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PREMISE LEGISLATIVE
Următoarele acte legislative constituie baza funcţionării şcolii:
1.

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

2.

Codul Muncii actualizat în 2017 (Legea nr. 53/2003);

3.

OMEN nr. 5115/2014 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările aduse de OMENCS

nr. 5079/2016 şi OMEN 3027/2018;
4.

ORDIN nr. 3.750 din 22 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România;
5. Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a Liceului „Andrei Mureşanu” Braşov;
6. OMEN nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului şcolar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
7. OMECS nr. 5235/2018 privind metodologia de fundamentare a cifrei de școlarizare 2019-2020;
8. OMECS nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, 2019;
9.OMEN nr. 4830/2018 privind organizarea şi desfăşurarea Examenului Naţional de Bacalaureat,
2019;
10. OMEN nr. 5460/12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019 – 2020;
11. OMENCS 4461/27.08.2018 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a;
12. OMECS nr 3181/18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a
copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019 – 2020;
13. Ordinul nr. 4.433 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională,
specializarea teologie ortodoxă;
14. HG nr. 72/2013 privind finanţarea de bază a unităţilor de învățământ de stat;
15. OMECS nr. 3132/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de
stat şi calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020;
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16. ORDIN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, actualizat în 10
august 2015;
17. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005,
privind asigurarea calităţii educaţiei;
18. Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3.844 din 24 mai 2016;
19. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
20. Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi
completările aduse de Legea nr. 29/2010.
Alte precizări MEN în vigoare.
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I. RESURSE UMANE
I. 1 Reţeaua şcolară
Nivelul de învăţământ

Număr clase

Număr elevi

Primar

11

315

Gimnazial

8

266

Liceal

16

427

Elevi plecaţi din şcoală

-

8

Elevi veniţi în şcoală

-

12

35

1028

Total

I. 2. Personalul didactic
În unitatea noastră şcolară în anul şcolar 2018-2019 au funcţionat 65 de cadre didactice, din care
41 cadre didactice titulare, 4 cadre didactice titulare detaşate şi 20 cadre didactice suplinitori.
Titulari
Nivel/ grad didactic

Grad I

Grad II

Def.

Debut.

liceu

23

1

1

-

gimnaziu

8

2

-

-

primar

7

3

-

-

total

38

6

1

Suplinitori
Nivel/ grd didactic

Grad I

Grad II
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Def.

Debut.

liceu

5

0

4

4

gimnaziu

1

0

2

3

primar

0

1

0

0

total

6

1

6

7

I. 3. Personalul şcolii
Didactic

Didactic auxiliar

Pesonal nedidactic

65

12,5

24

I. 4. Activitatea conducerii şcolii
În anului şcolar 2018-2019, activitatea educativă s-a desfăşurat în concordanţă cu obiectivele generale stabilite în Planul managerial anual şi cu noul Plan de Dezvoltare Instituţional 20172022:
- Dezvoltarea unui management eficient al echipei manageriale din şcoală (director, membri ai
consiliului de administraţie, coordonator de programe și proiecte educative);
- Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale (curriculare şi
extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;
- Adaptarea resurselor umane din şcoală la dinamica sistemului naţional de educaţie;
- Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi a bazei didactico- materiale
pentru desfăşurarea optimă a procesului educaţional;
- Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate locală în vederea optimizării procesului
educaţional.
Astfel, în domeniul managementului, s-a urmărit mai întâi asigurarea coerenţei manageriale la nivelul şcolii, prin raportarea la documentele de analiză şi diagnoză a sistemului, la proiectarea managerială anuală.
În această direcţie, au fost elaborate:
- Planurile operaţionale;
- Planurile manageriale pentru anul şcolar 2018-2019;
- Încadrarea personalului şi schemele orare;
- Organigrama de funcţionare a Liceului „Andrei Mureşanu”;
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- Fişele postului personalului didactic;
- Documente de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern;
- Raportul privind Starea Învăţământului în anul şcolar 2017-2018;
- Graficul de control;
- Calendarul activităților extrașcolare și extracurriculare;
- Oferta educaţională pentru anul şcolar 2019-2020;
- Statele de funcţii;
- Criterii de evaluare a activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi a personalului nedidactic
în vederea acordării calificativelor anuale;
- Tematicile, graficele vizând activitatea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral;
- Planurile operaţionale ale comisiilor de lucru constituite prin decizie şi alte documente care asigură derularea în condiţii optime a procesului instructiv-educativ.
Întocmirea încadrării personalului didactic pe clase s-a realizat cu respectarea principiului
continuităţii. Au fost luate toate măsurile necesare pentru numirea diriginţilor, a învăţătorilor, acordarea calificativelor anuale, întocmirea fişelor de post, a contractelor individuale de muncă.
Pentru eficientizarea activităţii compartimentelor, comisiilor metodice/de lucru şi a relaţiilor
specifice dintre acestea prin aplicarea unor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate, s-au avut în vedere:
- dezbateri în vederea aplicarii Reguamentului practică pedagogică;
- reactualizarea Codului de Etică al personalului Liceului „Andrei Mureşanu” .
De asemenea, s-a urmărit elaborarea procedurilor în toate domeniile şi compartimentele
funcţionale, aplicarea corectă și eficientă a instrumentelor de asigurare a calităţii educaţiei reprezentând o prioritate.

II. REALIZAREA CURRICULUMULUI
II.1 Comisia de curriculum
Obiective
- aplicarea curriculum-ului naţional la nivelul şcolii, catedrelor, al fiecărui cadru didactic;
- promovarea activităţii instructiv – educative bazate pe metode activ - participative, bazate pe demersuri transdisciplinare (facilitarea transferului de informaţii şi competenţe de la o disciplină la
alta);
- organizarea predării, a învăţării şi a evaluării conform standardelor de calitate;
- proiectarea CDŞ pornind de la realizarea unei analize de nevoi şi a oportunităţilor specifice contextului cultural, social şi economic local.
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Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea şefilor
de catedre. Astfel, au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare.
Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare.
Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară în vederea
examenului de evaluare națională şi pentru activităţile extracurriculare. Din rapoartele şefilor de
catedre, monitorizările realizate şi rezultatele obţinute de elevi la clasă, rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun, fără probleme majore.
II.2. Realizarea CDŞ
Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate
în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea directă a
elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde într-o foarte bună măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ.
Orele din cadrul CDŞ sunt alocate în principal astfel: activităţi didactice destinate aprofundării şi extinderii prevederilor programelor şcolare pentru a susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor personale, pentru performanţă înaltă şi pentru succes la examenul de evaluare națională şi
activități didactice destinate promovării unor noi discipline din ariile curriculare limbă și comunicare, matematică și științe.
Disciplinele optionale au fost alese de elevi împreună cu parinţii, avizate de consiliul profesoral şi aprobate în Consiliul de administraţie al şcolii. S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare. Evaluarea a fost
gândită într -o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au
asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Evaluarea sumativă a cuprins forme variate
care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat.
La nivelul şcolii au fost aplicate următoarele CDŞ:
Nivel de înăţământ

Nr. CDŞ

Primar

4

Gimnaziu

8

Liceu

26

Discipline
Matematică - 1
Educaţie financiară- 3
Geografie - 2
Fizică-1
Limba şi literatura română-2
Matematică- 3
Geografie – 3
Chimie - 1
Limba şi literatura română- 6
Matematică- 3
Consiliere şi orientare- 3
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Informatică - 2
Educaţie muzicală- 2
Biologie- 2
Istorie- 2
Limba engleză- 1
Liceul Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae”

Fizică-1
Limba şi literatura română-1
Muzică bisericească-2
Discipline teologice-5

8

II.2.1 Proiectarea curriculum-ului
În proiectarea didactică a fost respectată forma documentelor proiective, iar în elaborarea
planificărilor s-a ţinut cont de cerinţele programelor şcolare, s-au respectat particularităţile de vârstă
ale elevilor precum şi specificul colectivului fiecărei clase.
Planificările anuale şi pe unităţi de învăţare au fost elaborate ulterior aplicării şi interpretării
testelor predictive, respectând programele şcolare, având ca scop fundamentarea acestora pe achiziţiile anterioare ale elevilor.
Prognozele didactice şi schiţele de lecţie au fost în concordanţă cu documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ.
La ciclul primar, proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de
MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă
cu programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative, existând concordanţă între competenţele specifice, obiectivele opearţionale, conţinuturi,
activităţi de învăţare- metode didactice- mijloace didactice.
II.2.2 Realizarea curriculum-ului
Conţinuturile şcolare au fost parcurse conform planificării. În cadrul orelor de curs s-au utilizat diferite auxiliare curriculare şi alte mijloace didactice (planşe, fişe, CD-uri, DVD-uri), mijloace
TIC, de asemenea s-au susţinut şi lecţii AEL. În urma inspecţiilor realizate la clasă s-a constatat
abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe, care au fost măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor inițiale şi sumative,
confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, aspect materializat în achiziţii, capacităţi, competenţe. Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, cadrele didactice au adoptat strategii de provocare şi dirijare
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a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, s-au folosit tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor
la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de
primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a
răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
În vederea participării la Examenele Naționale 2019 s-au întocmit graficele de pregătire şi sau informat corespunzător părinţii (metodologie, conţinuturi, grafic de desfăşurare). Pentru participarea la concursurile şcolare cuprinse în calendarul ministerului şi ISJ Braşov, s-au întocmit programe de pregătire pentru performanţă pe discipline.
II.3. Practica pedagogică
O atenţie deosebită a fost acordată îndrumării practicii pedagogice de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare. Practica pedagogică s-a efectuat în şcoala de aplicaţie a
Liceului ”Andrei Mureșanu” Brașov şi la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Braşov. S-au realizat ore de asistenţă, de observare a activităţilor și lecţiilor la şcoală şi la grădiniţă (practică observativă la elevii din ciclu inferior al liceului).
Elevii din ciclul superior al liceului, filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, au efectuat în cadrul practicii pedagogice activități de predare şi evaluare, de
proiectare, organizare şi autoevaluare a lecţiilor susținute.
Profesorul coordonator de practică pedagogică a întocmit planificările pentru fiecare clasă, a
organizat, monitorizat și a evaluat participarea elevilor la activităţile de practică, asigurând legătura
şi comunicarea optimă dintre profesorii metodişti şi unitățile de aplicaţie.
Elevii clasei a XII-a P au susţinut lecţii la învățământul primar în vederea obţinerii atestatului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, care au fost întocmite conform structurii acestor probe.
De asemenea, s-au continuat și s-au creat parteneriate noi cu diferite licee pedagogice din țară, alte unități de învățământ și școli din mediul rural (Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret”
Buzău, Școala cu clase simultane Podu Olt, Centru de Educație Incluzivă Brașov, Școala Purcăreni).
II.4 Evaluarea rezultatelor învăţării
Pe parcursul anului şcolar au fost utilizate toate tipurile de evaluare: inițială, continuă și
sumativă. Testele predictive au fost elaborate la nivel de catedră şi aplicate la clase.
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Notarea a fost realizată ritmic, aşa cum reiese din raportul Comisiei de notare ritmică.
Părinţii au fost informaţi cu privire la rezultatele obţinute de elevi în urma administrării probelor de evaluare (la şedinţele cu părinţii şi prin notarea calificativelor şi a notelor în carnetele de
elev).
În evaluarea elevilor, pe lângă metodele obişnuite de evaluare, s-au întocmit referate şi portofolii, iar elevii au fost îndrumaţi să elaboreze unele lucrări ştiinţifice.
În cadrul unui program aprobat de conducerea şcolii, s-au efectuat ore de pregătire suplimentară, atât pentru elevii care au participat la diferite concursuri şi olimpiade, cât şi pentru cei care au susţinut Examenul de Bacalaureat şi Evaluare Naţională.
În semestrul al II- lea, s-au organizat şi desfăşurat simulări, la clasele a XI-a, a XII-a şi la
clasele a VIII-a, la disiciplinele de examen. Având în vedere punctele slabe identificate la fiecare
disciplină de examen, s-au stabilit următoarele măsuri: elaborarea planului de recuperare focusat pe
pregătirea elevilor care au obţinut rezultate slabe pe clasă, testarea periodică a acestora prin folosirea unor subiecte şi bareme asemănătoare cu cele de la examene.
Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat
conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial semestrial. Direcţiunea a prezentat fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora.
Rapoartele de activitate şi monitorizarea efectuată pe parcursul anului scolar evidenţiază realizarea integrală a activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele
obţinute, documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din
partea membrilor catedrelor/comisiilor.
III. Activitatea comisiilor
III. 1 Comisia de Formarea continuă
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat
astfel: prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare, prin activităţile desfăşurate în cadrul
comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice, prin participări
la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale, prin participarea la cursuri de formare
iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEN).
Cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate de ISJ
Braşov la începutul anului şcolar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul şcolii s-au desfăşurat
lecţii demonstrative, susţinere de referate cu scopul de a împărţi din cunoştinţele acumulate şi celor-
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lati colegi de catedră. Tot ca activitate de perfectionare poate fi considerată şi organizarea de
activităţi extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente obţinând rezultate remarcabile.
Profesori formatori: Cioc Niculae, Vakulovski Carmina, Ercuş Camelia - Dorina, Koncz Magdalena, Cațaron Adriana, Popa Cornel, Chelbuţă-Ban Corina, Mihai Iudit, Cristescu Cosmina, Ionei
Carmen, Prian Melinda, Ciauş Liliana, Nazâru Mirela.
Profesori mentori: Cioc Niculae, Ercuș Camelia-Dorina, Cațaron Adriana, Koncz Magda;
Profesori metodişti ISJ : Cristescu Cosmina, Vakulovski Carmina, Ciupală Codruța, Koncz Magda,
Ionei Carmen, Cațaron Adriana, Modiga Marius, Oţelea Alexandra;
Profesori în corpul de experţi în educaţie: Cioc Niculae, Ercuș Camelia Dorina, Cațaron Adriana,
Koncz Magda, Mihai Iudit, Ciauș Liliana, Vakulovski Carmina, Hudiţă Anda, Zamfir Anca.
Doamna prof. Caţaron Adriana participă la PROGRAMUL DE PREGATIRE PENTRU PERFORMANŢĂ A ELEVILOR DE GIMNAZIU DIN BRASOV, organizat de Facultatea de Matematică din Universitatea „Transilvania” Brașov şi la Centrul de Excelenţă Braşov, unde susţine lecţii la
clasa a V-a.
III.1.2. Cadre didactice care au fost formatori
Nr.
crt.

Denumirea cursului

Numele formatorului

1.

De-a arhitectura

Prof. Vakulovski Carmina

2.

Tehnici de intervenţie educaţională şi Prof. Vakulovski Carmina
reintegrarea şcoară

3.

Învăţarea experienţială- secretul succesului

4.

Proiectul CRED, Curriculum relevant, Prof. Vakulovski Carmina
educaţie deschisă pentru toţi
Formaror de formatori

Observaţii
Program de formare a cadrelor
didactice şi a arhitecţilor care
vor susţine disciplina opţională
„De-a arhitectura în oraşul
meu”

Prof. Vakulovski Carmina
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Proiect cofinanţat de Fondul
social European prin Programul Opreaţional Capital
Uman, 2014-2020

III. 1.3. Cadre didactice înscrise într-o formă de perfecţionare (grade didactice, doctorat)
Nr. crt.

NUME ȘI PRENUME

FORMA DE PERFECȚIONARE

1.

Prof. Vakulovski Carmina

doctorat

2.

Prof. Madan Sanda

doctorat

3.

Prof. Ştefan Camelia

Programul de Conversie Profesională Matematică, Universitatea
”Transilvania” Braşov
gradul I

4.

Prof. înv. primar Chihaia Ioana

gradul I

5.

Prof. înv. primar Jitaru Nicoleta

gradul I

6.

Prof. Both Silviu

gradul I

7.

Prof. Oţelea Alexandra

gradul I

8.

Prof. Necula Paula

gradul I

9.

Prof. Arcaş Florina

gradul I

10.

Prof. Spiridon Nicolae

gradul I

11.

Prof. Dawed Raluca

Definitivat

11.

Prof. Rotariu Ana Maria

Definitivat
III. 1.4 Cursuri de formare

Nr.
crt.
1.

Denumirea cursului

Numele cadrelor didactice

”Evaluarea şi dezvoltarea personală a Prof. Ercuş Camelia-Dorina
copiilor şi tinerilor”
Prof. Boghici Maria

Furnizorul
GO AHEAD Bucureşti

Prof. Cristescu Cosmina
2.

“Prevenirea consumului de droguri la Prof. Donici George
adolescenţi”
Prof. Ciupală Codruţa

Casa Corpului Didactic Braşov

3.

"Proiecte europene pentru parteneriate Prof. Ercuş Camelia-Dorina
și mobilități"
Prof. Ciupală Codruţa

Casa Corpului Didactic Braşov

Prof. Vakulovski Carmina
4.

”Management strategic, operațional și Prof. Cristescu Cosmina
marketing educațional”
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Casa Corpului Didactic Braşov

Prof. Radu Larisa
5.

„Managementul stresului”

6.

Curs de formare în domeiul animaţiei Prof. Şuteu Mihaela

Liceul Marin Preda,

educaţionale

Odorheiu Secuiesc

Modul de formare – Educaţia muzi- Prof. înv. primar Prodea Mirela

Asociaţia Aktendis

7.

Prof. Radu Larisa

Casa Corpului Didactic Braşov

cală centrată pe nevoile de formare ale Prof. înv. primar Sfetea Nicoleta
secolului XXI.Exemple de bună prac- Prof. înv. primar Chihaia Ioana
tică

Ş Prof. înv. primar tefan Camelia
Prof. înv. primar Jitaru Nicoleta
Prof. înv. primar Pătraşcu Claudia

III. 1.5 Participări la conferinţe, consfătuiri, congrese şi simpozioane
- Organizarea Consfătuirii Directorilor Liceelor şi Colegiilor Pedagogice din România, Braşov,
17-19 octombie 2018;
- Participarea la Conferinţa Naţională ANCPL cu tema „Regulamentul de funcţionare a Liceelor şi
colegiilor pedagogice, Bran 2019, dir. prof.Cioc Niuclae, prof.Şuteu Mihaela;
- Conferința Științifică Internațională Communication, Context, Interdisciplinarity, ediția a cincea,
20-21 octombrie 2018, Târgu-Mureş, participare cu articolul Romanian poets published in the
Textbooks under Ceaușescu’s Communist Regime publicat în volumul conferinţei, Literature,
Discourses and the Power of Multicultural Dialogue, Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, DumitruMircea Buda (editori), apărut la Editura Arhipeleg XXI Press, Târgu-Mureş, 2018, ISBN 978-6068624-00-6, pp. 112-118, prof. dr. Cosmina Cristescu;
- Simpozionul cu tema ”Familie, credință, neam – valori perene ale spiritualității românești
centenare”, în calitate de coordonator al lucrării Familiile scriitorilor români, organizat de
Protopopiatul Ortodox Brașov (23.11.2019), prof. Daniela Postolache;
- Festivalului de science fiction, Antarsfest, a doua ediție, dna prof. consilier școlar Dobre Letiția;
- Proiectele naționale: “Alegeri sănătoase “ şi “Şcoli prietenoase cu natura”, dna. prof. Radu Larisa;
- Conferinţa” Împreună pentru siguranţa pe internet a copiilor nostri”, Universitatea Spiru Haret
Braşov, prof.înv. primar. Vakulovski Carmina, prof.înv. primar Beldiman Cristina;
- Conferinţa naţională”Predă în România” Lecţii din Finlanda, Şcoala Româno- finlandeză Sibiu,
prof. Vakulovski Carmina;
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- Conferinţa „Educaţia românească în contextul progresului tehnologic, speaker , prof. Vakulovski
Carmina;
- Întâlnirea de Follow-up” Educaţie media”, organizat de Centru pentru Jurnalism Independent,
prof. Vakulovski Carmina;
- Conferinţa Super Teach, Speacker şi coordonator de Workshop, prof. Vakulovski Carmina;
- Susţinerea Seminarului „Mass media între realitate şi fake-news”, Biblioteca Judeţeană „George
Bariţiu” Braşov, prof. Vakulovski Carmina, înv. Prodea Mirela, prof Chihaia Ioana,
- Participare la Simpozionul International „Ghiocelul de Argint” cu tema „Importanta activitatilor
nonformale realizate prin dans si muzica” desfasurat in cadrul Concursului International de dans si
muzica „Ghiocelul de Argint”- Editia 26, de la Arad, in perioada 4 – 6 Aprilie 2019, prof. Modiga
Marius, prof. Pavel Mirona;
-Participare la Simpozionul International Dialog pentru Educatie” cu tema „Mândru să fiu Român,
prof.Pavel Mirona.
Îndrumare de practică pedagogică pentru studenţii de la Universitatea Transilvania
-Faculatatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei-PIPP, lecţii model şi monitorizare, întocmire proiecte de lecţii şi susţinere de ore la clasă: Vakulovski Carmina, Mitrofan Maria Ana, Beldiman Cristina;
- Facultatea de Informatică, prof. Ciupală Codruţa;
- Facultatea de Ed-fizică şi sporturi montane, anul III şi postuniversitar, prof. Koncz Magdalena,
Prian Melinda.
Responsabili de microcerc la nivelul judeţului:
- prof. Ercuş Camelia- Dorina, responsabil Microcerul nr. 2, disciplina geografie;
- prof. Ciupală Codruţa, responsabil de microcerc pentru profesorii de gimnaziu, disciplina informatică;
Cadre didactice membre în comisiile naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor:
- prof. Nazâru Mirela, Comisia Naţională de Limbi Clasice, Botoşani 2019;
- prof. Vakulovski Carmina, Comisia Centrală a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe Socio-umane, Braşov, 2019;
-prof. Şuteu Mihaela, Comisia Centrală a Olimpiadei Animatorilor, Odorheiul Secuiesc, 2019.
Unele cadre didactice au fost membre în comisiile consultative ale ISJ Braşov, au particpat în comisii de elaborare de subiecte pentru examene, concursuri şi olimpiade.
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III. 2 Comisia de prevenire şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul
școlar și promovarea interculturalității
Activitatea comisiei de combatere a violenţei, s-a desfăşurat conform sarcinilor comisiei respective care s-au aplicat, atât elevilor, personalului didactic, nedidactic auxiliar, persoanelor străine
aflate în incinta unităţii de învăţământ, părinţilor ca parteneri de educaţie, cât şi tuturor persoanelor
care au fost implicate în educaţia copiilor.
Ca urmare, s-a recomandat consultarea următoarelor legi :
-Legea învăţământului nr.1/2011;
- Statutul personalului didactic cuprins în Legea nr. 1/2011;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.
4925/08.09.2005;
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;
- Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare;
- Legea nr. 40/2011; OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă
în unităţile de învăţământ preuniversitar;
- Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ consolidată, legea nr.
35/2007 consolidată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 165, din 8/03/2007.
Comisia pentru combaterea violenţei a colaborat cu toate celelalte comisii organizate la
nivel de unitate. A întocmit planul de măsuri al comisiei, pe care l-a popularizat atât tuturor cadrelor
didactice, cât şi părinţilor. Toţi factorii educaţionali au intervenit în cazul conflictelor dintre copii,
care au fost reduse şi fără consecinţe grave. Toate cadrele didactice au adus la cunoştinţă conducerii
unităţii, părinţilor, colaboratorilor, abaterile disciplinare ale copiilor, pentru soluţionarea conform
regulamentului școlar și regulilor stabilite la nivel de școală.
Comisia a colaborat cu toate cadrele didactice în instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de protecţia a muncii. Fiecare cadru didactic, conform planului de măsuri, a
ajutat la instruirea periodică a personalului şi a elevilor, privind măsurile de apărare în situaţii de
urgenţă, pentru evitarea de comportament violent şi panicat.
A fost sprijinită conducerea școlii în activitatea de consiliere şi orientare școlară sau de integrare socială a copiilor, acordând şanse egale pentru toţi.
Comisia a sprijinit diriginţii şi conducerea unităţii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor cu părinţii, pe probleme privind educarea copiilor, respectiv combaterea violenţei.
Comisia a susţinut programe de educare a copiilor în spiritul unui comportament de grijă şi
păstrare a bunurilor materiale din unitate şi de remediere a acestora, prin derularea şi finalizarea
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unor teme din planul de măsuri din acest semestru. Toate incidentele au fost semnalate şi îndreptate
prin metode educative specifice.
S-au luat măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitate şi de informare a conducerii în
cazul în care se impune acest aspect. Opţiunea pentru comisia non-violenţă a însemnat implicit
adoptarea unui comportament civilizat atât în incinta, cât şi în afara acesteia, iar prin sintagma
“comportament civilizat” se înțelege: respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al unităţii, evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate, rezolvarea conflictelor
sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele în vigoare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii), evitarea distrugerii bunurilor unităţii, sau a celor personale, ale colegilor, ca manifestare a violenţei, responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor asumate şi implicare în
rezolvarea unor probleme/ dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei, fără violenţă
verbală, sau de alt fel, adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci
când se produc incidente; fără falsă solidaritate care, de obicei, se reduce de fapt la complicitate şi
tăinuirea adevărului.
Aspecte vizate :
-Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în
rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizării acestora;
- Realizarea comunicării interinstituţionale;
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.
Măsuri şi acţiuni:
-Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru
cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea
contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă,
aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);
- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către
elevi şi profesori a unor semne distincte;
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi
planurilor de acţiune;
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;
- Introducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;
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- Formarea unor echipe operative formate din diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi părinţi, între şcoală şi Poliţia locală;
- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri având caracter sportiv (fotbal, tenis de masă, volei, baschet);
- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de
gestionare a comportamentului violent, cât şi în general (activităţi de consiliere în orele de întâlnire
cu părinţii, lectorate, convorbiri);
- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;
- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observânduse remedierea comportamentului;
- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”.
Activităţi:
- septembrie 2018: „Disciplina în timpul programului școlar”, „Promovarea interculturalității” „Sunt diferit!”, „Drepturi și responsabilități” „Violența verbală și autocontrolul” , „Identifică emoția” , „Impulsivitatea și lipsa de control”;
- octombrie 2018:„Comunicarea interculturală. Posibilităţi şi limite”, „ Surse ale hărțuirii și violenței în mediul școlar”, „Concurs de proiecte pe tema anti-violență”, „Agresivitate sau asertivitate?” ,
„Imaginile emoțiilor”, „Identifică emoția!”;
- noiembrie 2018: “Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizarii”, “Sunt tolerant! Atenție e viața
ta!”, „Mesagerii toleranței”, „Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu”, ”Comportarea în caz de
incendiu”, „Conflicte ca-n filme”- metode de management , „Cum să recunoaștem violența?”;
- decembrie 2018: „Strada și capcanele ei, „Comunicare și colaborare”, „Prejudecăți referitoare la
profesii” , (activitate desfășurată în cadrul Comisiei metodice de Consiliere și orientare), „Reacții la
stres”, „Siguranța și teama”.
- ianuarie 2019: „Multiculturalitatea. Interculturalitatea”, „Ce înseamnă să fii cult și civilizat”,
„Elevul marginalizat”, „Violența e alegerea ta”.
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III.3 Comisia CEAC
Activități realizate:
- Completarea platformei de lucru https://calitate.aracip.eu/_layouts/AracipMc/Landing.aspx cu datele necesare finalizării RAEI;
- Finalizarea RAEI pentru anul școlar 2017-2018;
- Completarea Registrului CEAC cu procese verbale/hotărâri;
- Realizarea formatului procedurilor operaționale conform Instrucțiunii MEN nr. 1/2018 (privind
aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri
prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin OSGG nr.
600/2018) și prezentarea acestuia în Consiliul profesoral; distribuirea formatului colegilor (prin email) pentru actualizarea procedurilor existente;
- Consultarea periodică a site-ului şi a paginii de Facebook ARACIP http://beta.aracip.eu/ ;
III.4 Comisia pentru programe şi proiecte educative
Conform PDI-ului şcoala şi-a propus şi a implementat proiecte educative naţionale şi internaţionale. Prin participarea la aceste proiecte, cadrele didactice şi-au îmbunătăţit competenţele profesionale, iar elevii şi-au perfecţionat competenţele de comunicare într-o limbă străină, de relaţionare cu tineri din culturi diferite, au participat la diferite activităţi educative care au promovat o conduită socială responsabilă şi sustenabilă.
III. 4.1 Proiecte internaţionale

1. Parteneriatul strategic între şcoli cu titlul „ PORTFOLIO EUROPE +/ Petit stravailleurs
d'Europe”, cu codul 2017-1-SE01-KA219-034609_4, în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 2, proiect finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP România. Demarat în
01.09.2017. Proiectul reunește parteneri din cinci țări: Edinit AB/International IT College of
Sweden, Stockholm, Suedia - instituție coordonatoare, OGEC Sainte-Anne, Le Bouscat, Franța,
MousikoScholioTrikalon, Trikala, Grecia, Istituto Di Istruzione Superiore “Bachelet-Galilei”,
Gravina in Puglia, Italia și Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov, România și se va derula până în
31.08.2019.
Grupul ţintă: elevii aflați în dificultate, fără proiect de orientare profesională, profesorii din
instituțiile participante.
Obiective: orientarea profesională a elevilor în dificultate, cunoaștere a studiilor și a meseriilor existente în Europa, competențe de lucru în grupuri multiculturale și multilingve, reducerea
abandonului școlar.
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Rezultatele așteptate: competențe profesionale prin stagii, competențe lingvistice în special
în limba franceză, dar și în engleză, competențe TIC și capacități de a utiliza internetul critic și
motivat şi portofoliu european, produs intelectual al proiectului.
Cadre didactice implicate: dir. prof. Cioc Niculae, dir. adj. prof. Ercuș Camelia Dorina, prof.
Koncz Magdalena, prof. Mustăţea Veronica, prof. Vakulovski Carmina, prof. Spiridon Nicolae,
Ec. Stoian Oana.
2. Proiectul de parteneriat de schimb interșcolar KA229, cu numărul de referinţă 2018-1-IT02KA229-048374_5, cu titlul „Let's pull down all barriers!”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP România. Demarat în 1.09.2019, proiectul reunește parteneri din
cinci țări: Istituto di Istruzione Superiore "Bachelet-Galilei" Gravina in Puglia, Italia- instituţie coordonatoare, Mousiko Scholio Trikalon, Trikala, Grecia, Ies Al-Andalus, Arahal,
Spain, Vilinius Santariskes Konsultacinis Mokymo Centras, Vilnius, Lithuania, Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov, România şi se va derula pană în 31.08.2020.
Domeniul: Incluziunea socială
Scopul: Dezvoltarea și implementarea unor strategii instituționale pentru incluziune și succesul educației școlare
Publicul ţintă: elevii cu vârsta între 15-18 ani, aflați în dificultate din punct de vedere social,
economic-familial, profesorii din instituțiile participante
Obiectivele: să promoveze o școală incluzivă, să încurajeze înțelegerea și acceptarea celorlalți pentru a promova comportamentul nediscriminatoriu şi simțul apartenenței la grup, să realizeze
intervenții educaționale menite să compenseze dificultățile de relaționare profesor-elev, să faciliteze
formele adecvate de socializare în cazul în care există un obicei zilnic de conflict și agresiune
Rezultatele așteptate: acceptarea diversității, creșterea stimei de sine, crearea unui mediu
școlar primitor, calm și proactiv, construirea unei conștiințe europene, menținând în același timp
diversitatea culturală, reducerea agresiunii, scăderea nivelului abandonului școlar, creşterea motivației pentru studiu, atitudine deschisă, de acceptare, fără prejudecăţi (open mind), consolidarea competențelor existente și dobândirea de noi competențe privind incluziunea, motivația de a lucra într-o
echipă (mai ales multiculturală)
Activităţile: activități cu codificare și Scratch, crearea unei cărţi de benzi desenate folosind
ToonyTool, storytelling and storydoing, jocuri de "abilități de viață”, reprezentarea “problemelor”
vieții elevilor prin intermediul fotografiilor
Cadrele didactice implicate: dir. prof. Cioc Niculae, dir. adj. prof. Ercuș Camelia Dorina,
prof. Koncz Magdalena - coordonatorul proiectului la nivelul Liceului “Andrei Mureşanu” Braşov,
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prof. Mustăţea Veronica, prof.Vakulovski Carmina, prof. Creţu Ana-Maria, prof. Ciupală Codruţa,
prof. Dobre Letiţia, prof. Ionei Carmen, prof. Jitaru Nicoleta, prof. Şuteu Mihaela, prof. Donici George, prof. Pătraşcu Claudia, prof. Pătraşcu Monica, prof. Hudiţă Anda, prof. Prodea Mirela, prof.
Beldiman Cristina, prof. Dawed Raluca, prof. Erneanu Maria, secretar Cherciu Elena, secretar Micu
Magnolia, informatician Tamba Marius.
III.4.2 Parteneriate şi proiecte naţionale - judeţene - locale
Nr. Denumirea
crt

Parteneriatul- Proiectul

1.

Proiect concurs ”Împreună în Ţara

Partenerul

Profesorul coordonator
Cadre didactice implicate

CJRAE BRAŞOV

Bârsei”, secțiunea Grup vocal, iar

prof. Modiga Marius
Locul I

formaţia de dansuri populare - mențiune
2.

Proiecul „Nunta Tradiţională Românească Protopoiatul Ortodox Braşov

Suciu Nicoleta, bibilotecar
Seminarul Teologic

3.

„România e acasă- 100 de ani de la Marea Casa Memorială „Ştefan Baciu” prof. Ionei Carmen
Unire

4.

Partenriat „Arta manuscrisului”

Asociaţia Culturală Artessentia

prof. Ionei Carmen

5.

“Zâmbet de copil"

Şcoala Gimnazială Valea Do-

prof. dir. Cioc Niculae

bârlăului

dna. prof. înv. primar Beldiman Cristina

6.

Patrula de Reciclare

Asociaţia Română pentru Reci-

prof. Donici George

clare - RoRec
7.

Educaţie pentru sănătate

Societatea Naţională de Cruce

prof. Vakulovski Carmina

Roşie
8.

Proiectul Educaţional „Ecoşcoala”

9.

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

prof.Oprea Andreea
Salon BD- Românie 100 în

prof. Oţelea Alexandra

benzi desenate
10.

Proiect ” Şansă pentru Robert”

Proiect caritabil

11.

”Humanitas în licee”

Fundația Humanitas Aqua Forte prof. Cristescu Cosmina

prof. Pavel Mirona

București
12.

13.

Programul naţional de prevenire a delic-

Inspectoratul de Poliţie Judeţanu prof. Stoica Ilena

venţei juvenile şi victimizării minorilor

Braşov

Proticol de colaborare „Mama, icoana su-

Asociaţia Cultural Educativă

fletului meu”

Santofia
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prof. Pavel Mirona

Şcoala Gimnazială „Manolache
Costache Epureanu” Bârlad
Proiectul FitForFuture- Săptămâna

Clubul Economic German Bra-

dezvolatării profesionale

şov

15.

Parteneriat

Casa HOSPICE Braşov

16.

"De-a arhitectura în orașul meu"

17.

AISEC

14.

prof. Ciupală Codruţa

prof. Caţaron Adriana
Oţelea Alexandra
Proiect educațional în colabora- Cadrele didactice de la
rea cu Asociația De-a arhitectu- nivelul primar
ra
Universitatea ”Transilvania”
prof. Chelbuţă Ban Corina
Braşov

III.5 Comisia de activităţi extraşcolare şi extracurriculare
Comisia de activităţi extraşcolare şi extracurriculare este coordonată de Coordonatorul de Proiecte și Programe. La începutul anului școlar s-a întocmit calendarul activităților extrașcolare și extracurriculare care a fost analizat în Consiliul Profesoral şi aprobat în Consiliul de Administraţie. Activităţile extracurriculare au fost proiectate în concordanţă cu obiectivele curriculare,
nevoile şi interesele educabililor şi cu planul managerial al unităţii. Conform planului operaţional sau desfăşurat următoarele activităţi: constituirea comisiei diriginţilor, discutarea fişei de atribuţii a
dirigintelui, întocmirea planificărilor calendaristice conform curriculumului naţional, procurarea şi
mediatizarea materialelor bibliografice.
Referitor la Managementul clasei: s-au desfăşurat sedinţele cu parinţii, conform planificării
şi proceselor-verbale existente la dosarul Comisiei, în cadrul cărora părinții au fost informaţi cu privire la: Regulametul de Ordine interioară, reglementările referitoare la Evaluarea Naţională şi la
admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2018-2019 şi la Examenul de Bacalaureat 2019,
informarea părinţilor despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor şi despre frecvenţa
acestora la ore. Săptămânal, au avut loc consilieri cu părinţii elevilor, conform programului stabilit
de fiecare diriginte. La sfârşitul semestrul I, părinţii elevilor au fost informați în scris, în legătură cu
situaţiile de corigenţă, sancţiunile disciplinare sau neîncheierea situaţiei şcolare.
Cercuri
- Clubului de lectură gimnaziu și liceu (Editura Art), prof. dr. Cristescu Cosmina şi prof. Ionei
Carmen
- Atelier de scriere creatoare la Casa Memorială ”Ștefan Baciu” – activitate a Proiectului ”România
e acasă” - 100 de ani de la Marea Unire - Scriitori români din diasporă: Ioan Petru Culianu – cl. a
XII-a R și cl. a X-a N – oct. 2018, prof. Ionei Carmen
- Cercul de chimie, nivel gimnazial, coordonat de dna. prof. Mădan Sanda;
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- Sesiunea de comunicări știinţifice în perioada 18-22 ianuarie 2019 organizată de către catedra de
fizică-chimie;
III.5.1 Activităţi extraşcolare şi extracurriculare
a. Excursii:
-

Excursie Centenar -100 de elevi la Alba, 100 de elevi, prof. Frînculescu Minodora, Zamfir Anca,
Crețu A., Mădan Sanda;

-

Excursie în zona Moldovei Iași, prof. Hudiță Anda, Oprișan Vincenţiu, Chirculescu Cristian;

-

Excursie Braşov- Sibiu- Deva - Timișoara, prof.Ciauș Liliana, prof. Cațaron Adriana;

-

Excursie Braşov-Sighişoara - Tg Mureş Cluj – Napoca, prof.Boghici Maria, prof.Chelbuță-Ban
Corina, prof. Budan Adriana, prof.Postolache Daniela, prof. Oțelea Alexandra, Crăciun Dan

-

Excursie în zona Maramureșului, prof. Șuteu M.

-

Excursie Braşov- Deva- Hunedoara, prof. înv primar Chihaia Ioana;

-

Excursie Braşov – Făgăraş - Sibiu, prof. înv primar Jitaru Nicoleta;

-

Tabăra Hymalaia de la Râșnov: prof. înv primar Pătrașcu C, prof. înv primar Mitrofan A, prof. înv
primar Vakulovski Carmina;

-

Excursie la Castelul Peleș, prof. Crăciun Dan;

-

Excursie la Ferma Bartha Chichiş: prof. înv primar Prodea Mirela, prof. înv primar Beldiman
Cristina;

-

Excursie la Salina Praid: prof. înv primar Beldiman Cristina
b. Vizionări
- Vizionare de piese de teatru la Teatrul ”Sică Alexandrescu”, la Centrul Cultural ”Reduta” și de
spectacole la Teatrul de Operă din Brașov, însoţiti de prof. Cațaron Adriana, prof. Chelbuță- Ban
Corina, prof.Ionei Carmen, prof. Frânculescu Minodora, prof. Mustățea Veronica, prof. Crețu Ana
Maria, prof. Necula Paula, prof. Șuteu Mihaela, prof. înv primar Beldiman Cristina, prof. înv primar Ștefan Camelia, prof. înv primar Pătrașcu Claudia, prof. înv primar. Jitaru Nicoleta, prof. înv
primar Prodea Mirela
- Vizionare filme Coresi: prof. Necula Paula, prof. Mustățea Veronica, prof. înv. primar. Mitrofan
Maria Ana, prof. Crăciun D.;
c. Întâlniri cu scriitorul Flavius Ardelean pentru lansarea romanului său, ”Bezna”: prof. înv primar
Vakulovski Carmina, prof. înv primar Chihaia Ioana, prof. înv primar Jitaru Nicoleta, prof. înv primar Mitrofan Ana Maria ;
d. Balul Bobocilor: Hudiță Anda., Popa Cornel., Șuteu Mihaela., Pop Ionuţ.;
e. Work-shop-uri:
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-Workhop “Învățarea pe simulatoare”, organizat de Universitatea ”Transilvania”, Brașov, prof.
Hudiță Anda,
- Workhop “Succes – încredere în sine”, atelier susținut de reprezentanții John Maxell Team
România: prof. înv primar Vakulovski Carmina, prof. înv primar Beldiman Cristina;
- Workhop ”Lumea mărțișorului”, în colaborare cu Hospice Ccasa Speranţei, prof. Oțelea Alexandra,
- Workshop la Institutul de Cercetare – Dezvoltare, Universitatea ”Transilvania” Brașov, Laboratorul de Realitate Virtuală, clasa a XI-a N;
- Atelier de dezvoltare personală și educație financiară susținute de specialiști de la Raiffeisen
Bank, clasa X R,
- Curs de pictură tradițională pe lemn susținut de prof. Oțelea Alexandra la Muzeul Civilizației Urbane;
- Curs de muzeologie la Casa Memorială ”Ștefan Baciu”, prof. Mustățea Veronica;
- Ateliere de scriere creatoare la Casa ”Ștefan Baciu” , prof. Ionei Carmen,prof. Zamfir Anca;
f. Spectacol caritabil ”O șansă pentru Robert”, Centrul Cultural ”Reduta”, coord. Pavel M.
g. Vizite și ateliere de lucru la muzee:
- Muzeul de Etnografie și ”Casa Mureșenilor”: Frânculescu M.;
- Muzeul ”Casa Junilor” – Cațaron A.;
- Muzeul Civilizației Urbane – Chihaia I., Crețu A., Jitaru N., Popa C.;
- Muzeul de Istorie: Popa C., Crețu A.;
- Muzeul ”Primei Școli Românești”: Popa C.;
- Muzeul Instrumentelor de tortură, prof. Mustățea Veronica, prof. Zamfir Anca;
- Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Brașov, prof. înv primar Pătrașcu Claudia;
- Jandarmeria Brașov: prof. înv primar Jitaru Nicoleta;
- Uzina de Tratare a Apei Tărlung: prof. înv primar Beldiman Cristina;
- Universitatea ”Transilvania” Braşov, Ciauș Liliana;
- Întâlnire cu brigada I – Vânătorii de Munte: prof. înv primar Prodea Mirela, prof. înv. primar Sfetea Nicoleta;
- Centrul Salvamont din Poiana Brașov: prof. înv primar Beldiman Cristina;
- Institutul de Cercetare-Dezvoltare a Universităţii Transilvania Braşov, prof. Hudiţă Anda:
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- Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, prof. Cristescu Cosmina, Koncz Magdalena,
prof. Boghici Maria, prof. Hudiţă Anda, prof.Ciupală Codruţa
- Academia Forțelor Aeriene, prof. Mustăţea Veronica;
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brașov, prof. înv primar, Beldiman Cristina, prof. înv. primar Vakulovski Carmina;
- Instituția Prefectului Brașov, prof. Arcaş Florina;
- Muzeul de Artă, prof. Ionei Carmen;
- Muzeul Civilizației Urbane, prof.Arcaş Florina;
- Muzeul de Istorie – modul educațional în cadrul proiectului Monumente în mișcare, IXN, XP
- Grădina zoologică, clasele de la nivelul primar.
8. Activități de voluntariat:
- ”Bucuria darului” – donare de fructe și legume: prof. Mustățea Veronica, prof. înv primar Beldiman Cristina, Tudor Adrian, prof. Ionei Carmen, prof. înv primar Chihaia Ioana, prof. Frînculescu
Minodora, prof. înv primar Mitrofan Maria Ana;
- Acţiuni de ecologizare din cadrul Proiectului ECO Şcolala: prof. Frînculescu Minodora, prof.
Oprea Andreea;
- Colectare deșeuri electrice din cadrul Poiectului RO REC: prof. Donici George;
h. Vernisaje și expoziții:
- Vernisajul expoziției Salonul de bandă desenată: prof. înv primar Vakulovski Carmina;
- Desene pe asfalt de Ziua Educației: prof. înv primar Sfetea Nicoleta;
- Expoziție natură statică ”Impression and expression”: Oțelea Alexandra;
- Eco provocarea, prof. Oțelea Alexandra;
- Expoziție natura statică “Impression and expression in graphic art”, prof. Oțelea Alexandra

- Expoziție de desene ”Hristos a Înviat!”: prof. înv primar Sfetea Nicoleta, prof. înv primar Ștefan
Camelia;
- Creare de benzi desenate prin programul Toony Tools: prof. înv primar Jitaru Nicoleta;
- Participare cu lucrări plastice la Conferința ”Împreună pentru siguranța pe internet a copiilor
noștri” prof. înv primar Vakulovki Carmina
Activitatea Grupului Vocal al Seminarului Teologic “Dumitru Staniloae” Brașov
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-Participare la Proiectul Concurs „Împreună în Țara Bârsei” cu Grupul vocal al Seminarului Teolo-

gic și formația de Dansuri populare a Seminarului Teologic, prof. Modiga Marius;
- Mini recital de muzica religioasa sustinut de Grupul Vocal al Semianrului Teologic „Dumitru
Staniloae” Brasov, in Capela Seminarului, in parteneriat cu Protopopiatul Brasov, cu ocazia
sarbatorilor de Pasti – Aprilie 2019, prof. Modiga Marius;
- Parteneriat al Cvintetului Anatoly( Recital ) si al Seminarului Teologic Brasov, in desfasurarea
„ITO 2019” - Brasov 16-18 August 2019, eveniment organizat de Mitropolia Ardealului, Arhiepiscopia Sibiului, Protopopiatul Ortodox Brasov, Primaria Brasov, Consiliul Judetean Brasov, cu sprijinul Seminarului Teologic Brasov (voluntari), Academiei Fortelor Aeriene Brasov, Jandarmeria
Brasov, SMURD Brasov si desfasurat in Piata Unirii din Brasov, prof. Modiga Marius
- Concert de Paşti al Corului „Concentus” ”(din care fac parte şi elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae” Braşov şi ai Liceului „Andrei Mureşanu” Braşov) al Centrului Cultural
„Reduta” Brasov, desfăşurat în 18 aprilie 2019 la Biserica Ortodoxă cu hramurile Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil, şi Sfântul Nectarie, din comuna Sânpetru, judeţul Braşov, în parteneriat cu Parohia Sânpetru 1 si 2, prof. Modiga Marius;
- Participare cu Corul „Concentus” (din care fac parte și elevi ai Seminarului Teologic „Dumitru
Staniloae” Brașov și ai Liceului „Andrei Mureșanu” Brașov) al Centrului Cultural „Reduta” Brașov
în Recitalul de Gala al Festivalului Concurs Coral de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu” ediția
a XXIX-a – Orăștie – 08 decembrie 2018. prof. Modiga Marius;
- Concert de Colinde al Corului „Concentus” (din care fac parte și elevi ai Seminarului Teologic
„Dumitru Stăniloae” Brașov și ai Liceului „Andrei Mureșanu” Brașov) al Centrului Cultural „Reduta” Brașov în parteneriat cu Corul Colegiului Național „Andrei Șaguna”, în Sala Festivă a Colegiului Național „Andrei Șaguna” – 18 decembrie 2018, prof. Modiga Marius;
Alte activităţi

- Proiectul „Nunta Tradiționala Românească”, organizat de Seminarul Teologic Brașov prin doamna
bibliotecar Nicoleta Suciu în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Brașov, bibilotecar Suciu Nicoleta;
- Participare la Simpozionul International „Ghiocelul de Argint” cu tema „Importanta activitatilor
nonformale realizate prin dans si muzica” desfasurat in cadrul Concursului International de dans si
muzica „Ghiocelul de Argint”- Editia 26, de la Arad, in perioada 4 – 6 Aprilie 2019, prof. Modiga
Marius, prof. Pavel Mirona
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- Activitate la Crucea Roșie ”Primul ajutor”: prof. înv primar Jitaru N., prof. înv primar Ștefan C.,
prof. înv primar Sfetea Nicoleta., prof. înv primar Beldiman Cristina., prof. Ionei Carmen, prof.
Zamfir Anca, prof. Mustățea Veronica;
- Eminescu, poetul nepereche: catedra de limba română, prof. înv primar Chihaia Ioana, prof. înv
primar Sfetea Nicoleta, prof. înv primar Ștefan Camelia;
- Ziua Internațională a Cărții pentru copii și tineret: donație cărți bibliotecii liceului, prof. Ionei
Carmen;
- Dragobetele, sărbătoarea românească a dragostei: prof.Chelbuță-Ban Corina, prof. Postolache Daniela, prof. Boghici Maria, prof. Ionei Carmen;
- ”Micii bucătari” – Facem pizza la Pizzeria DODO: prof. înv primar Ștefan Camelia , prof. înv
primar Sfetea Nicoleta;
- Ziua Alimentației Sănătoase: prof. înv primar Sfetea Nicoleta;
- 9 Mai – Ziua Europei: prof. înv primar Prodea Mirela;
- Laboratorul de vacanță, Fondul Științescu- prof. înv primar Beldiman Cristina, prof. înv primar
Vakulovski Carmina, prof. înv primar Prodea Mirela;
- Lecția de Educație Juridică: prof. înv primar Vakulovski Carmina;
- Unesco Global Media and Information Literacy week – V prof. înv primar akulovski Carmina;
Programul Naţional ”Școala Altfel”
Programul Naţional Școala Altfel desfăşurat în săptămâna 22-26 octombrie 2018, a fost organizat conform prevederilor Anexei la Ordinul OMEN nr. 5034/ 2018 privind structura anului şcolar 2018-2019.
S-a emis Decizia nr. 98/12.09.2018 privind numirea comisiei de organizare și desfășurare a
Programului naţional "Școala altfel".
Astfel, învăţătorii şi diriginţii au adus la cunoştinţă elevilor şi părinţilor Programul Naţional
Şcoala Altfel şi au solicitat acestora propuneri pentru activităţi. Propunerile au fost predate consilierului educativ şi au fost dezbătute în cadrul comisiilor metodice, Consiliul Şcolar al Elevilor și în
Consiliul profesoral, unde s-au stabilit tipurile de activități, durata acestora, modalitățile de organizare, precum și responsabilitățile.
Au fost elaborate proiectele educaţionale, s-au încheiat parteneriate cu diverse instituții în
cadrul cărora s-au desfășurat activităţile propuse pentru perioada 22-26 octombrie 2018 şi s-au stabilit responsabilităţile precum şi modul de organizare.
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De asemenea, calendarul activităţilor a fost aprobat în Consiliul de Administraţie al Liceului
“Andrei Mureşanu” Braşov. Activităţile organizate au inclus: activităţi culturale, sportive, de voluntariat, caritate, educație pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie ecologică şi de protecţie a
mediului, etc.
Activităţile organizate au inclus: 29 din domeniul cultural, 10 din domeniul artictic, 4 din domeniul
stiinţific, 5 din domeniul sportiv, 4 în domeniul cetățenie democratică și responsabilitate social, 7 în
domeniul educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, 2 în domeniul educație ecologică și protecția mediului, 18 în domeniul abilități de viață şi 6 în domeniul consiliere și orientare.
Aceste activităţi au fost organizate sub diferite forme: ateliere de lucru/creaţie/arte plastice, educaţie
media şi cinematografică, competiţii sportive, dezbateri, activităţi de voluntariat sau interes comunitar, campanii antidrog, schimburi de experienţă, excursii tematice.
Activităţile au fost organizate în parteneriat cu: Organizaţii nonguvernamentale, "Fundaţia
AGAPEDIA", Asociaţia Copiii de Cristal, Hospice-Casa Speranţei, AFDPR, Tineri pentru Tineri,
Palatul Copiilor Braşov, Universitatea „Transilvania” Brașov, Facultatea de Industria Lemnului
Brașov, Facultatea de Medicină Brașov , Universitatea "Spiru Haret" Brașov, SC ASC Clinic SRL,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Jandarmeria Brașov, Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov,
Casa Memorială Ștefan Baciu, Prima Școală Românească.
Activitățile s-au desfășurat pe clase/ grupe de lucru în fiecare zi lucrătoare a săptămânii 2226 octombrie 2018, acoperind numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, atât pentru elevi,
cât și pentru cadrele didactice.
Ziua liceului
Ziua liceului a fost marcată printr-o serie de activităţi cuprinse în Proiectul Educativ „La
mulţi ani, România”, coordonat de dna. prof. Pavel Mirona în parteneriat cu ISJ Braşov, Centrul
Cultural Reduta, Muzeul Casa Mureşenilor, Muzeul Prima Şcoala Românească, Biserica Sf. Parascheva, Antena 1 şi Radio România Actualităţi.
Activităţi:
- „Împreună, toți, pentru România!” deschiderea oficială, intonarea imnului, prezentarea de către
domnul director a proiectului, precum şi a principalelor activităţi ce se vor desfăşura pe parcursul
săptămânii, cuvântul dl dir. prof. cioc Niuculae şi dl. prof. Popa Cornel referitor la însemnătatea Zilei de 1 Decembrie, s-a dansat Hora Unirii;
- "România de ieri – Romania de azi", ateliere de lucru confecţionarea de desene, colaje, obiecte
vechi, organizarea unei expoziţii tematice;
- "Puntea peste veacuri”, vizite la muzeele şi expoziţii organizate în oraş cu prilejul evenimentului istoric;
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- ,,Și eu știu!" concursuri tematice, la nivelul fiecărui ciclu de învățământ, pe teme istorice;
- ,,La mulți ani, România!" spectacolul aniversar susținut de elevi ai tuturor nivelurilor de învățământ din unitatea noastră școlară, la Centrul Cultural Reduta.
III. 6. Comisia de disciplină și serviciu pe şcoală
Această comisie şi-a desfăşurat activitatea, conform planului de activităţi, elaborat pe anul
şcolar 2018-2019. Astfel, s-a întocmit raportul de activitate pe anul şcolar precedent şi s-a analizat
activitatea desfăşurată, identificând punctele tari, dar şi cele vulnerabile.
S-a elaborat planificarea serviciului pe şcoală atât a cadrelor didactice, pentru fiecare corp de
clădire, cât şi a elevilor de serviciu . Diriginţii au prelucrat tuturor claselor de elevi, dar şi colectivelor de părinţi Regulamentul de Ordine Internă a şcolii.
S-a elaborat planificarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice, s-a prezentat procedura
privind siguranţa şi măsurile de asigurare a protecției unităţii şcolare. S-a asigurat eficient paza şi
securitatea unităţii şcolare de către portar, gardian alături de profesorii de serviciu.
Am urmărit desfăşurarea serviciului pe şcoală şi în colaborare cu direcţiunea s-a stabilit cum
să fie acoperite orele cadrelor didactice absente sau serviciul pe şcoala pentru cadrele didactice absente.
Au fost depistate cazurile complexe de indisciplină sau cu risc de delincvenţă; au fost analizate în Consiliului Profesoral, în consiliile claselor sau în discuțiile cu părinții elevilor aflați în
această situație. În aceste întâlniri s-au stabilit măsurile ce se impun pentru fiecare caz în parte, care
sunt elevii ce au nevoie de suportul consilierului psihopedagog.
Au fost incluse în cadrul tematicii şedinţelor cu părinţii, unele teme care să pună în dezbatere
problema violenţei în mediul familial, a violenţei între elevi, a relaţiilor dintre elevi-cadre didactice,
personalul didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi a comportamentului părinţilor în şcoală.
III.7. Comisia pentru întocmirea orarului
Orarul şcolii a fost întocmit pe baza schemelor orare şi a încadrărilor, la nivel primar, gimnazial şi liceal respectând, pe cât posibil, curba de efort a elevilor, ţinând cont de particularităţile
şcolii noastre.
În elaborare s-a ţinut cont de zilele de practică ale elevilor din clasele cu profil pedagogic
specializarea învăţător - educatoare.
Paralel s-a întocmit orarul Seminarului Teologic Orodox „Dumitru Stăniloae”, ţinând cont
de zilele şi orele în care unii dintre profesori trebuie să circule între cele două corpuri de clădire.
Comisia a ţinut cont în întocmirea orarului şi de potrivirea orelor predate de profesori la ciclul primar, respectând recomandările psihopedagogice referitoare la nivelul de vârstă al elevilor.
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Verificarea riguroasă a încadrărilor, a opţionalelor, a numărului de ore pentru fiecare profesor şi clasă, a condus la utilizarea orarului încă din prima săptămână de școală. El a mai suferit apoi
unele retuşări, apărute în urma modificărilor de personal didactic. Pe parcursul semestrului s-au făcut verificări periodice, retuşări și completări.
III.8.Comisia de organizare şi coordonare a notării ritmice, frecvenţei elevilor
Comisia de organizare şi coordonare a notării ritmice, a frecvenţei elevilor, a examenelor de
corigenţă şi de verificare a documentelor şcolare a întocmit raportul de activităţi desfăşurate în anul
şcolar anterior şi pentru stabilirea activităţilor în anul şcolar 2018-2019. Înainte de începerea cursurilor cadrele didactice au fost informate referitor la numărul de note necesare la fiecare materie.
Conform planificării făcute în şedinţă, au fost reverificate cataloagele din anul şcolar anterior şi s-au
făcut completările şi corecturile unde a fost cazul. În luna decembrie 2018 a fost efectuată verificarea notării ritmice. În ceea ce priveşte situaţia frecvenţei elevilor, lunar au fost predate de către profesorii diriginţi, câte două situaţii, una generală, pe clasă, cu numărul de absenţe motivate, nemotivate şi total, şi una individuală, cu elevii care nu au absenţe nemotivate şi deci beneficiază de bursă
și/sau după caz, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun. Prin intermediul diriginților, părinții au fost informați referitor la planificarea activităţilor de evaluare, a metodologiei utilizate,
bareme, rezultatele evaluării, recompensele, în cazul succesului şcolar, consecinţele insuccesului şcolar,
expunerea rezultatelor activităţii educabililor în clase sau în alte spaţii ale şcolii și de prevederile
R.O.I. Programarea tezelor a fost făcută conform specificațiilor ministerului.
III.9. Comisia de promovare a imaginii şcolii
Comisia de promovare a imaginii şcolii s-a preocupat de reactualizarea periodică a paginii WEB, a
asigurat funcţionarea site-ului unităţii şcolare şi l-a actualizat în permanență, cu informaţii şi activităţi desfăşurate pe parcursul anului şcolar.
Au fost postate frecvent imagini/informaţii de la activităţi relevante derulate în şcoală:
-Postarea frecventă a imaginilor/informațiilor de la activități relevante derulate în școală, pe pagina de
Facebook

a

liceului

„Liceul

Andrei

Mureșanu

Brașov

în

cuvinte

și

imagini”

https://www.facebook.com/groups/liceul.andreimuresanubrasov/ (peste 20 de postări aferente semestrului I);
- Emisiunea „MIX Actual”,

prezentarea unor activități derulate în unitatea noastră de învățământ

https://www.facebook.com/onelia.pescaru.3/posts/1996208033774373, invitat în emisiune, prof.
Vaculovski Carmina;
- Concursul de cultură generală ”Humanitas în licee” (ediția a opta), organizat de Fundația Humanitas
Aqua Forte București, etapa I desfășurată în 8 decembrie 2018, iar etapa a II-a în 16 februarie 2019,
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profesor coordonator, Cristescu Cosmina;
- Proiectul ”La mulți ani România”, desfășurat la Centrul Cultural Reduta, profesor coordonator, Pavel
Alina Mirona;
- Proiect caritabil ” Zâmbet pentru Adela”, proiect cu implicarea elevilor din clasa a XI a P, profesor coordonator, Pavel Alina Mirona;
- Hramul Seminarului Teologic Ortodox ”Dumitru Stăniloae” Brașov - 26 octombrie 2018;
- Concert de colinde susținut la Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov în ajun de Crăciun 2018, profesor coordonator, Tudor Adrian, elevi din clasele a XII a R, a XI a R, a XII a P, a X a N;
- Proiect concurs ”Împreună în Ţara Bârsei”, organizat de CJRAE Braşov, profesor coordonator, Modiga
Marius, elevi de la Seminarul Teologic Dumitru Stăniloae, 11 decembrie 2018;
- Conferința Națională a liceelor pedagogice din România, octombrie 2018, prezentarea școlii susținută de
directorul instituției, dl. profesor Niculae Cioc şi program artistic realizat de elevii clasei a IV-a B sub îndrumarea doamnei învățător Maria Erneanu;
- Participare la Conferința Științifică Internațională ”Communication, Context, Interdisciplinarity”, ediția a
V-a, Târgu-Mureş cu articolul ”Romanian poets published in the Textbooks under Ceaușescu’s Communist
Regime” (ISBN 978-606-8624-00-6), prof. dr. Cosmina Cristescu;
- Târgul Liceelor, eveniment organizat la nivel județean, cu scopul prezentării ofertei educaționale a liceelor brașovene, activitate în care au fost implicați toți profesorii școlii;
- Participare cu articolul The Vanity and Cult of Nicolae Ceauşescu in Romanian Textbooks la
Conferința Internațională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 6th Edition,
25-26 mai 2019, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş (volumul conferinţei, Identity and
Dialogue in the Era of Globalization, Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (editori), a apărut la Editura
Arhipeleg XXI Press, Târgu-Mureş, 2019, ISBN 978-606-8624-19-8, pp. 172-177.); prof. dr.
Cosmina Cristesc
III.10 Comisia privind implementarea Strategiei Naţionale de activitate Comunitară
Comisia a desfăşurat activităţi: social- culturale, campanii umanitare, activităţi artistice:
-Activitate caritabilă la Fundaţia Bucuria Darului, colectare şi donare de fructe şi alimente, prof.
Mustăţea Veronica, prof. Tudor Adrian;
- Activităţi de ecologizare în colaborare cu Asociaţia Rromănia pentru Reciclare RO REC, prof.
Donici George;
- Implicare elevilor voluntari în activităţi creative(joc de rol, atelier de creaţie) cu personale aflate
în dificultate în colaborare cu Asociaţia Diaconia Internaţional, prof.Mustăţea Veronica;
- Organizarea a doua spectacole caritabile:”Şansă pentru Adela” şi „Şansă pentru Robert” la cae au
articpat eveli voiluntari din şcoala noastră, prof. Pavel Mirona;
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- Susţinerea unui workshop cu tema ”Importanţa activităţii de voluntariat pentru voluntariat pentru
educaţie şi formare profesională”, au participat elevi volunatri, prof.Mustăţea Veronica.
III.11. Cabinetul Psihopedagogic
În cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-au realizat următoarele activităţi:
- Întocmirea analizei de nevoi a unităţii şcolare şi fundamentarea activităţii de asistenţă
psihopedagogică pe nevoile identificate;
- Confecţionarea de materiale informative pentru părinți, elevi, cadre didactice;
- Întâlniri cu profesorii diriginţi pentru colectarea de informaţii legate de elevii cu dificultăţi şcolare care au beneficiat de consiliere şi asistenţă psihopedagogică;
- Stabilirea unor strategii de abordare a problemelor dezvoltate de elevii cu dificultăţi de adaptare
la mediul şcolar;
- Participarea la ore în vederea realizării de grile de observaţie pentru elevii cu un comportament
necorespunzător;
- Asigurarea informării și consilierii elevilor: Cunoaștere și autocunoaștere/ orientare școlară;
- Adaptarea elevilor la mediul școlar, Optimizarea relației elevi – părinți - cadre didactice, Stil de
viață sănătos, Comportament agresiv;
- Informarea și consilierea elevilor cu CES (cu certificat) și cu ADHD (diagnostic);
- Derularea unor activităţi de informare și consiliere a părinților: Optimizarea comunicării și relaționării părinte-copil în concordanță cu vârsta de dezvoltare, Adaptarea elevilor la mediul școlar,
Optimizarea relației elev–părinți-profesori, Prevenirea/ combaterea comportamentelor agresive,
Prevenirea/ combaterea absenteismului;
- Consilierea tutorilor legali ai elevilor cu părinții plecați în străinătate;
- Consilierea famililor revenite din străinătate privind integrarea elevilor în învățământul de masă;
- Asigurarea informării și consilierii cadrelor didactice: Cunoașterea vârstelor de dezvoltare psihologice ale elevilor, Adaptarea școlii la nevoile elevilor, Optimizarea relațieie elevi- părinți- cadre
didactice, Prevenirea comportamentelor agressive, Prevenirea absenteismului/ combaterea abandonului școlar, Strategii didactice moderne, Managementul clasei de elevi;
- Efectuarea consilierii colective în cadrul orelor de dirigenţie sau cu acordul cadrelor didactice la
diferite discipline în vederea parcurgerii unităţilor impuse de programa de specialitate, Colaborarea cu părinții și cadrele didactice în procesul de consiliere a elevilor;
- Organizarea grupurilor de intervizare în vederea identificării unor soluţii de rezolvarea a cazurilor dificile.
În cadrul orelor de consiliere a părinților s-au abordat următoarele teme: Toleranța – educația din
familie, Vulnerabilitatea copiilor cu părinți plecați în străinătate, Comunicarea interculturală,
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Posibilităţi şi limite, Educație rutieră, Anturajul copilului la școală și în afara școlii, Promovarea
interculturalității. Posibilităţi şi limite, Asumarea responsabilității, Valorile morale, Complexe
de inferioritate la copii, Comunicarea interculturală.

IV. Rezultatele şcolare
IV.1. Evaluarea internă
Analiza indicatorilor şcolari a dus la următoarele concluzii
Nivel primar
Clasa

Număr
elevi

Situaţia pe medii
Suficient

Bine

Promovabilitatea
Foarte
bine

Pregătitoare

48

0

0

0

100%

I

60

3

21

36

100%

a II-a

62

2

17

43

100%

a III-a

78

4

25

49

100%

a IV-a

67

4

24

39

100%

Total

315

13

87

167

100%

Nivel gimnazial
Clasa

Număr

Situaţia pe medii

CORIGENŢI

elevi

5-6.99

7-8.99

9-10

a V-a

71

0

33

37

1 repetent

a VI-a

65

2

25

29

1 repetent

a VII-a

67

0

32

35

0

a VIII-a

63

0

31

32

0
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Nivel liceal
Număr

Clasa

Situaţia pe medii

CORIGENŢI

elevi

5-6.99

7-8.99

9-10

a IX-a

85

1

56

28

0

a X-a

88

4

48

36

0

a XI-a

88

0

46

42

0

a XII - a

88

0

37

51

0

Seminarul Teologic Ortodox
Clasa

Număr elevi

a IX-a

SITUAŢIA PE MEDII

Promovabilitate

5-6,99

7-8,99

9-10,00

28

0

26

2

100%

a X-a

20

0

12

8

100%

a XI-a

8

0

5

3

100%

a XII-a

22

0

16

6

100%

Total

78

0

59

19

100%

Nivelul de învăţământ

Procentul de promovabilitate
100%

Nivel primar
Nivel gimnazial

99,24%

Nivel liceal

100%

Nivel liceal - Seminarul Teologic

100%

Elevi exmatriculaţi

0

Abandon şcolar

1
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IV.2. Evaluarea externă
Admiterea în liceu
La sfârşitul anului şcolar 2018-2019, au absolvit gimnaziul 63 de elevi.
Promovabilitatea

Promovabilitatea

Promovabilitatea

pe şcoală

pe judeţ

la nivel naţional

74%

73,12%

93,6%

Analiza pe tranşe de note
Disciplina

Sub

5-5,99 6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9,90

10

nota 5
Limba şi literatura română

3

6

8

10

24

12

0

Matematică

9

13

10

11

12

7

1

Media de absolvire

0

0

0

7

30

25

1

Media de la Evaluare Naţională

4

11

8

11

19

10

0

Media de admitere

2

7

11

14

18

11

0
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IV. 3.Distribuţia absolvenţilor gimnaziului admişi la liceele braşovene este următoarea:
Nr. crt.

Liceul (Colegiul)

Nr. elevi

1.

Liceul „Andrei Mureşanu” , Braşov

12

2.

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” , Braşov

7

3.

Colegiul Naţional de Ştiinţele Naturii „Emil Racoviţă”, Braşov

6

4.

Colegiul Naţional Economic ”Andrei Bârseanu”, Braşov

5

5.

Colegiul Tehnic „Transilvania”, Braşov

4

6.

Seminarul Teologic „Dumitru Stăniloae” Braşov

3

7.

Colegiul Naţional „Unirea” , Braşov

3

8.

Liceul Tehnologic Silvic ,,N. Rucăreanu”, Braşov

3

9.

Colegiul Tehnic „Mircea Cristea”, Braşov

3

10.

Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă”, Braşov

2

11.

Colegiul ,,Nicolae Titulescu” Braşov

2

12.

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov

2

13.

Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Braşov

1

14.

Colegiul Naţional „Grigore Antipa”, Braşov

1

15.

Liceul cu Program Sportiv, Braşov

1

16.

Colegiul Economic ,,V. Madgearu” Bucureşti

1

17.

Liceul de Arte Plastice ,,Hans Mattis Teutsch”, Braşov

1

18.

Colegiul Tehnic Energetic ,,Remus Răduleţ” Braşov

1

19.

Colegiul pentru Agricultură şi Industrie alimentară ,,Ţara Bârsei”
Prejmer

1

20.

Şcoli profesionale

4
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IV.4 Admiterea în liceu
Specializarea

2019

2018

2017

2016

Matematică - informatică

8,60

8,35

8.80

8.62

Ştiinţe ale Naturii

8,49

8,41

8.75

8.59

Învăţător- educatoare

7,81

7,36

7.82

7.28

Seminar

6,21

5,24

5,94

6,03

IV.5 Examenul de bacalaureat

Elevi înscrişi la examenul de bacalaureat: 109
Promovabilitatea

Promovabilitatea

Promovabilitatea

pe şcoală

pe judeţ

la nivel naţional

93%

72,7

67,2

Promovabilitatea – media pe clase
Clasa a XII-a

Clasa a XII-a

Clasa a XII-a

Clasa a XII-a

învăţător-educatoare

matematică informatică

Ştiinţe ale Naturii

Teologie ortodoxă

100%

100%

100%

72%

8,32

8.02

8.09

7.53

Analiza mediilor pe clase
Sub 6

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9,90

Clasa a XII-a învăţător-educatoare

0

3

2

15

9

Clasa a XII-a matematică informatică

0

4

7

10

2

Clasa a XII-a Ştiinţe ale Naturii

0

4

10

17

5

Clasa a XII-a Teologie ortodoxă

6

5

5

6

0
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Disciplina de examen

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-10

10

Limba şi literatura română

9

17

28

31

22

0

Matematică

4

6

14

29

34

1

Istorie

5

5

4

3

1

0

Geografie

2

3

3

9

17

1

Biologie

1

5

9

10

12

1

Informatică

0

5

5

3

4

0

Chimie

0

0

0

1

0

0

Fizică

0

1

0

0

1

0

Socio-umane

1

2

1

3

6

1

Referitor la inserţia absolvenţilor promoţiei 2019 s-a constatat că 90% dintre absolvenţi
sunt înscrişi la diferite forme de învăţământ superior, majoritatea dintre ei studenţi ai „Universităţii
Transilvania”, Braşov. Un procent important dintre absolvenţii înscrişi într-o formă de învăţământ
superior au mers pe principiul continuităţii profilului şi specializării studiate în liceu, astfel:
- absolvenţii cu profil pedagogic specializările învăţător- educatoare s-au orientat către specializări
precum: ştiinţele educaţiei, litere, sociologie şi comunicare, drept, psihologie;
- absolvenţii cu profil real, specializarea matematică – informatică s- au orientat către specializări
precum: Ştiinţe economice, informatică economică, mecatronică, inginerie electrică şi calculatoare, robotică, informatică, contabilitate şi infromatică de gestiune, constructii, aeronautică;
- absolvenţii cu profil real, specilaizarea Ştiinţe ale naturii s- au orientat către specializări precum:
medicină, mecatronică, inginerie mecanică, farmacie, afaceri internaţionale inginerie biochimică,
tehnică dentară, ingineria produselor alimentare.
IV.6 Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a
În vederea desfăşurarii Evaluării Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- organizarea de şedinţe cu părinţii încă de la începutul anului şcolar, unde aceştia au fost informaţi
cu privire la calendarul de desfăşurare a Evaluărilor Naţionale, la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a
VI-a;
- studierea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la finalul claselor a II-a,
a IV-a şi a VI-a;
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- exersarea, în timpul orelor de curs, pe itemi structuraţi conform modelelor care se vor folosi la
Evaluările Naţionale;
- înfiinţarea Comisiei de organizare şi administrare a Evaluărilor Naţionale din unitatea noastră.
Calendarul şi disciplinele la care s-a susţinut evaluarea
Data
14 mai 2019

Clasa
a IV-a A

Disciplina
Limba română

a IV-a B
15 mai 2019

7, 8 mai 2019

a IV-a A
a IV-a B

Matematică

a II-a A

Limba română scris şi citit

a II-a B
9 mai 2019

a II-a A

Evaluarea competenţelor de matematică

a II-a B
22 mai 2018

23 mai 2018

a VI-a A

Evaluarea competenţelor din aria curriculară Limbă

a VI-a B

şi comunicare

a VI-a A

Evaluarea competenţelor din aria curriculară Mate-

a VI-a B

matică şi Ştiinţe ale naturii

Rezultatele au fost valorificate la nivelul şcolii prin: elaborarea planurilor individualizate de
învăţare (acolo unde acestea se impun), informarea elevilor şi a părinţilor asupra stadiului formării
şi dezvoltării competenţelor evaluate.
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IV.8. Concursuri şcolare
Olimpiade Naţionale
Nr.

Disciplina

Nume şi prenume

Locul

crt.
1.

Clasa

Profesor coordonator

IX T

Prof. pr.dr. Muntean

elev
Studiul Vechiului Testa-

I

Wolff Maria

ment

Cristian

2.

Dogmatică ortodoxă

Premiul special

Popa Gheorghe

XII T

3.

Olimpiada de Pedagogie şi

Premiul special

Munteanu Emilia

XI P

Psihologie pentru Liceele

Prof. pr. Pop Ionuţ Marcel
Prof. Şuteu Mihaela

Maria

Pedagogice
Menţiune

4.

Olimpiada Animatorilor

II

Hondru Diana

XII P

Rotar Alexandra

XI P

Prof. Şuteu Mihaela

Costina
Oana Alexia- Ga-

IX P

briela
Someşan Adelina-

IX P

Gabriela
5.

6.

Geografie

Premiul special

Olimpiada de limbi clasice

III

(Greacă veche)

7.

Iacob Ciprian

VIB

Ioacob Teodora

VIIB

Creangă

XT

Prof.Nazâru Mirela

III A

Prof. Vakulovski Carmina

Ioana

Prof. Spiridon Nicolae

Cristiana

Olimpiada de ştiinţe socio-

III

umane

Neacşu Cristina
Butum Diana

IV

Prof. Chihaia Ioana

Disciplina: Educaţie civică

Olimpiade judeţene
Nr.

Disciplina

Locul

Nume prenume elev

Clasa

Cadrul didactic

Olimpiada de ştiinţe socio-

I

Neacşu Cristina

III A

Prof. Vakulovski Carmina

IV A

Prof.înv. primar Chihaia

crt.
1.

umane

Butum Diana

Disciplina: Educaţie civică

Ioana
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2.

Geografie

I

Iacob Ciprian

VI B

Prof. Spiridon Nicolae

3.

Olimpiada de Limbi Clasice

I

Creangă Ioana

XT

Prof. Nazâru Mirela

Prof. Hudiţă Anda

(Greacă veche)

4.

Olimpiada de TIC

Cristiana

II

Airinei Daniel

XI R

Menţiune

Bondoc Maria

XI N

5.

Religie

III

Bondoc Maria

XI

Prof. Tudor Adrian Florin

6.

Biologie

III

Iacob Teodora

VII

Prof. Radu Larisa

Olimpiada de Limba şi lite- Menţiune Wolff Maria

IX

Prof. Postolache Daniela

ratură română

VI

Prof. Boghici Maria

Menţiune Popa Anamaria
7.

Menţiune Iacob Ciprian
Vădănuţă Theea

VB

Menţiune Comăniţă Ioana

VB

III

8.

Olimpiada gimnaziilor

I

Fete înv.

Volei fete
9.

Olimpiada de atletism

gimnazial
III

Stinghe Lea

VB

III

Arhir Darius

VIII B

III

Creţu Octavian

VIIA

Petre Mihai

IV B

I
III
10.

Limba engleză

Prof. Prian Melinda

Prof. Prian Melinda

Dănilă Mihai

Menţiune Voinescu Antonia

VIIB

Prof. Iliescu Camelia

Clasa

Cadrul didactic

Concursuri
Nr.

Denumirea concurs

Locul

crt.
1.

Nume şi prenume
elev

Recunoaştinţă Făuritorilor

I

Şeican Eva

IV B

Înv. Erneanu Maria

Concursul Judeţean „Îm-

I

Grup vocal

elevi ai Se-

Prof. Modiga Marius

preună în Ţara Bârsei”

Menţiune

Dansuri populare

minarului

Marii Uniri
2.

Teologic
3.

Concursul Naţional
„GeoIinfoVirtual”

Menţiune

Anton Filip
Petre Denis- Paul
Florescu Mara An- 40 -

XN

Prof. Spiridon Nicolae

dreea
Vasii Simina Milena
Neculoiu Timeea
4.

Olimpiada Lectura ca abi- Menţiune

Debu Alexandra

VIII

Prof. Ionei Carmen

Menţiune

Satnoianu Dominic

VIII

Prof. Iliescu Camelia

III

Şuteu Teodor

VIII

Prof. Mustăţea Veronica

III

Muscalu Flavius

VIII

Concursul judeţean

I

Vădănuţă Theea

VB

Prof.Creţu Ana Maria

„Vocabulary Twisters”

II

Ghiţă Elena

III

Arotăriţei Aliza

Concursul Naţional de

I

Roman Vlad Valentin

VI B

Prof. Vakulovki Carmina

Îndemânare pe bicicletă şi

III

Rischi Ştefania

VB

educaţie rutieră

III

Benţa Ruben

VIB

III

Istrate Alexia

VI B

Menţiune

Comaniciu Ioana

VB

Menţiune

Iacob Ciprian

VIB

I

Roman Vlad Valentin

VIB

litate de viaţă

4.

Concursul „Spelling Bee”
Etapa judeţeană

5.

Concursul Naţional de
produse finale rezultate din
proiecte europene

6.

7.

8.

Concursul de Educaţie

Prof. Vakulovki Carmina

Rrutieră- Educaţie pentru
viaţă

Rischi Ştefania
III

9.

Concursul Naţional de

VB

Menţiune

Dorobăţ Sorana

VIB

Prof. Chelbuţă Ban Corina

Menţiune

Arhir Darius

VIIIA

Prof. Prian Melinda

VB

Prof. Stoica Ileana

Creativitate în limba engleză „SPEAK OUT”
10.

Concursul „ Promenada
inimilor”

Ștefan Ciprian

11. LUMINAMATH, M

III

Etapa naţională

Menţiune

Cocolea Constantin

VIII A

Menţiune

Satnoianu Dominic

VIII A
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Menţiune

Lupu Alexandru

VII A

Menţiune

Duchin Eliza

VII A

Prof. Zamfir Anca

II

Ștefan Ciprian

VB

Prof. Stoica Ileana

III

Comaniciu Ioana

VB

Menţiune

Mircea Ștefania

VB

12. Comper
Etapa judeţeană

Ștefan Andreea

I

Ștefan Anastasia

VI A

Pavel Ioana

II

Ciurea Delia,

VI A

Prof. Zamfir Anca

Scarlat Andreea

II

Iacob Ciprian

VI B

Prof. Stoica Ileana

III

Marginean Rares

VI A

Prof. Zamfir Anca

Menţiune

Farcaș Irina

VI A

Prof. Zamfir Anca

Menţiune

Neagu Larisa

VI B

Prof. Stoica Ileana
Prof. Caţaron Adriana

I

Debu Alexandra

VIII B

II

6 ELEVI

VIII B

III

8 ELEVI

VIII B

3 elevi

VIII B

Menţiune
I

Prepeliţă Ayan
Cocolea Constantin

VIII- a A
Prof. Zamfir Anca

13. COMPER – Limba română

II

5 elevii

III

3 elevi

I

Etapa a II-a judeţeană

Ștefan Ana-Maria

VI A

Terci Laura
Mărginean Rareș

Prof. Ionei Carmen

Sabo David

II

Drăgan Ionuţ

VIII

Mîrț Emilia

VI A

Ciurea Delia
Radu Andrada
Feldiorean Rareș
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Arnăuțiu Alexandru

Cațaron Ioana

VIII B

Șuteu Teodor
Debu Alexandra
Badea Cezara
Mazilu Radu
Dranga Darius
Garcea Luciana
III

Chima Alexandra

VI A

Ciobotea Miruna
Neagu Andreea
Mureșan Anais
Câmpean Miruna
Cacicovschi Ștefania
Bota Sara

VIII B

Szavuy Anna
Barbu Călin
Dema Angela
Viespescu Larisa
Firța Vlad
Menţiune

Cojanu Marian

VII A

Gheorghincă Larisa
Vannucci Giada;
Strejuț Horia
Popea Ovidiu
Șchiopu Daria
Stoica Teodora
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VIII B

Arte
Nr.
Denumirea concursu- Etapa
crt.
lui/olimpiadei
1.

Numele elevului

Clasa

Premiul ob- Profesorul care
ținut
la pregătit
Oțelea Maria
Alexandra

Ilinca Denisa

XII P

Chima Alexandra
Neagu Larisa Maria
Brezan Arina Ștefania
Drăgan Ionuț
Ciripoi Andrei
Cismaru Ștefania
Moane Ștefan
Rischi Ștefania
Damian Daria
Șchiopu Daria
Diaconescu Ștefan
Tudor Anastasia
Henter Sonia
Boroi Alessia
Mureșan Anais
Grama Stelian
Popa Irina
Popa Maria
Ștefan Ciprian
Szavyi Teodora
Iordachie Alina Maria
Iordachie Alina

VB
VI A
XII P
VIII B
VII A
VII A
VII A
VB
IX N
VIII B
VB
VB
VB
VB
VB
VII A
VA
VII A
VB
VIII B
XII P
XII P

Brezan Arina

XII P

Ilinca Denisa

XII P

Iacob Ciprian

VI B

TROFEUL
DE EXCELENȚĂ
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul de
popularitate
Diploma de
participare
Diploma de
participare
Premiul II

4. Concursul internațio- Internațional de fantezie și în- nal/național
demânare
„Culorile
toamnei”
5. Concursul de Arte Vi- Județean
zuale
E-VISUAL
ART DEBUT

Brezan Arina Ștefania

XII P

Premiul I

Brezan Arina Ștefania

XII P

Premiul I

Oțelea Maria
Alexandra

6. Concursul internaţional „Primăvara, povestea unui nou început”

Brezan Arina Ștefania

XII P

Premiul I

Oțelea Maria
Alexandra

Iordachie Alina

XII P

Premiul I

Concursul internațio- Internațional de artă plastică nal/
„Învingator prin artă” național

2. Concursul național de Național
postere „Fii inspirat”

3. Concursul „România Județean
în benzi desenate”

Internaţional
Internaţional
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Oțelea Maria
Alexandra

Oțelea Maria
Alexandra
și ChelbuțăBan Corina
Oțelea Maria
Alexandra

Internaţional
7. Concursul regional / Regional/
Simpozionul „Necu- naţional
vintele”

Szavyi Teodora

VIII B

Premiul II

Furnică Timea
Iordachie Alina Maria
Şchiopu Daria

VIII B
XII P
VIII B

8. Concursul interjude- Interjudeţean „Combate violen- ţean
ţa prin creativitate”

Badea Cezara

VIII B

Premiul II
Premiul I
Diploma de
participare
Premiul II

Ciobotaru Abigail
Neagu Larisa

a VI A
VI A

Premiul I
Premiul II

Oțelea Maria
Alexandra
Oțelea Maria
Alexandra
Oțelea Maria
Alexandra

Concursuri organizate la ciclul primar
Alte concursuri:
Premii
Clasa

III A

Cadru didactic

Vakulovski Carmina

Denumirea
concursului

Lumina Math

Obţinute

Etapa

II

Numele elevilor

I

II

național

0

2

3

2

național

3

0

1

4

I

M

Concursul
III A

Vakulovski Carmina

AȘII
Cunoașterii
Concursul
național
„Educație

III A

Vakulovski Carmina

rutieră,
Educație pen-

municipal

1

Premiul III cu echipa

tru viață”
(echipa)

III A

Vakulovski Carmina

Concursul

Proba Poligon: premiul II -

național

Roman Vlad (a V-a B) și

„Educație

premiul III - Bența Ruben

rutieră,

munici-

(a V-a B); Proba Teorie:

Educație pen-

pal

premiul II - Rischi

tru viață”

Ștefania (IV B); Proba

(gimnaziu,

Parc școală: premiul III -

echipa)

Istrate Alexia (V B);
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Concursul
național
„Educație
III A

Vakulovski Carmina

rutieră,
Educație pen-

județean

1

Premiul II cu echipa

tru viață”
(gimnaziu,
echipa)
Locul II - Stoica Ana-

Concursul
IV B

Erneanu Maria

"Lumina

național

1

1

1

Math"

III B

Beldiman Cristina

III B

Beldiman Cristina

COMPER Limba română
COMPER Matematică

Beldiman Cristina

AȘII

național

1

1

-

-

național

2

-

-

-

național

1

2

2

11

național

2

-

2

-

național

1

-

1

-

național

2

2

8

1

1

2

-

-

Cunoașterii
II B

Prodea Mirela

II B

Prodea Mirela

Comper Lb.
română
Comper
Matematică
Concursul

II B

Prodea Mirela

AȘII
Cunoașterii

interjude
țeanConcursul CuII B

Prodea Mirela

lorile Anotimpurilor

Locul III - Caraman Horia,
Mentiune - Moise Rares

Concursul
III B

Maria,

Școala
Gimnazială Alexandru
VlahuțăFocșani
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Concursul
II B

Prodea Mirela

Pace în cuvinte

județean

1

-

-

-

pe scoala 1

2

8

6

național

1

1

5

4

national

-

-

1

-

national

1

-

-

-

naţional

2

-

-

-

naţional

1

-

1

-

naţional

6

3

6

2

și culoare

IB

IB

Sfetea Elena
Nicoleta

Sfetea Elena
Nicoleta

Concursul
COMPER Lb.
romana
Concursul
AȘII
Cunoașterii
Concurs Na-

IB

Sfetea Elena
Nicoleta

tional de
Matematica MICUL SCOLAR
Concurs Na-

IB

Sfetea Elena
Nicoleta

tional de
Matematica MICUL SCOLAR

II A

II A

II A

Mitrofan Maria Ana

Mitrofan Maria Ana

Mitrofan Maria Ana

Concursul
COMPER Lb.
romana
Concursul
COMPER
Matematică
Concursul
AȘII
Cunoașterii
Premiul I – Popa Mihnea
Premiul II – Sângeorzan

Concursul
IV A

Chihaia Ioana

COMPER

naţional

1

1

1

-

Matematică

Gabriel
Premiul III – Burcică Răzvan

a IV-a A

Chihaia Ioana

Concursul

judeţean
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1

-

-

-

Popa Mihnea

"Micul Şcolar"
Concurs în caII A

Mitrofan Maria -

drul proiectu-

Ana

lui "Micii sani-

judeţean

1

Otilia

tari
Concurs în caII A

Mitrofan Maria -

drul proiectu-

Ana

lui "Micii sani-

naţional

1

tari
III C

Jitaru Nicoleta

III C

Jitaru Nicoleta

III C

Jitaru Nicoleta

III C

Jitaru Nicoleta

Preg A

Pătrașcu Claudia

Preg A

Pătrașcu Claudia

Comper-limba
română
Compermatematică
Așii
cunoașterii

națională

1

națională

1

națională

1

Micul școlar

națională

Micul școlar

jude-

Matematica

teana

Micul Școlar
Matematica

national

- 48 -

1

3
1
2

1

1

Otilia

V.1. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

V.1. Resurse financiare
Buget local
BUGET LOCAL
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Titlul.10

12.000 lei

Plăţi: 2.765 Ron
Bunuri şi servicii
Titlul. 20 : Buget aprobat: 771.000 RON
Plăţi: 566.609,16 RON
Furnituri birou, materiale curăţenie, sistemul de încălzire cu gaz, electricitate, apă, salubritate, telefon, protecţia muncii.
Ajutoare sociale : Titlul 57 – Buget aprobat- 19.000 lei
Plati: - 13.615 lei
Burse : Titlul 59 : Buget aprobat: 226.000 lei
Plati: 187.411 lei
Investitii – Titlul 71- 50.000 lei
Plati : 48.905,82 lei
Autofinanţate
- Venituri
- Total general: 317.000 lei
Venituri chirie

17.000

Donaţii sponsorizări

-

Subvenţii tarif

-

Cantină, cămin, cazare, masă

300.000

Taxe şi alte venituri

-

Plăţi din autofinanţate
Bunuri şi servicii 201.560,19 lei din care:
- utilităţi: 93.931,47 lei
- materiale si prestari servicii : 8.140.04
- reparaţii curente: 7.539,17 lei
- hrana – 79.053,15 lei
- obiecte de inventar – 11.962,36
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- Deplasari detasari – 934 leI
Bugetul de stat
- Salarii: 4.684.961 lei TITLUL .10
- Plati salarii : 4.684.961 lei
- Transport elevi: 42.071 lei TITLUL.57
- Plati transport elevi: 40 233 lei
- Burse: 20.084 TITLUL 59
- Plati burse : 20.084 lei
- Despagubiri civile 7.500 lei TITLUL. 59
- Plati despagubiri civile :7.500 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate : 46.790 lei TITLUL. 59
- Plati sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate : 46.790 lei
- Bunuri şi servicii: pregătire profesională:102 lei TITLUL. 59. 2013
- Plăţi pregătire profesională: 102 lei
V. 2 Resurse materiale
Coprul A de clădire au funcţionat:
- 16 săli de clasă pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal
- 1 sală Comisia CEAC
- 1 laborator chimie
- 1 laborator fizică
- 2 laboratoare informatică
- Sala multimedia ( polifuncţional) unde s-au unele desfăşurat activităţi extascolare şi
extracurricluare (sesiuni de comunicări, activităţi ale cercurilor), microcercuri şi alte evenimente.
Corpul B de clădire:
-13 săli de clasă, pentru elevii din ciclul primar şi liceal
- Biblioteca şcolară
- Cabinetul consilierului şcolar
- Birou adminsitraţie, contabilitate
Sala de sport pentru orele de educaţie fizică şi sport şi competiţii sportive
Seminarul Teologic Orodox „Dumitru Stăniloae” au funcţionat:
- 7 săli de clasă pentru elevii din ciclul liceal
- 1 laborator TIC
- Bibiloteca şcolară
- Capela Seminarului Teologic Orodox
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- Sala multimedia de la Seminarul Teologic a fost utilizată pentru desfăşurarea unor lecţii, prin prezentarea de imagini, pentru lecţiile din programa şcolară specifică fiecărei clase.
Internatul şcolar
V.2.1.Biblioteca
În Liceul „Andrei Mureşanu” funcţionează două biblioteci, una a liceului şi cea a Seminarului Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae”. Pentru buna funcţionare au fost respectate normele
biblioteconomenice în vigoare, procedurile existente în unitatea şcolară cu privire la efectuarea operaţiilor în documentele de evidenţă.
La începutul anului şcolar au fost întocmite fişe pentru elevii nou veniţi în şcoală, iar periodic au fost verificate eventualele nereguli apărute au fost rezolvate cu ajutorul diriginţilor.
Manualele au fost distribuite pe clase, la începutul anului şcolar şi pe parcursul anului şcolar
pe măsură ce au sosit în unitatea de învăţământ.
Comisia de sprijin a bibilotecilor s-a implicat în activităţile derulate în bibliotecă.
S-au comandat manualele conform adreselor primite de la ISJ Braşov şi s-a colaborat cu
profesorii în vederea necesarului de manuale.
Biblioteca Seminarului Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae” a continuat colaborarea cu
Protopopiatul Ortodox Braşov şi parohia „Carpaţi” . În acest sens s-a organizat: simpozionul cu tema”Familie, credinţă, neam-valori perene ale spiritualităţii româneşti centenare”, desfăşurat la Protopopiatul Ortodox Braşov şi activitatea „Nunta Tradiţională Românească”, sub îndrumarea doamnei bibiotecar Suciu Nicoleta.
În cadrul bibilotecii liceului s-a realizat un parteneriat educativ interjudeţean „Dar de Crăciun” cu Şcoala Gimnaziale „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”, Oneşti.
Situaţia cititorilor înscrişi la bibliotecă
An şcolar 2018-2019
Nivel primar
Clasa a II-a

Clasa a III-a

Clasa a IV-a

38

71

31

Nivel gimnazial
Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

7

17

15

10

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

Clasa a XI -a

Clasa a XII-a

13

6

30

17

Nivel liceal
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Nivel liceal Seminarul Teologic
Clasa a IX-a

Clasa a X-a

Clasa a XI -a

Clasa a XII-a

13

12

7

20

Total documente împrumatate
Liceu
Seminarul Teologic

589

Liceu

Laboratorul AeL şi de informatică
Lecţiile de informatică şi TIC s-au desfăşurat în laboratoarele de specialitate
Lecţii Ael
Disciplina
Matematică

Nivelul de învăţământ

Nr. de lecţii

Cadrul didactic

Gimnaziu

3

Zamfir Anca

Liceu

8

Caţaron Adriana

Psihologie

Liceu

2

Mihai Iudit

Chimie

Liceu

10

Gherman Carmen

Limba şi lit.română

Liceu

2

Cristescu Cosmina

Informatică

Liceu

2

Ciupală Codruţa

-Sala multimedia a fost utilizată îndeosebi în cadrul unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare
(sesiuni de comunicări, activităţi ale cercurilor), microcercuri şi alte evenimente.
-Sala multimedia de la Seminarul Teologic a fost utilizată pentru desfăşurarea unor lecţii, prin prezentarea de imagini, pentru lecţiile din programa şcolară specifică fiecărei clase.
Laboratoarele de fizică şi chimie
În anul şcolar 2018-2019, laboratoarele de fizică şi chimie au fost efectuate experimentele
obligatorii prevăzute în programa şcolară în cadrul cercului cu ocazia sesiunii de comuinicări atât
la fizică cât şi la chimie.
- Semestrul I au fost 38 de experimente din care pe chimie 21 şi fizică 17
- Semestrul al II-lea au fost 91 de experimente din care pe chimie 41 şi fizică 50
Starea ustensilelor de laborator este bună şi experimentele se pot desfăşura în condiţii optime.
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VI. DEZVOLATARE DE RELAŢII COMUNITARE ŞI PARTENERIATE
Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile dedicate organizate de consilierul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate,
consultaţii pe probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri, admiteri), precum şi cursuri special, „lectorate” pentru părinţi pe teme de interes şi de actualitate (violenţa în şcoală şi în
familie, orientarea şcolară şi profesională, etc.). Preşedintele părinţilor în Consiliul de Administraţie a fost prezent la toate întâlnirile şi s-a implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii.
Săptămânal, învăţătorii şi profesorii diriginţi au avut întâlniri cu părinţii interesaţi în cadrul orelor
de consiliere.
Colaborări:

- Autorităţile locale (Primărie, Consiliul Judeţean Braşov );
- Universitatea “Transilvania” Braşov, convenţie de practică pedagogică;
- Asociaţia Părinţilor Liceului „Andrei Mureşanu”;
-

Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Braşov;

- Asociația Arhitecților din România;
-

Fundația HOSPICE Casa Speranței, Brașov;

-

Palatul Copiilor Braşov;

-

Centrul Cultural Reduta

-

mass-media locală;

-

Asociaţia Deţinuţilor Politici;

-

Muzeul Prima Şcoala Românească;

-

Centrul Şcolar pentru Educaţie şi Recuperare Hipoacuzici;

-

Fundaţia Hospice Braşov
Relaţia familie - şcoală
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii s-a concretizat prin şedinţe cu
părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solocitat.
Unitatea de învățământ a semnat cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, contracte educaționale în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol.
Au fost organizate lectorate cu părinții la care a participat consilierul, având ca teme: ”Probleme specifice fiecărei clase referitoare la elevii care au nevoie de consiliere”,”Prevenirea violenței în mediul școlar”,”Comunicarea cu adolescentul”.
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VI.3 Parteneriate şi proiecte
S-au încheiat 18 de acorduri de parteneriat, locale, judeţene, naţionale si 2 internaţionale; toate concretizate şi în proiecte educative derulate în comun.
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