor didactice aparținând Catedrei 
Tehnice s-a concretizat în realizarea planificărilor calendaristice pentru orele de Orientare și 
consiliere. Împreună cu elevii, au fost propuse activități diversificate, având ca scop implicarea 
acestora în problemele comunității, creșterea spiritului de echipă, dezvoltarea gustului pentru 
frumos, dezvoltarea competitivității și aprecierea rezultatului muncii altora. 
1. Realizarea activităților didactice 

Pentru parcurgerea eficientă și integrală a programei, membrii catedrei au utilizat  
strategii optime de predare-învățare, adaptând conținuturile la particularitățile școlii și ale 
elevilor. În procesul de predare s-au utilizat metode active, centrate pe elevi, antrenând astfel un 
număr cât mai mare de elevi. Limbajul a fost adecvat particularităților de vârstă, culturale, etnice 
și intelectuale. Manualele școlare și  materialele auxiliare au fost utilizate ori de câte ori a fost 
necesar. Au fost utilizate și cunoștințele și experiența dobândită de elevi la alte discipline și a 
fost selectată strategia didactică în funcție de nivelul de pregătire al acestora. Stabilirea nivelului 
de pregătire a elevilor din clasele a IX-a s-a făcut și prin aplicarea de teste inițiale.  
Membrii catedrei fac parte din diferite comisii ale școlii, în calitate de responsabili sau membri: 

 prof. Corina Tănasă este managerul școlii; Face parte din: Comisia pentru mentorat; 
Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă; Coordonator comisie pentru prevenirea 
actelor de corupție în educație; Coordonator proiect internațional „Learning by doing” 
SES; Președinte Comisia de arhivare a documentelor; Comisia pentru verificarea 
documentelor școlare și a actelor; Comisia pentru susținerea inspecției speciale la 
clasă/probei practice; Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de 
evaluare a lucrărilor scrise; Președinte al comisiei de concurs pentru ocuparea postului de 
muncitor; Președinte al comisiei pentru verificarea dosarelor depuse de către elevii școlii 
în vederea obținerii burselor sociale și a sprijinului financiar „Bani de liceu”; Președinte 
al comisiei de acordare a „Drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) 
integrați în învățământul de masă”; Comisia „Consiliere, orientare și activități 
extrașcolare”; Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 
Președinte al Consiliului de administrație; Comisia pentru frecvență, combaterea 
absenteismului și a abandonului școlar; Comisia pentru curriculum; Comisia de securitate 
și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; Comisia de gestionare SIIIR; Președinte 
al Comisiei pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de 
organizare a formării continue; Președinte al Comisiei pentru control managerial intern; 
Responsabil al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; Președinte al comisiei 
central de inventariere; Comisia pentru promovarea imaginii școlii. 

 prof. Delia Crișan – Responsabil arie curriculară „Tehnologii”; Responsabil al Comisiei 
pentru perfecționare și formare continuă; Responsabil cabinet informatică (sala 12). Face 
parte din: Comisia pentru curriculum; Comisia pentru monitorizarea progresului școlar al 
elevilor; Proiect internațional „Learning by doing” SES; Comisia pentru susținerea 
inspecției speciale la clasă/probei practice; Comisia de elaborare a subiectelor, a 
baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise; Comisia de acordare a bursei 
profesionale; Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 
Comisia pentru programe și proiecte educative; Comisia pentru echivalarea în credite 
profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue; Comisia pentru 
promovarea imaginii școlii. 

 prof. Sanda Pridon – Președinte al comisiei de inventariere pentru mijloace din fonduri 
Phare; Face parte din: Comisia pentru monitorizarea absențelor; Comisia de organizare și 
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desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacantate pe parcursul anului școlar 
2017-2018; Comisia pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice; 
Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor 
scrise; Comisia pentru verificarea dosarelor depuse de către elevii școlii în vederea 
obținerii burselor sociale și a sprijinului financiar „Bani de liceu”; Consiliul de 
administrație; Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului 
școlar; Comisia de inventariere cantină. 

 prof. Diana Maxim – Responsabil de caz servicii psiho-educaționale pentru elevii cu 
C.E.S.; Responsabil cabinet geografie. Face parte din: Comisia pentru monitorizarea 
progresului școlar al elevilor; proiect internațional „Learning by doing” SES; Comisia 
pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice; Comisia de elaborare a 
subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise; Comisia de 
acordare a bursei profesionale; Comisia de acordare a „Drepturilor elevilor cu cerințe 
educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de masă”; Comisia de evaluare și 
asigurare a calității; Secretar al Consiliului de Administrație. 

 prof. Melania Oancea – Secretarul Consiliului profesoral; Responsabil sala 1; 
Președinte al comisiei de inventariere pentru pavilion școală și casierie. Face parte din: 
Comisia pentru monitorizarea progresului școlar al elevilor; Comisia pentru verificarea 
documentelor școlare și a actelor; Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 
Comisia pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice; Comisia de 
elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise; Comisia 
pentru promovarea imaginii școlii. 

 prof. Ioan Dan – Responsabil de caz servicii psiho-educaționale pentru elevii cu C.E.S.; 
Responsabil cabinet mecanică (sala 3). Face parte din: Comisia pentru monitorizarea 
absențelor; Comisia de acordare a bursei profesionale; Comisia de acordare a 
„Drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de 
masă”; Comisia de inventariere sala de sport. 

 prof. Anca Konya – Secretar comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea posturilor vacantate pe parcursul anului școlar 2017-2018; Secretar comisia 
pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice; Secretar comisia de 
elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise; 
Responsabil protecția muncii (Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații 
de urgență). Face parte din: Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor; 
Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor; Comisia pentru întocmirea 
orarului și asigurarea serviciului pe școală; Comisia pentru programe și proiecte 
educative; Comisia pentru promovarea imaginii școlii.  

 prof. Alina Rusu – Președinte al Comisiei de inventariere cantină. Face parte din: 
Comisia de evaluare și asigurare a calității; Comisia de inventariere pentru cabinete și 
laboratoare. 

 m.i. Maria Baciu – Președinte al comisiei de inventariere ateliere; Face parte din: 
Comisia de acordare a bursei profesionale; Comisia de inventariere pentru mijloace din 
fonduri Phare. 

 m.i. Ildiko Gyongyi Nagy – Responsabil cabinet estetică; Face parte din: Comisia pentru 
promovarea imaginii școlii; Proiect internațional „Learning by doing” SES. 

 m.i. Ana Takacs – Face parte din: Comisia de inventariere ateliere 
 m.i. Vasile Sabău 
 prof. Nicolae Vasiu. 
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Activități extracurriculare și de voluntariat 

 
Septembrie 2017 

 Activitate de voluntariat: „Vârstele frumuseții” – clasa XIE și prof. Gyongyi Ildiko Nagy 
 
Octombrie 2017 

 Marșul fundițelor roz … Pink Enter – clasa XC și prof. Diana Maxim 
 Festivalul Recoltei – prof. Sanda Pridon și prof. Anca Konya 
 Ziua Mondială a Educației – prof. Alina Veronica Rusu 
 „World Space Week” – activitate la care au participat elevi din clasele IXD, XA, XIIB 

alături de profesorii diriginți și dir. prof. Corina Tănasă (din Catedra Tehnică – prof. 
Delia Crișan) 

 Expoziția de fotografie „Lumea din jurul meu” – clasa XIB și prof. Alina Veronica Rusu 
 Cupa „Mediensis” la Dezbateri Academice – dir. prof. Corina Tănasă, în calitate de 

organizator și prof. Delia Crișan în calitate de organizator/arbitru 
 Programul internațional „Learning by doing”  SES – clase implicate XIE și XIIE alături 

de dir. prof. Corina Tănasă, prof. Gyongyi Nagy, prof. Delia Crișan și prof. Diana Maxim 
 
Noiembrie 2017 

 Balul Bobocilor 2017 – au participat, însoțind elevii, toți profesorii aparținând Catedrei 
Tehnice  

 Concursul „Ia start în antreprenoriat!” (Ziua Națională a Economistului) – coord. prof. 
Corina Tănasă, împreună cu prof. Diana Maxim, prof. Melania Oancea, prof. Alina Rusu 
și prof. Delia Crișan 

 Săptămâna Educației Globale – activitate la clasa IXD, dirig. prof. Delia Crișan 
 Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice – prof. Corina Tănasă și prof. Delia Crișan au 

făcut parte din Comitetul de organizare 
 Concursul județean „Yummy Marathon” – clasa XID și prof. Anca Konya  

 
Decembrie 2017 

 „Hour of Code” – coord. prof. Delia Crișan – clasa IXC – ora de programare  
 „Campania de prevenire a traficului de persoane” – clasele IXD, XC – dirig. Prof. Delia 

Crișan și prof. Diana Maxim – au participat prof. Gyӧngyi Nagy și prof. Sanda Pridon 
 „Shoe Box” – au participat prof. Corina Tănasă, prof. Diana Maxim, prof. Alina Rusu și 

prof. Sanda Pridon – elevi din diferite clase au pregătit pachete donate apoi  Crucii Roșii  
 „Gala Voluntarilor” – au participat prof. Corina Tănasă, prof. Gyӧngyi Nagy, prof. Diana 

Maxim, prof. Alina Rusu și prof. Sanda Pridon 
 Colind de Crăciun – activitate de voluntariat în colaborare cu Asociația „PEHAM” – 

coord. prof. Melania Oancea alături de elevi din clasele IXA și XIC 
 Serbarea de Crăciun – au participat toți colegii profesori alături de elevi 
 

2. Evaluarea rezultatelor învățării 
Evaluarea s-a făcut cu ritmicitate; metodele de evaluare folosite au fost diverse 

utilizându-se evaluări scrise, orale sau practice (teste scrise, teste docimologice, referate, 
proiecte, observare directă, răspunsuri orale, determinări de laborator, aplicații practice la 
calculator). Promovarea autoevaluării educabililor a fost făcută prin jocuri de rol și prin auto-
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notare sau evaluare reciprocă. Elevii au fost coordonați de profesori în vederea întocmirii 
portofoliului educațional. Au fost comunicate și argumentate notele acordate; părinții au fost 
informați periodic asupra situației școlare a elevilor atât în cadrul ședințelor cu părinții sau a orei 
de consiliere cât și telefonic sau prin adrese scrise – atunci când a fost cazul. 

Pentru examenele de certificare a calificării profesionale, au fost propuse temele de 
proiect, profesorii implicați fiind m.i. Ildiko Gyӧngyi Nagy, prof. Melania Oancea, prof. Dan 
Sima și prof. Delia Cacovean. 

Pentru pregătirea/desfășurarea examenului de bacalaureat – anul acesta competențele se 
susțin în luna februarie – din Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și 
digitale din cadrul colegiului nostru fac parte următorii colegi din Catedra Tehnică: prof. Corina 
Tănasă (președinte), prof. Delia Crișan (secretar), prof. Diana Maxim (asistent),  prof. Melania 
Oancea (asistent), m.i. Vasile Sabău (asistent), prof. Ioan Dan (asistent), prof. Anca Konya 
(asistent/examinator), prof. Gyongyi Nagy (asistent). 

 
3. Managementul clasei de elevi 

La începutul anului școlar toți diriginții au prelucrat la clasa Regulamentul școlar și 
Regulamentul de ordine interioară, precum și normele privind Sănătatea și Securitatea muncii în 
laboratoare și atelierele de practică. Elevilor li s-au aplicat diverse chestionare (ex. privind stilul 
de învățare sau siguranța în școală).  

S-a monitorizat comportamentul elevilor intervenindu-se pentru ameliorarea situațiilor 
conflictuale dintre elevii clasei sau elevii altor clase. S-au monitorizat periodic absențele, în 
vederea diminuării numărului de celor nemotivate. Evoluția școlară a fost atent monitorizată, 
profesorii diriginți întocmind rapoarte lunare referitoare la acest aspect. A fost convocat consiliul 
clasei ori de câte ori a fost necesar, întocmindu-se procese verbale în care au fost consemnate 
principalele probleme discutate. 

Elevii au fost consiliați atunci când a fost necesar, au fost convocați părinții la ședințe 
pentru a li se comunica notele și absențele elevilor sau eventualele problemele apărute la clasă 
sau în școală. Au fost organizate ore de Orientare și consiliere la care a participat și psihologul 
școlii. Profesorii catedrei tehnice au ținut permanent legătura cu asistentul școlii și cu poliția de 
proximitate și s-au implicat în aplanarea situațiilor conflictuale. 

Elevii colegiului nostru, coordonați de profesori sau profesorii diriginți, s-au implicat în 
programele, proiectele sau activitățile desfășurate în școală, dintre care amintesc: „Let’s do it, 
Romania!”, „World Space Week”, activități de voluntariat în colaborare cu Biblioteca 
Municipală, prezentarea de machiaje SES, Ziua Națională a Economistului – marcată prin 
competiția „Ia start în antreprenoriat”, „Campania de prevenire a traficului de persoane”, „Hour 
of Code” sau Balul Bobocilor. 

Premii obținute: 
 Premiul I – activitatea „Plăcinta de post”, Concursul județean „Yummy Marathon” – 

echipa alcătuită din elevele Daniela Otves, Sara Joimir, Cosmina Cucerzan, Catinca 
Lunca și Paula Homm (XID). coord. prof. Anca Konya. 

 Premiu special – „Plăcinta Brăduț” – Concursul județean „Yummy Marathon” – echipa 
alcătuită din elevele Daniela Otves, Sara Joimir, Cosmina Cucerzan, Catinca Lunca și 
Paula Homm (XID). coord. prof. Anca Konya. 

 Premiul I – Cristina Adriana Buda, Alexandra Jessica Radu și Kristian Daniczi – 
Concursul „Ia start în antreprenoriat!”, secțiunea „Plan de afaceri” (clasa IX-X) – coord. 
prof. Corina Tănasă, prof. Alina Rusu   
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 Premiul I – Ilie Cristian Lalu, Ioan Radu Limbășan și Dan Paul Oroian – Concursul „Ia 
start în antreprenoriat!”, secțiunea „Plan de afaceri” (clasa XI-XII) – coord. prof. Melania 
Oancea 

 Premiul II – Dariana Ursu – Concursul „Ia start în antreprenoriat!”, secțiunea 
„Poster/Colaj” – coord. prof. Corina Tănasă  

 Premiul II – Ruth Barac – Concursul „Ia start în antreprenoriat!”, secțiunea „Eseu” – 
coord. prof. Corina Tănasă 

 Mențiune – Edina Schmidt – Concursul „Ia start în antreprenoriat!”, secțiunea „Eseu” – 
coord. prof. Diana Maxim 

 Premiu special – Semida Turuș – Concursul „Ia start în antreprenoriat!”, secțiunea 
„Poster/Colaj” – coord. prof. Diana Maxim 

 Premiu special – Jessica Radu – Concursul „Ia start în antreprenoriat!”, secțiunea 
„Poster/Colaj” – coord. prof Alina Rusu 

 Premiu special – Alexandra Fogoroși – Concursul „Ia start în antreprenoriat!”, secțiunea 
„Poster/Colaj” – coord. prof. Dan Zaharia 

 
4. Managementul carierei și al dezvoltării  profesionale 

Membrii catedrei au continuat să se informeze și să se perfecționeze, participând la 
consfătuirile organizate de ISJ Sibiu. Cu ocazia ședințelor de catedră, membrii catedrei au 
colaborat în vederea actualizării informațiilor privind nivele de calificare și metodologia de 
calculare a mediilor la module.  

Activități de perfecționare destinate profesorilor 
Cursuri și formări 

 Cursul „Evaluare pentru evoluția în cariera didactică” – participanți prof. Corina Tănasă 
și prof. Delia Crișan (desfășurat la Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș) – program în 
derulare. 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii 
Promovarea în comunitate a activităților școlii, colaborarea permanentă cu comunitatea 

locală, cu agenții economici, cu părinții sau cu factorii de cultură a fost o preocupare permanentă 
a cadrelor didactice aparținând Catedrei Tehnice, în scopul contribuției la o imagine corectă și 
favorabilă a școlii, punând în valoare interesul și prestigiul școlii. Publicarea unor articole pe 
site-ul școlii și actualizarea constantă a paginilor de Facebook, contribuie la mediatizarea 
activităților desfășurate de elevii școlii, coordonați de profesori și de diriginți.  

Încheierea parteneriatelor cu comunitatea locală și cu agenții economici din zonă, 
popularizarea activităților realizate prin site-ul școlii și participarea la acțiuni organizate la nivel 
local, contribuie la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii. 

 
 
 
Director 
Prof.Corina Tănase 


