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ANALIZA ACTIVITĂŢII 
desfăşurată în semestrul I, an şcolar 2016-2017 

Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa 
Nr. înregistrare 451/24.02.2017 Avizat CP 23 februarie 2017/ Aprobat CA 24 februarie 2017 

DIRECTOR 
Camelia-Mirela PETRUȚ 
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CONSIDERAŢII GENERALE 
Analiza propusă are ca punct de pornire raportarea la documentele de proiectare pe care se bazează 

întreaga activitate a şcolii, în direcţia strategiei construite prin proiectul de dezvoltare instituţională pentru 
perioada 2012-2017. 

Raportarea la priorităţile stabilite permit dezvoltarea ulterioară, prin îmbunătăţirea şi remedierea 
aspectelor care nu sunt conforme cu exigenţele unui învăţământ de calitate, respectiv vizarea altor 
obiective atunci când cele propuse sunt îndeplinite. 
În realizarea prezentului material de analiză, concomitent cu datele colectate pe parcursul semestrului de 
către director în urma observării sistematice, monitorizării, controlului intern, au fost utilizate, interpretate 
şi prelucrate date furnizate de: 

 Director adjunct: Cristina MUREȘAN 

 Coord. proiecte programe: Luminița-Maria CSIKI 

 Responsabilii Comisiilor metodice: 
o Înv. primar: Ioan SAVU 
o Limba lit. română: Mirela LACZKO-RUSU 
o Limbi moderne: Andra-Ramona BORȘ 
o Matematică-Tehnologii: Camelia MÎNDRU 
o Ştiinţe: Ana-Melia ANTAL 
o Om şi societate: Anișoara BALOG 
o Ed. fizică-Arte: Adrian-Grigore ANTAL  

 Responsabili Comisii de lucru 

 Diriginţi / profesori pt. învățământ primar  

 Consilier psihopedagog: Liliana MATEI 

 
 
SERVICII - COMPARTIMENTE: 
Secretariat: Aurelia STAN, Marinela ILIESCU 
Contabilitate: Florina URSU 
Administrativ: ISAN Alexandru 
Laboranţi: TANKO Karoly 
Bibliotecar: Mona-Laura BOSA 
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1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ŞCOLII 
Denumirea şcolii: Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu” 

Adresa: str. Dealului nr. 9, cod 535700  

Topliţa, judeţul Harghita, ROMÂNIA   

telefon/fax 0266341169 

email: lt.octaslauanu@eduhr.ro / taslauanu@gmail.com  

website: http://taslauanu.webs.com/ 

 Elemente de identitate vizuală: 

Proiect CSE Arborele OCT Ediția aIII-a 
Afloarei Ioana absolvent  
Stoica Radu, XIIB  

 
 

mailto:taslauanu@gmail.com
http://taslauanu.webs.com/
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
Baza materială a Liceului Teoretic „O. C. Tăslăuanu”, la  data de 31.XII.2016: 

Denumire indicator Valoare (lei) 

Active necorporale 80.406,68 

Active fixe corporale 311.275,79 

Active fixe corporale în curs de execuţie (Campus şcolar) 2.263.581,37 

Obiecte de inventar 589.626,02 

Materiale consumabile 99.061,03 

Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare la data de 31.XII.2015: 

Sursă finanţare Credite deschise şi finanţate (lei) 

Buget local 2.579.814,08 

Buget republican 111.066,00 

Extrabuget 94.585,04 

Achiziții, dotări, investiții 
Achiziții obiecte de inventar: 19.982,65 lei 
2 videoproiectoare, 2 suporturi, 2  ecrane, roll-up LTOCT, transpalet centrală termică, cărţi bibliotecă, 
ţesuturi vegetale, animale, preparate microscopice, sursă tensiune, termometru,materiale sportive, 
alfabetar, set instrumente muzicale, hărţi, planşe lb. străine, boxe, căşti, cd-player, 3 flipchart-uri, 6 
panouri avizier, whiteboard magnetic, mobilier sala profesorală, stativ microfon de podea, acvariu 
Lucrări:  139.122,18 lei 
înlocuire conductă apă subsol clădire liceu, reparaţii şi renovare centrală termică, demolare atelier şcoală, 
reparaţii pardoseli  sala profesorală, clasă, birouri, sistem de control acces şcoală 
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RESURSE UMANE  
Încadrarea unităţii şcolare cu personal, pe categorii:     Total: 54,89 posturi  
 

% categorii de personal 
 01 septembrie 2016 

 

Personal didactic: 38,89 posturi 
Bază: 31,39 + PCO: 7.50 
 
41 cadre didactice, dintre care: 

- 30 titulari 73,17% 
- 3 asociați 
- 2 completare (titulari alte școli) 
- 6 suplinitori calificați  

 
Titluri științifice: 

- 1 doctor + 1 doctorand 
 

Distribuția pe grade didactice: 
- 27 grad didactic I / 65,85%  
- 9 grad didactic II  
- 5 grad definitiv  

Personal didactic auxiliar: 6 
- 1 contabil șef 
- 1 secretar-șef 
- 1 secretar 
- 1 administrator 
- 1 bibliotecar 
- 1 laborant 

 
Personal nedidactic: 10 

- 6 îngrijitori 
- 1 paznici 
- 1 muncitor cantină 
- 1 muncitor întreținere 
- 1 fochist 

 
 



Raport de activitate  SI 2016-2017       MP 

 

ELEVII                   
Planul de şcolarizare 100% realizat  

Nivel Nr. clase Nr. elevi % 

Clasa pregătitoare 1 clasă 
pregătitoare 

27 elevi 100% 

Clasa a V-a: 1 clasă 
a V-a 

30 elevi 100% 

Clasele a IX-a: 4 clase 
a IX-a 

112 elevi 100% 

 
Efective de elevi/Mişcarea elevilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Nr. clase Înscrişi 
01.09. 

Exmatriculaţi/ 
Retraşi/Abandon 

Transfer  Existenţi 
03.02. Veniţi  Plecaţi  

Primar  5 136 0 1 0 137 

Gimnaziu  4 120 0 0 0 120 

Liceu  16 454 0 0 1 453 

TOTAL 25 710 0 1 1 710 
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ELEVII                   
REZULTATE ALE ELEVILOR - PROMOVABILITATEA LA NIVELUL PRIMAR  

% promovabilitate/clasă/nivel primar 

 

 

- promovabilitate 99%  
(100% SI 2015-2016, 100% SI 2014-2015, 
99,2%, SI 2013-2014 și 100% anii anteriori) 

 

 
 

Situația corigențelor la nivel primar: 
- 1 elev (cls. II)  corigent la o disciplină (Lb. engleză) 
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ELEVII                   
REZULTATE ALE ELEVILOR - PROMOVABILITATEA LA NIVELUL GIMNAZIAL  
% promovabilitate/clasă/nivel gimnazial 

V VI VII VIII

100% 100% 100% 100%

% Promovabilitate 

gimnaziu 

 

 
- promovabilitate/nivel: 100% 

față de 99% SI 14-15, 100%, SI 13-14, 98% SI 12-13) 
  

- 100% elevi media generală > 7,00 
- 2/3 elevi cu medii generale între 9-10 
- 4 elevi  cu media 10(zece) față de 8 elevi SI 2015-

2016, 2 elevi SI 2014-2015 și 3 elevi SI 2013-2014  
 
VI: Țăran Sergiu Mihai 
VII: Matei Domnica, Mîndru Crina  
VIII: Truța Bogdan 

 

Clasa Efectiv Tranșe medii  Promovați Corigenți Amanați % 
Promovabilitate 5-6.99 7-8.99 9-9.99 10 

V 30 - 3 27 - 30 - - 100% 

VI 29 - 6 22 1 29 - - 100% 
VII 29 - 11 16 2 29 - - 100% 
VIII 32 - 17 14 1 32 - - 100% 

 120 - 31% 66% 3% 100% - - 100% 
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ELEVII REZULTATE ALE ELEVILOR-NIVEL LICEAL 
Rezultate / tranșe de medii / clasă / nivel liceal 

Clasa Efectiv Tranșe medii  Promovați Corigenți Amanați % 
Promovabilitate 5-6.99 7-8.99 9-9.99 10 

IXA 27 - 4 22 1 27 - - 100% 
IXB 28 - 21 7 - 28 - - 100% 
IXC 28 - 23 5 - 28 - - 100% 

IXD 29 2 26 1 - 29 - - 100% 
XA 27 - 10 17 - 27 - - 100% 
XB 28 - 19 9 - 28 - - 100% 
XC 29 - 20 8 - 28 1 - 96.5% 

XD 29 - 24 1 - 25 4 - 86.2% 
XIA 22 - 2 17 2 21 1 - 95.5% 
XIB 29 - 8 21 - 29 - - 100% 

XIC 28 - 3 25 - 28 - - 100% 
XID 30 - 22 8 - 30 - - 100% 
XIIA 30 - 4 26 - 30 - - 100% 
XIIB 30 - 8 22 - 30 - - 100% 

XIIC 33 - 7 26 - 33 - - 100% 
XIID 26 1 16 7 - 24 1 1 92.3% 

Nr.  453 
elevi 

3 217 222 3 445 7 1 
98.23% 

% 0.7% 48.8% 49.9% 0.7% 98.2% 1.5% 0.2% 
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ELEVII REZULTATE ALE ELEVILOR-NIVEL LICEAL 

 



Raport de activitate  SI 2016-2017       MP 

 

ELEVII REZULTATE ALE ELEVILOR-NIVEL LICEAL 

PROMOVABILITATEA ȘI SITUAȚIA CORIGENȚELOR 
% Promovabilitate comparativ cu SI anii anteriori 

 

% promovabilitate/clasă 
 

 
Corigențe 7 elevi corigenți 1.5% 
față de 1.3% SI 15-16 2.9% SI 14-15; 3% SI 13-14  
Pe nr. discipline: 5 elevi la 1 disciplină; 1 elev la 3 discipline; 
1 elev la 6 discipline 
Pe discipline: 4 Lb.Lit.Română, 3 Lb. engleză, 2 Chimie, 2 
Matematică, 1 Lb. franceză, 1 Psihologie, 1 Biologie 
Pe clase: XD: 4 elevi; XC, XIA, XIID: 1 elev 

Amânați 1 elev  
XIID Cotfas Maria Mădălina Matematică (IA), Istorie (BA), 
Geografie (PMV), TIC (BM) 

% corigenți & amânați/nivel clasă 
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ELEVII REZULTATE ALE ELEVILOR-NIVEL LICEAL 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATELOR LA ÎNVĂȚĂTURĂ 
Puncte tari: 
o 3 elevi media generală 10(zece) Păun Liviu Dumitru IXA, 

Hîngan Mădălina XIA, Petruț David XIA 

o 50.6% elevi cu medii generale între 9.00-10.00 

o 12 din 16 clase promovabilitate 100%   IXA, IXB, IXC, 
IXD, XA, XB, XIB, XIC,XID,XIIA, XIIB, XIIC  

o 8 clase peste 50% elevi cu medii generale între 9-10: 
XIC 89%, XIIA 87%, XIA 86%, IXA 85%, XIIC 79%, XIIB 
73%, XIB 72%, XA 63% 

Puncte slabe: 
o XD 86.2% promovabilitate, 4 

elevi corigenți  
o XIID 92.3% promovabilitate, 1 

elev corigent + 1 elev 
amânat 

o 8 elevi corigenți 
o 1 elev amânat 
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ELEVII OLIMPIADE ȘCOLARE 
Etapa zonală: 

- Selecția și pregătirea elevilor pentru toate disciplinele 
- Organizarea etapei zonale/evaluarea lucrărilor la LTOCT,: Limba și literatura română, Biologie, Fizică 

Etapa județeană: În cursul semestrului II 
 
OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR 
Etapa zonală 
ONSS 
Baschet Băieţi, locul I, profesor Antal Adrian-Grigore 
Volei Băieţi, locul I, profesor Antal Adrian-Grigore 
Volei Fete, locul I, profesor  Mariş Emilia 
Fotbal Băieţi, locul I, profesor Mariş Emilia. 

GIMNAZIADA: 
Baschet Băieţi locul I, profesor Antal Adrian-Grigore 
Baschet Fete locul I, profesor Mariş Emilia 

Etapa județeană 
ONSS: 
Volei Băieţi: locul I, profesor Antal Adrian-Grigore;   
Volei Fete:  locul I, profesor Mariş Emilia;  
GIMNAZIADA: 
Baschet Fete, Menţiune, profesor Mariş Emilia 
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ELEVII 
FRECVENŢA ELEVILOR la sfârşitul semestrului I, an școlar 2016 - 2017   
PRIMAR Total 84 absențe / motivate 84 / nemotivate  0 
GIMNAZIU Total 1161 absențe / motivate 1087 / nemotivate 74 
Situația comparativă a absenţelor nemotivate/elev, ciclul gimnazial  

 
SI 

2016-
2017 

2015- 
2016 

2014- 
2015 

2013- 
2014 

2012- 
2013 

2011- 
2012 

2010- 
2011 

2009- 
2010 

Total  9.45 7.09 6,74 4,84 4,32 5,70 ? ? 
Nemotivate  0.61 0,74 0,35 0,83 0,60 0,61 0,75 1,36 

Situaţia absenţelor nemotivate/elev/clasă, la ciclul gimnazial: 
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ELEVII 
FRECVENŢA ELEVILOR la sfârşitul semestrului I, an școlar 2016 - 2017  LICEU 

SI 
2016-
2017 

2015-
2016 

2014-
2015 

2013- 
2014 

2012- 
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009- 
2010 

Total 18 18,05 21,45 18,43 15,31 25,20  ? ? 
Nemotivate 2.75 2,62 3,53 3,47 2,44 3,32 4,8 4,45 

- Situație comparabilă cu SI din anul precedent și îmbunătățire față de anii anteriori (durata SI începând 
cu 2013-2014 a fost de 18 săptămâni, față de 14 săptămâni înainte). 

Nr. mediu absențe și nr. mediu absențe nemotivate/nivel de clasă/elev, la ciclul liceal: 
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ELEVII 
FRECVENŢA ELEVILOR la sfârşitul semestrului I, an școlar 2016 - 2017   LICEU 
Situaţia absenţelor: nr. mediu absențe total/elev/clasă: 
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ELEVII 
FRECVENŢA ELEVILOR la sfârşitul semestrului I, an școlar 2016-2017   LICEU 
Situaţia absenţelor: nr. mediu absențe nemotivate/elev/clasă, la ciclul liceal: 

 
Numărul absențelor nemotivate/elev nu este foarte mare. 
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ELEVII 
Numărul cererilor de învoire/nivel:  
Total 483 față de 381 în aceeași perioadă a anului școlar precedent, cu mențiunea că în ROFUIP 

5079/2016  au intervenit schimbări în ce privește motivarea absențelor (20 absențe/semestru, față de 4 
zile/semestru în ROFUIP 5115/2014)  
PROGRAMUL DE REDUCERE A ABSENTEISMULUI 
PRIMAR: 0 absențe nemotivate/elev 
GIMNAZIU:  

- numărul total de absențe: ușoară creștere (9,45 de la 7,09) 
- nr. mediu absențe nemotivate/elev: ușoară scădere (0,61/elev față de 0,74/elev) 

LICEU: 
- 18 absențe/elev numărul total de absențe/elev la fel ca și anul trecut (18,05) 
- 2,75 absențe nemotivate/elev la ciclul liceal, foarte asemănător cu anul trecut (2,62);  
- 11 clase cu frecvență foarte bună: XA, IXB, IXA, XB, XIA, IXC, IXD, XD, XIIA, XIB, XIIC, 4 clase cu 

frecvență bună: XIIB, XID, XC, XIC 
- 14 din 16 clase de liceu cu număr foarte mic de absenţe nemotivate/elev: IXB, XB, IXA, XA, XC, IXD, 

XIIB, XIC, XID, XIA, XIIA, IXC, XIB, XIIC (0,18-3,52 a.n./elev), la XD 5,93, iar clasa cu cea mai proastă 
situație XIID 8,54 a.n./elev 

- 8 note la purtare scăzute pt. absențe (față de 6 SI 2015-2016 și 16 SI 2014-2015) 
- 1 clasă cu frecvență proastă: XIID (63,46 absenţe/elev) 
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ELEVII STAREA DISCIPLINARĂ SI 2016-2017 
Calificative/Note la purtare scăzute:  
Nivel primar: 1 calificativ B; 
Nivel liceal: 9 note la purtare scăzute, dintre care: 

o 8 note pentru absențe: 6  elevi nota 9; 1 elev nota 8; 1 elev nota 7; 
o 1 notă pentru comportament neadecvat: 1 elev nota 9 

Nivel SI 
2016-2017 

SI  
2015-2016 

SI  
2014-2015 

SI  
2013-2014 

SI  
2012-2013 

SI  
2011-2012 

SI  
2010-2011 

SI  
2009-2010 

Primar  1 
0.73% 

0 0 0 0 0 0 0 

Gimnaziu 0 
- 

1  
0,83% 

1  
0,83% 

0 
- 

0 
- 

0 
- 

0 
- 

3  
2% 

Liceu 9 
1,99% 

6  
1.30% 

17  
3,6% 

25  
5,70% 

19 
 4,51% 

16  
3,9% 

29  
7% 

40  
9% 

Total 9 
1,41% 

7  
1,2% 

18  
3% 

25  
4,55% 

19  
3,62% 

16 
3,04% 

29 
5,65% 

43 
7,92% 

Sancţiuni disciplinare:   
An  SI  

2016-2017 
SI  

2015-2016 
SI  

2014-2015 
SI  

2013-2014 
SI  

2012-2013 
SI  

2011-2012 
SI  

2010-2011 
SI 

2009-2010 

Nr.  18 
2,53% 

13  
2,23% 

83 
13,88% 

103 
18,76% 

48 
8,97% 

27 
5,14% 

? ? 

19 sancțiuni disciplinare (1 primar + 18 liceu) 
- observație individuală: 11 (1 disciplinare + 5 absențe); 
- mustrare scrisă: 8 (2 disciplinare + 5 absențe); 

18 elevi sancționați = 2.53% 
primar 1 elev  0.73% cl. II 
liceu 17 elevi 3.75% IXA: 9; XD: 3; XC 2; II:1, XIID:2; 
XID:1;  



Raport de activitate  SI 2016-2017       MP 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ SI 2016-2017 
 
 ACTIVITATEA EDUCATIVĂ CURRICULARĂ 

Obiective principale:  

- realizarea optimă a managementului clasei de elevi 
- perfecționarea activităţii de diriginte 
- optimizarea relațiilor şcoală-familie 
- prevenirea comportamentelor deviante ale adolescenților 
- consilierea vocațională privind alegerea traseului educaţional şi profesional viitor 

- identificarea şi monitorizarea cazurilor sociale 
Proiectarea activității: elaborarea planificărilor calendaristice, conform programei, avizarea 

Organizarea activităţii:  

- completarea caietului/portofoliul dirigintelui 

- completarea documentele şcolare (cataloage, carnete de elev) 

- completarea situațiilor, rapoartelor 

- derularea orelor de dirigenție, conform planificării 

- în cadrul comisiei metodice, tematica orelor a fost dezbătută şi aprobată la începutul lunii octombrie 2016 

- colaborarea cu familiile elevilor 

- planificarea/respectarea programului de consiliere pentru părinți 

- monitorizarea activității colectivului de elevi 
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ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ SI 2016-2017 
 ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ  

Obiective: 
 Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii, 

respectarea drepturilor omului, etc. 
 Întărirea parteneriatului educaţional şi promovarea altor relaţii de parteneriat; deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate. 
 Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei; 
 Intensificarea spiritului de competiţie între elevi. 

 
I. PROIECTE/PROGRAME INIȚIATE/ORGANIZATE LA NIVELUL ȘCOLII/NIVEL LOCAL SAU JUDEȚEAN 

A. Proiecte educative 
1. Școală după școală: echipa de proiect: Director Mirela Petruţ,  prof. înv. primar Stan Sorin Gavril, Savu Ioan, Todoruţ Delia, Filip 

Doina, Matei Liliana consilier școlar, Cozan Adriana logoped, Stan Daniela consilier psihopedagog + 90 elevi ciclul primar I-IV 
2. Program de asistenţă psihopedagogică „Singur acasă” pt elevii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate: prof. consilier Matei 

Liliana, diriginți 
3. Arborele OCT:  ședință foto pe clase, înlocuirea fotografiilor în rame, reamenajarea arborelui OCT ediția III, oct. 2016 
4. Târgul de Crăciun: în cadrul SNAC 
5. Ziua Școlii: 3 febr. 2017 

 Moment omagial la bustul patronului spiritual Octavian Codru Tăslăuanu; Director Mirela Petruț 

 Prezentări PPT: Viața lui Octavian Codru Tăslăuanu, Istoricul liceului: Director Mirela Petruț elevii  cls. IX, proiecție film, 
prezentare video a vieții lui Octavian Codru Tăslăuanu - prof. Țepeș Marinela 

 Ateliere de creație: 
o O zi la școala mea-pagină de jurnal, prof. Laczko-Rusu Mirela + 30 elevi V-VI 
o Ateliere de creație literară, prof. Laczko-Rusu Mirela, Țepeș Marinela + 30 elevi V-XII  
o Semne de carte, prof. Csiki Luminița-Maria + 15 elevi VIII-XI 

 Activități sportive: Sportul de performanță - prezentări ppt, filme, prof. Antal Adrian, Mariș Emilia +  elevi IX  

 Concursuri: 
o Concurs pe teme ecologice, prof. biologie-chimie 
o Concurs Karaoke/Quiz, prof. de limbi moderne, elevi IX-XII 
o Concurs de șah, jocuri pe calculator, prof. matematică, informatică,  
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o Concurs interdisciplinar-istorie, sociologie, geografie, filozofie 
o Concurs Chimia în bucătărie, prof. Șipoteanu Gabriela + 28 elevi XI B 
o Concurs Specii de păsări în zona Toplița, prof. Antal Ana Melia + 30 elevi V 

 Expoziție de desene - O.C. Tăslăuanu, prof. Vatamanu Mihaela + 20 elevi V-XII 

 Expoziție de desene-Școala mea: Savu Ioan, Stan Sorin, Filip Doina, Todoruț Delia, Rînja Marioara + elevi CP-IV 
6. Proiect educațional „Poveste de Crăciun” în colaborare cu Asociația Învățătorilor Harghiteni, coord. Mirela Petruț, Savu Ioan, cu 

participarea a 15 școli și licee din județul Harghita 
7. Proiect Abandonează VIOLENȚA-adoptă TOLERANȚA! În cadrul campaniei județene „Ziua internațională pentru eliminarea 

violenței împotriva femeii”-16 zile de activism împotriva violenței 25 nov-10 decembrie 2016 consilier școlar Matei Liliana, resp. 
proiecte Csiki Luminița, Consiliul Elevilor din LTOCT 

8. Proiect educațional „Întâlnirile (cu) Bacovia” Csiki Luminița Maria, + elevii cls. IXC, XC, XIC, colab bibl. Bosa Mona 
B. Proiecte culturale: Baluri și festivaluri 

1. Balul Boboceilor: Echipa de proiect: clasa a VIII-a, diriginte Dandu Sorina 
Participanți: clasa a V-a, diriginta Antal Ana-Melia, 10 profesori, 100 elevi, 30 părinți, 27 oct. 2016 

2. Balul Bobocilor: Echipa de proiect: clasele a XII-a, diriginții: Mureșan Maria Cristina, Borș Andra, Matei Ioan, Pop Moldovan Viorica; 
Participanți: clasele a IX-a, diriginții Antal Adrian, Natea Floarea, Butyka Blanduzia,  Mariș Emilia + cca 400 elevi, 25 profesori, 30 
părinți, invitați, 28 oct. 2016 

3. Proiect cultural Festivalul de colinde „Florile Dalbe” ediția a VIII-a,  cofinanțat de Consiliul Județean Harghita și Asociația Părinților 
din LTOCT, 01.06.2016-30.11.2016;   
Echipa de proiect: Camelia-Mirela PETRUȚ, director, Sorin-Gavril STAN, președinte Asociația Părinților Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” 
Toplița, Maria-Cristina MUREȘAN, director adjunct, Florina-Ofelia URSU, contabil șef, ISAN Alexandru, administrator, Mirela-Aurica 
LACZKO-RUSU, profesor, Mihaela-Corina ILISAN, profesor, Luminița-Maria CSIKI, coordonator proiecte-programe educative, 
Georgeta-Victorița CROITOR,  coordonator SNAC, Stan Aurelia, Iliescu Marinela, diriginți 
Participanţi: 20 cadre didactice, 100 elevi din LTOCT, părinți, invitați 
Rezultate: Spectacol concurs 24-25 nov. 2016, cu participarea a 135 de colindători, de la 11 unități școlare din zonă, premii și 
mențiuni în valoare de 4700 lei, colectarea a 2000 lei, donați către Centrul Social Călimănel (1500 lei) și Casa „Sf. Iosif” Odorheiu-
Secuiesc (în curs de donație + alte sume colectate cu ocazia Târgului de Crăciun) 

4. Proiect cultural „Tradiția-o punte între generații” cofinanțat de Consiliul Județean Harghita și Asociația Părinților din LTOCT, 
perioada: 01.06.2016-30.11.2016 
Echipa de proiect: Petruţ Camelia-Mirela, Mureșan Maria-Cristina, Ursu Florina Ofelia, Stan Sorin-Gavril 
Rezultate: confecționarea a 14 costume populare, reînființarea echipei de dansuri populare a liceului 
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C. Serbări școlare: 
1. În așteptarea lui Moș Crăciun: clasa pregătitoare, înv. Todoruț Delia, 27 elevi + părinți, 19 dec. 2016/ clasa I, înv. Rînja Marioara, 25 

elevi + părinți, 19 dec. 2016 
2. Serbare de Crăciun: clasa a II-a, înv. Filip Doina, 24 elevi + părinţi, 23 dec. 2016 
3. Vine, vine Moș Crăciun: clasa a III-a, înv. Stan Sorin, 31 elevi + părinți, 23 dec. 2016 
4. Activitate de Crăciun: clasa a IV-a, înv. Savu Ioan, 30 elevi + părinți, 23 dec. 2016 
5. Obiceiuri de Crăciun: prof. Borș Andra + 40 elevi, 19 dec. 2016 
6. Halloween - customs and traditions: prof. Borș Andra, 21 elevi XIIC, 24 oct. 2016 
7. Tradiții și obiceiuri: prof. Borș Andra, 30 elevi IX-XII, 25 oct. 2016 

D. Spectacole 
1. Teatru de păpuși „Vrăjitorul din Oz”, prof. înv. primar Rînja Marioara, Filip Doina, Stan Sorin, Savu Ioan, Todoruț Delia, 120 elevi, 20 

oct. 2016â 
2. În arena circului prof. Rînja Marioara, Filip Doina, Stan Sorin, Savu Ioan, Todoruț Delia, 120 elevi, 18 oct. 2016 
3. Teatru de păpuși, prof. Țepeș Marinela+30 elevi VI, 27 oct. 2016 
4. Anul Nou Chinezesc, prof. Csiki Luminița Maria+16 eleve VII-XII, dansuri tematice/moment artistic, CCD Miercurea-Ciuc, 3 febr. 2017 

 
E. Vizite, drumeții, excursii, tabere 
1. Vizită ROMTOPINDUSTRIES SA Toplița,  prof. Pop Moldovan Viorica+10 elevi XII D, 27 oct. 2016 
2. Vizită Primăria Municipiului Toplița, prof. Cojocaru Maria+14 elevi, dec. 2016 
3. Vizită de studiu la Colegiul Național Mihai Eminescu Toplița, prof. Filip Alexandra + 18 elevi XC, 25 oct. 2016 
4. Vizită Centrul Social Călimănel, prof. Csiki Luminița, Croitor Victorița + 10 elevi, 21 nov. 2016 
5. Vizită la Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, la colindat, prof. Stoian Emil+9 elevi, 22 dec. 2016 
6. Drumeții în zona Toplița, Chițea Constantin XD, Pop-Moldovan Viorica XIID, Csiki Luminița XIC, Matei Ioan XIIB, Antal Adrian IXA, 

Natea Floarea IXB 
7. Excursie Toplița - Cabana Lomaș, prof. Antal Adrian + 15 elevi IX A, dec. 2016 
8. Excursie Toplița-Praid-Sovata-Târgu Mureș, prof. Ionescu aurelian, Csiki Luminița, Butyka Blanduzia, Butyka Mihai cls IX-XI, 26.XI. 2016 
9. Excursie Toplița-Gheorgheni, prof. Poplauschi Francisc, Croitor Victorița + 26 elevi X, 26 oct. 2016 
10. Excursie Toplița-Alba Iulia, prof. Mîndru Camelia, Matei Liliana + 40 elevi VII-VIII, 25 oct. 2016 
11. Excursie Toplița-București, prof. Natea Floarea, Croitor Victorița + 28 elevi IX, 25 nov. 2016 
12. Excursie Toplița-Sibiu (Târgul de Crăciun), prof. Mariș Emilia, Balint Cristina,Țepeș Marinela, Pop Moldovan Viorica, Cojocaru Maria + 

45 elevi IX-XII, 26. nov. 2016 
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13. Excursie Toplița-Cluj-Napoca, prof. Antal Ana Melia, Laczko-Rusu Mirela, Cucuiet Lucica, 40 elevi V-VI, 22 oct. 2016 
14. Excursie interjudețeană Toplița-Alba Iulia, prof. înv. primar Stan Sorin+31 elevi III, 30 nov.-1 dec. 2016  
15. Excursie Toplița-Iași, prof. Ilisan Mihaela + 20 elevi XI, 26-27 oct. 2016 
16. Excursie internațională Toplița-Budapesta-Viena, prof. înv. primar Todoruț Delia + 38 elevi, 1-3 dec. 2016 
17. Excursie internațională Toplița-Budapesta, prof. Butyka Blanduzia + 7 elevi XI, oct. 2016 

F. Expoziţii 
1. Săptămâna fructelor și a legumelor lucrări ale elevilor din ciclul primar 
2. Eminescu-formă și culoare, lucrări ale elevilor din ciclul gimnazial+liceal, 16 ian. 2017 
3. Tinere talente-expoziție permanentă cu cele mai reușite lucrări ale elevilor 
4. 1 Decembrie-Ziua Națională a României: culoare și patriotism, dec. 2016 
5. Mesaj împotriva violenței domestice, 25 nov 2016 
6. Împreună pentru pace! (desene, postere, eseuri, mesaje pentru pace), 14-18 nov. 2016 
7. Ziua internațională fără tutun, nov. 2016 
8. Ziua școlii, februarie 2017 

G. Activități sportive  
1. Competiție zonală baschet, fete (liceu+gimnaziu), prof. Mariș Emilia+30 elevi, nov.-dec. 2016 
2. Competiție zonală fotbal, băieți (liceu), prof. Mariș Emilia+30 elevi, ian. 2017 
3. Competiție județeană volei fete (liceu), prof. Mariș Emilia+ 30 elevi, 20 ian. 2017 
4. Competiție volei băieți (liceu), prof. Antal Adrian+30 elevi, dec. 2016 
5. Competiție baschet băieți (gimnaziu și liceu), prof. Antal Adrian+30 elevi, dec. 2016-ian. 2017 

H. CONCURSURI 
1.  „Poveştile cangurului”, Savu Ioan, 21 participanţi clasa a IV-a: 7 elevi Excelent, 11 Foarte bine, 3 Bine 
2.  „În lumea poveştilor” Concurs CAEN Cristuru-Secuiesc, Stan Sorin, Savu Ioan; 4 elevi clasele a III-a şi a IV-a,, diplome de participare 
3.  „Canguraşul matematician”, CP-III, CP: 18 participanţi (9 Excelent, 6 Foarte bine, 1 Bine, 2 Participare), clasa I:  18 participanţi (2 

Foarte bine, 5 Bine, 11 Participare), clasa a II-a: 9 participanţi (1 Foarte bine, 1 Bine, 7 Participare); 
4. „Împreună pentru pace”, clasele a III-a şi a IV-a, 3 participanţi la faza judeţeană, Cazac Anastasia şi Precup Alex Ionuţ (clasa a III-a) şi 

Cătinean Ecaterina, clasa a IV-a 
5.  „Gazeta Matematică Junior”, Stan Sorin; clasa a III-a, 5 elevi premiaţi, Ichim Amalia, premiu de excelenţă, Citirigă Răzvan, premiul I, 

Onu Alexandru, Cazac Anastasia, Duşa Ilinca şi Ţăran Laura, premiul II. 
6. Concursul Judetean de Istorie ,,Uniţi  în cuget si simţiri’’,Editia a-II-a,1 decembrie 2016, Miercurea-Ciuc. Balog Anișoara, Croitor 

Victorita, elevi cls. VIII, X; 
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I. Activități inițiate/organizate de/în colaborare cu  Biblioteca LTOCT: 
1. Medalion literar Eminescu, prof. Laczko-Rusu Mirela+30 elevi VI, 16 ian. 2017 
2. Poezia iernii- montaj literar-artistic, bibliotecar Bosa Mona Laura, cls V-XII, 22 nov. 2016 
3. Șezătoare-inițiere în tainele împletitului, bibliotecar Bosa Mona, Csiki Luminița-Maria + 10 elevi XIC, 25 nov. 2016 
4. Ziua Mondială a educației, diriginți, 8-9 oct. 2016 
5. Cenaclul literar Toplitera, Bosa Mona Laura, Lazăr Viorica + elevi IX-XII, 29. nov. 2016 
6. Eminesciana - concurs de recitare organizat de Biblioteca municipală G. Zbârcea, prof. Laczko Rusu Mirela+10 elevi V-VIII, 13 ian. 2017 

J. Activităţi  desfăşurate de Consiliul Elevilor 
1. Campania de prevenire a violenței domestice, elevi VII-XII, 25 nov.-10 dec. 2016 
2. Campanii și proiecte umanitare  

 Crăciun: Mîndru Camelia + 26 elevi VII, Dandu Sorina+29 elevi VIII,  Csiki Luminița+12 elevi XIC: Centrul Social Integrat Toplița, 
Centru de Plasament pentru copiii cu handicap sever Toplița 

 Târg de Crăciun - gustări, sandwishuri, deserturi, produse handmade, desene pe față, cabină foto, pentru ajutorarea copiilor de la 
Casa Sfântul Iosif, Odorheiu-Secuiesc, diriginți+elevi V-XII, 22-23 dec. 2016 

 Săptămâna fructelor și a legumelor: elevi CP-XII, 14-18 nov. 2016 

 Halloween-cabină foto, proiecție film, acțiuni caritabile: colectare fonduri  Casa Sf. Iosif, Od.Secuiesc, VIII, XA, 24 oct. 2016 
K. „Programul școala altfel” 

Obiectivele urmărite: 
- promovarea unei atitudini pozitive față de valorile spirituale locale, cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor naționale și internaționale; 
- dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi de circulație internațională; 
- cultivarea respectului față de valorile folclorului românesc prin: însușirea unor tehnici de lucru manual, învățarea dansurilor 

specifice zonei, valorificarea portului popular; 
- dezvoltarea abilităților sociale, de comunicare, competitive prin joc și muncă în echipă, încurajarea unui stil de viață sănătos; 
- creșterea interesului pentru manifestările culturale și promovarea tinerelor talente; 
- cunoașterea și valorificarea obiectivelor culturale, geografice și a obiectelor de patrimoniu 

Activități:  
1. Halloween-ul între modernitate și tradiție: ședință foto în cabină special amenajată – fotografii instantanee, expoziție de dovleci 
sculptați, vizionare film tematic (Cinema OCT), confecționare decorațiuni specifice, parada costumelor de Halloween, Halloween party, 
ateliere de pictură pe față, jocuri și concursuri în limba engleză; 
2. Proiectul tradiția-o punte între generații: parada costumelor populare, spectacol de dansuri populare locale, atelier de artă populară 
(cusut, împletit, croșetat); tradiții și obiceiuri de iarnă-prezentări PPT, dezbateri; 
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3. Ludicul și competiția în viața tinerilor:  Sport pentru sănătate: campionate sportive de baschet, volei, tenis de masă, fotbal; Jocuri de 
societate: table, șah, remi, cărți; Concursuri de geografie: Setera, cultură generală, grafică pe calculator; 
4. Abilități practice - o altfel de școală Ateliere de creație: artă populară, gastronomie (Tradiții dulci de Crăciun), semne de carte, benzi 
desenate, desen, interpretare de text literare (Să dăm culoare versurilor!), dans; manevre de prim-ajutor (Să întrebăm medicul...); 
Clubul antidrog-activitate de informare, prevenire a consumului de substanțe nocive; 
5. Excursii, drumeții 
6. Baluri: pregătire și desfășurare: confecționare decor, regizare probe, pregătirea recuzitei, stabilirea și finisarea desfășurătorului, 
achiziție premii, design diplome, numere, panglici, repetiții la Casa de Cultură, repetiții pentru momentele artistice etc; 
7. Activități de pregătire pentru examenele naționale (Clasele a VIII-a și a XII-a) 

II. PROGRAME/PROIECTE INIȚIATE LA NIVEL JUDEȚEAN/ NAȚIONAL/ORGANIZATE LA NIVELUL ȘCOLII 
1. Un milion de stele pentru nevoiași: acțiune caritabilă pentru vârstnici, organizată de Fundața Caritas Alba Iulia; participanți prof. 

Csiki Luminița+10 elevi, Pop-Moldovan Viorica+ 5 elevi, 14 oct. 2016 
2. Săptămâna educației Globale Împreună pentru pace: dezbateri, informare, desene, concurs, postere, afișe, prof. Vatamanu Mihaela, 

Csiki Luminița (XIC), Butyka Blanduzia, Croitor Victorița (IX C), 14-18 nov. 2016 
3. Ziua Ştafetei-acum decid eu „Fundaţia Terre des hommes” - dată aniversară a semnării Convenţiei drepturilor copiilor, evenimentul 

dedicat copiilor; prof. coord. Csiki Luminița, 16 elevi VII, IXC, XA, XB,  XC, XIC, 15-25 nov. 2016 
4. Săptămâna fructelor și a legumelor, activitate organizată în cadrul SNAC Strategia Națională de Acțiune Comunitară: colectare de 

fructe și legume, donate copiilor de la Centrul Social Călimănel, elevi CP-XII, 14-18 nov. 2016 
5. Campania națională de prevenire a violenței domestice, acțiune de informare, de sensibilizare a comunității prin împărțire de 

simboluri ale toleranței (flori din hârtie albă), consilier psiho-pedagog Matei Liliana, prof. Csiki Luminița, Croitor Victorița, Filip 
Alexandra + elevi V-XII; inivitat Poliția locală Toplița, 25 nov. - 10 dec. 2016 

6. Curs Limba, Literatura și Civilizație Chineză: proiect județean, cu sprijinul ISJ Harghita, susținut de voluntari de la Institutul Confucius 
din Sibiu; coord. Mirela Petruț, Cristina Mureșan, Csiki Luminița, Filip Alexandra +60 elevi V-XII, anul II; an școlar 

7. „Povestea călătoare” proiect național de creație literară, Asociația „Povestașii” București; prof. Laczko-Rusu Mirela, Ilisan Mihaela + 
30 elevi VI,-VII, 15 sept 2016-30 martie 2017 

8. Caravana UMF Tg. Mureș Universitatea de Medicină și Farmacie popularizarea ofertei educaționale, M. Petruț + 120 elevi XI-XII 
9. Proiect POSDRU Creșterea incluziunii sociale și sporirea accesului la unitățile de învățământ superior medico-farmaceutice a 

absolvenților de liceu din regiunile defavorizate din Nord-Vestul și Centrul României (STUDENT-UMF) Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca Facultatea de Medicină Dentar;  M. Petruț, 100 elevi XI-XII real 

10. Recital de colinde+popularizare oferta educațională Univ. de Arte din Târgu Mureș, Mirela Petruț, Cristina Mureșan 40 elevi IX-XII 
11. 50 de minute cu și despre SRI- Campanie de informare, Mirela Petruț, 40 elevi XII 
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III. Programe/proiecte de nivel internațional 
1. Erasmus+: „Cunoaște-ți constituția-dialog structurat între tineri și lideri decizionali” Costinești 13-25.IX.2016, V. Croitor + 3 elevi XII 
2. Erasmus+: Proiect bilateral intercultural Dialogare Youth Exchange:  Năvodari 21.IX-01.X.2016, prof. Borș Andra + 21 elevi XI-XII 
3. GROW program inovator de educaţie nonformală pentru adolescenţii de liceu, învățare prin experimentare și exersare, AIESEC și 

Școala de valori, traineri Jonathan Macedo și Lucas Cursino + 80 elevi IX-XII, dec. 2016-febr. 2017, desfășurat în limba engleză 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ Semestrul I 2016-2017 
 

ANALIZA SWOT 
Puncte tari 

- corp didactic stabil, bine pregătit, interesat în permanență de formarea și 
perfecționarea personală 

- mare parte a personalului înțelege, susține și sprijină strategia de dezvoltare  
- personalul manifestă  inițiativă, caută soluții, muncesc în echipă și vin în sprijinul 

nevoilor elevilor 
- recunoașterea performanțelor elevilor prin premiile  obținute la nivel local, 

județean, național 
- elevii se implică activ, manifestă interes și participă în număr foarte mare la 

activitățile inițiate / derulate la nivelul școlii și în afara ei 
- activităţi educative extrașcolare diverse, bine organizate, de înalt nivel 
- susținere permanentă din partea familiilor elevilor și comunicare eficientă  
- baza materială  adecvată  

Puncte slabe 
- grad redus de participare la activități 

elevii navetiști 
- absența sălii de festivităţi 
- bază sportivă neadecvată  
- implicarea formală a unor cadre didactice 

în activitățile desfășurate 
- capacitate modestă de a recompensa 

material personalul care se implică şi 
realizează activităţi extraşcolare  

- absența proiectelor de parteneriat 
european 

 
Oportunităţi 

- oferta de formare în domeniul educativ  
- posibilitatea de a accesa fonduri pentru parteneriate si dezvoltare şcolară 
- susținerea familiilor elevilor 
- întărirea parteneriatului comunitar 
- oportunități de dezvoltare 
- oportunități de orientare în carieră 
- stimularea financiară profesorilor și elevilor, prin proiectele POSDRU (salarii, 

subvenții 

Ameninţări 
- suprasolicitarea elevilor și a profesorilor 
- accentuarea importanței documentelor 

în defavoarea activităților propriu-zise 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                  ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
- Diagnoza: Analiza activității anterioare 

o Raport general privind calitatea educației la sfârșitul anului școlar 2015-2016 
- Prognoza: Proiectarea documentelor manageriale: 

o Proiect de dezvoltare instituțională 2012-2017-revizuire 
o Planul managerial anual 2016-2017 / Planuri operaționale 
o Programul de activități semestrial 
o Program de lucru săptămânal / Plan de acțiune săptămânal 
o Graficul unic de control 
o Revizuire Regulament de organizare și funcționare LTOCT, sept 2016, conform ROFUIP 2014 
o Rectualizare Regulament de organizare și funcționare LTOCT, nov 2016, conform RCOFUIP 2016 
o Proiect încadrare 2017-2018 
o Proiect plan de școlarizare: primar, gimnaziu, liceu 

- Organizarea, monitorizarea, coordonarea activității 2016-2017 
o Concepere și redactare documente; întocmire/verificare situații rapoarte ISJ HR, Primărie, MECS/MENCS 
o Monitorizare activitate curentă proiecte 

 Asistențe la ore: circa 20 ore 
 Activități educative: cca 40 ore  

- Întălniri de lucru, ședințe: 
o Ședințe cu directorii organizate de ISJ: septembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017 
o Ședințe cu directorii organizate de Primăria Toplița: noiembrie 2016, ianuarie 2017 
o Întâlnire Compania Națională de Investiții București, discuții campus, decembrie 2016 
o Consfătuiri Biologie: septembrie 2016 Casa Corpului Didactic Miercurea Ciuc  
o Cerc Pedagogic Biologie, LT OC Tăslăuanu, ianuarie 2017 

- Ședințe la nivelul școlii: 
o 9 ședințe ale consiliului de administrație 
o 11 ședințe ale consiliului profesoral 
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o 1 ședință a consiliul reprezentativ al părinților pe școală 
o 19 ședințe operative săptămânale cu personalul didactic auxiliar; luni dimineața 08.00 
o 19 ședințe de comunicări cu personalul didactic; luni pauza mare  
o 5 întâlniri de lucru cu personalul nedidactic, bilunar; vineri 09.00 

- Programe și proiecte  
o Limbă cultură și civilizație chineză, ediția a II-a parteneriat Institutul Confucius: vizite, întâlniri, monitorizare  

M. Petruț, C Mureșan  
o Proiect e-Learning Calitate și performanță la nivelul ISJ Harghita: 

 Monitorizare completare date platformă, raportare periodică lunară M. Petruț, S. Dandu 
o Proiect STUDENT UMF UMF Cluj Napoca Mirela Petruț pregătire logistică, bază date, nov. 2016 
o Proiect ROSE: „Orientare, Calitate, Tranziție prin Remediere și Reușită” OCTRR, scriere propunere de proiect, 

organizare întâlniri de lucru, depunere documente la ISJ HR și facilitator 
o Proiecte culturale „Tradiția-o punte între generații”, „Florile Dalbe”: ședințe de proiect, implementare 

- Activități culturale/omagiale: 
o Depuneri de coroane la Monumentul Secu prof. A, Antal + elevi 
o Premierea elevilor olimpici naționali, 2016-2017 M. Petruț, Antal Șc. Gimn. „M. Cristea” Toplița, nov. 2016) 
o Ziua Mondială a Educației: activitate  aniversară, masă colegială 
o Ziua Școlii: activitate aniversară, masă colegială 

- Alte activități: 
o Activitate în comisiile de lucru din școală: Curriculum, Burse 
o Audiențe părinți, elevi 
o Mediere situații conflictuale 
o Organizare olimpiade școlare zonale: Biologie, Lb.lit.română 
o Pregătire elevi pentru olimpiadă și concursuri 
o Participare la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct: sept-octombrie 2016 M. Petruț, 

C. Mureșan 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                          PERSONALUL DIDACTIC 
Puncte tari:            

- activitatea derulată ritmic, fără probleme majore, asigurându-se suplinirea/supravegherea elevilor în situații 
speciale (concedii medicale, învoiri, probleme personale,  inspecții, ședințe) 

- activitatea de predare-învățare respectă planificările calendaristice/ programa școlară 
- programe de pregătire suplimentară cu elevii: 

o capabili de performanță (concursuri și olimpiade);  
o pentru examenele naționale 

- organizarea/participarea la faza pe școală /  locală a olimpiadelor 
- implicarea și dăruirea profesională a celor mai mulți colegi în activitățile educative; 
- motivarea personalului:  

o diferențe salariale câștigate prin sentințe judecătorești, salarii din proiecte POSDRU, evidențiere 
verbală/presă scrisă, recunoaștere internă și externă, organizare/participare momente aniversare (Ziua 
Educației, Crăciun, Ziua Școlii);  

o 16 beneficiari gradație de merit: Petruţ C. Mirela*****, Poplauschi Francisc***, Antal Adrian **, Mureșan Cristina*, 

Todoruţ Delia ****, Mîndru Camelia***, Rusu Mirela**, Matei Ioan*, Savu Ioan**, Antal Ana Melia***, Natea Floarea**, 
Stan Sorin Gavril**, Matei Liliana*, Ilisan Mihaela*, Șipoteanu Gabriela**,  Ursu Florina *** 

Puncte slabe: 
- absența consultațiilor/pregătirilor cu elevii ce întâmpină dificultăți la învățare 
- evaluarea nerealizată întotdeauna ritmic; 
- nu toți profesorii  trec notele în carnetul de elev/platforma e-Learning! 
- insuficientă fermitate / consecvență din partea diriginților în ceea ce privește ținuta școlară a elevilor 
- câțiva profesori care  întârzie sistematic la ore; 
- formalismul unor colegi, superficialitate, capacitate empatică redusă 
- starea de sănătate a personalului: număr mare de concedii medicale, unele de durată foarte lungă: 52 zile 

concediu medical /7 cadre didactice; probleme personale cadre didactice:  41 de cereri de învoire 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                       PERSONALUL DIDACTIC  
COMISII METODICE 

 Limba și literatura română: Laczko Rusu Mirela Aurica 

 Limbi moderne: Borș Andra-Ramona 

 Matematică-Tehnologii: Mîndru Camelia 

 Științe: Antal Ana-Melia 

 Om și societate: Pop-Moldovan Viorica 

 Educație fizică-Arte: Antal Adrian Grigore 

 Consiliere și orientare: Csiki Luminița-Maria 

 Învățământ primar: Savu Ioan 
 

Activitatea metodică la nivelul școlii:  
Puncte tari: proiectarea activității: anuală, semestrială; analiza activității anterioare; portofoliul CM 

- discuții, consultări între colegi, schimb de experiență  
- activitate derulată ritmic, fără sincope, în majoritatea comisiilor 
- încurajarea/susținerea colegilor pentru a se înscrie/participa la examenele pt. gradele didactice 
- climat competitiv, stimulativ 

Puncte slabe: Asistențe / interasistențe la ore nerealizate la nivelul așteptat! 
Activitate metodică la nivel zonal/județean: 

 Videoconferințe ISJHR-MENCS, Miercurea-Ciuc: prof. metodiști 

 Consfătuiri cadre didactice: organizate la CCD Miercurea-Ciuc,  septembrie 2016 

 Cercuri pedagogice: organizate pe discipline/zone, în semestrul I, coordonate de responsabilii de cerc/metodiști  
12 Metodiști ISJ Harghita: Stan Sorin-Gavril, Todoruț Delia, Laczko-Rusu Mirela, Ilisan Mihaela-Corina, Poplauschi 
Francisc, Matei Ioan, Antal Ana-Melia, Matei Liliana, Balog Anișoara, Antal Adrian-Grigore, Filip Alexandra Victoria, 
Șipoteanu Gabriela-Lenuța 

 Consilii consultative ISJHR Lb lit. română: Laczko-Rusu Mirela, Ilisan Mihaela, Ed. fizică Antal Adrian, Înv. primar 
Stan Sorin, Todoruț Delia 

 Mentorat Lb. Lit. română: Laczko-Rusu Mirela-Bacalaureat, Ilisan Mihaela-EN VIII 

 Evaluatori concursuri și olimpiade 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                       PERSONALUL DIDACTIC  
COMISIA METODICĂ LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
COMPONENȚĂ: Laczko-Rusu Mirela-Aurica-responsabil, Ilisan Mihaela Corina, Csiki Luminița-Maria, Țepeș Marinela 
OBIECTIVE       
 Cunoaşterea şi aplicarea Metodologiilor de organizare  şi desfăşurare a examenelor de Evaluare Naţională şi de Bacalaureat; 
 Diversificarea formelor şi tipurilor de evaluare în cadrul orelor de lb. şi lit.română; 
 Optimizarea exprimării orale şi scrise, plasând elevii în diverse situaţii de comunicare; 
ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV- EDUCATIVE 

 Continuarea parteneriatului cu Biblioteca Municipală ,,George Sbârcea’’, prin participarea la concursuri de recitări, colaborarea la 
revista Toplitera; 

 Susţinerea unor activităţi-recitări, dramatizări, prezentări PPT, prezentare de carte, sub genericul ,,Eminescu”; 

 Organizarea fazei zonale a Olimpiadei de Lb. şi Literatura Română; 

 Participarea la fazele judeţene a Olimpiadei de Lingvistică și OLAV; 

 Pregătirea simulărilor examenului de Bacalaureat (modificarea structurii subiectului pentru clasa a XI-a) şi Evaluare naţională; 

 Susţinerea unor activităţi în cadrul manifestărilor ,,Zilele Școlii; 

 Derularea proiectului  Povestașii; 

 Participarea la activitățile Cercului Metodic și răspunsul pozitiv la toate solicitările Consiliului Consultativ  al disciplinei; 
 
ANALIZA SWOT 

 Puncte tari: 
√ Existenţa profesorilor cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, interesați de inovație, 
activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; 
√ Eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 
stilurilor de predare;                                                                               
√ Utilizarea metodelor activ-participative, adaptarea acestora la conţinutul şi specificul clasei; 
√ Performanțele obţinute de elevi la concursuri şcolare, examene de sfârșit de ciclu; 
√ Colaborarea eficientă şi constructivă între membrii comisiei; 
√ Deschiderea spre comunicare, spre activităţi extraşcolare de calitate; 

 Puncte slabe 
 
√ Lipsa unui inventar al materialui didactic 
de specialitate existent 

 

 Oportunități 
√ O colaborare eficientă cu alte şcoli şi instituţii culturale din zonă; 
√ Buna motivație din partea elevilor pentru competiţie; 

 Amenințări 
√ Presiunea factorului timp 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                       PERSONALUL DIDACTIC  
COMISIA METODICĂ LIMBI MODERNE 
COMPONENŢA: Bors Andra, responsabil; Natea Floarea, Mureşan Cristina, Butyka Blanduzia, Filip Alexandra 
OBIECTIVE: 
-Cunoaşterea şi aplicarea metodologiilor, respectarea termenelor de predare a planificărilor. 
- Dotarea Cabinetului Multimedia cu materiale utile desfăşurării orelor de curs si examenelor internaţionale; 
-Diversificarea formelor şi tipurilor de evaluare în cadrul orelor de lb. străine 
-Optimizarea exprimării orale şi scrise, plasând elevii în diverse situaţii de comunicare; 

ACTIVITĂŢI: 
a. Activitatea metodică la nivelul şcolii s-a desfăşurat conform graficului impus de inspectorat.  
b. Cercurile metodice pentru Limbi Moderne la nivelul zonei au fost organizate de cadrele din Liceul O.C. Tăslăuanu . 
c. Proiect in limba engleza-septembrie 2016-Bilateral Intercultural Dialogue, Prof. Andra Bors+24 elevi- Mamaia Nord. 
d. S-au prezentat proiecte si activitati in cadrul consfătuirilor-prof. Andra Bors-Prezentare Bilateral Intercultural Dialogue. 
e.  Am avut in plus ședinte in cadrul comisiei pentru alegerea manualelor şcolare, dotarea salii multimedia, dezbateri. 
f.  Zile tematice- Haloween 24 oct.–(prof. Andra Bors). 
g. Excursie Bucuresti, prof. Natea Floarea. 
h. Traditii si obiceiuri- proiect, 25 oct, Prof. Muresan Cristina organizator, Andra Bors-invitat. 
i. Saptamana Educatiei Globale- prof.Muresan Cristina. 
j.  Participari la Fesivalul Florile Dalbe, noiembrie-( prof. Natea Floarea, Filip Alexandra). 
k. Traditii si obiceiuri in jurul lumii- prof Andra Bors, dec. 
l. Traditii si obiceiuri de Craciun-invitati membrii comisiei/parteneriat cu Biblioteca scolii, 22 dec. 2016 
m. Activitati umanitare, prof. Filip Alexandra, dec 2016. 
n.  Concursuri in limba engleza-1 feb.-Quizz contest- profesori de limba engleza, Karaoke-(prof. Butyka Blanduzia)-Ziua scolii. 
o. Olimpiada de limba engleza, etapa pe scoala, dec. 2016. 
p. S-au realizat grafice de pregatire suplimentară. 
q. Planuri de remediere pentru elevii cu dificultati de invatare. 
r. Activitatea de formare a cadrelor didactice: unele cadre au participat la cursuri de formare organizate de Casa corpului didactic sau de diverse organizatii de profil. 

ANALIZA SWOT 
Puncte tari 

-Utilizarea mijloacelor moderne 
-Existenţa profesorilor cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, interesaţi de inovaţie, activităţi eficiente, demersuri didactice 
centrate pe elev; 
-Eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;                                                                               
-Utilizarea metodelor activ-participative, adaptarea acestora la conţinutul şi specificul clasei; 
-Performanţele obţinute de elevi la concursuri şcolare, examene de sfârşit de ciclu; 
--Deschiderea spre comunicare, spre activităţi extraşcolare de calitate; 

Puncte slabe  
Nu exista inca suficiente materiale pentru un 
laborator fonic/ multimedia adecvat. 

Oportunităţi  
Proiecte culturale si internationale. 
Multiple posibilitati de colaborare cu alte institutii. 

Ameninţări  
Slaba motivare a cadrelor didactice datorita 
conditiilor actuale. 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                       PERSONALUL DIDACTIC  
COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ-TEHNOLOGII 
Componența: Mîndru Camelia-responsabil CM; Poplauschi Francisc, Ionescu Aurelian, Butyka Mihai, Dandu Sorina, Balint Mirela 
Activitatea metodică la nivelul școlii: 

- Analiza activitatilor referitoare la interasistentele la ore. 
- Olimpiadele de matematica  si informatica , faza pe scoala. 
- Intocmirea testelor de evaluare initiala. 
- Utilizarea mijloacelor moderne in desfasurarea orelor de matematica. 
- Realizarea orarelor cabinetelor de  informatica, IT 
- Stabilirea programului de utilizare a laboratorului (sala 1). 
- Intretinerea aparaturii cabinetelor de informatica, IT, multimedia, a conexiunii Internet. 
- Stabilirea unui program de pregatire a elevilor din cls.12 pentru BAC. 
- Imbunatatirea in masura posibilitatilor a aparaturii existente si dotarea cat mai convenabila cu software-ul necesar in demersul didactic. 

Activitatea metodică la nivelul zonei: 
- Consfătuiri, Cerc pedagogic  

ANALIZA SWOT 

Puncte tari 
1.Toate cadrele didactice din cadrul comisiei metodice sunt titulare si au gradul didactic I. 
2.Atitudinea cadrelor didactice amintite mai sus este propice unei activitati eficiente.                                       
3.Dotarea cu materialele necesare ( planșe, culegeri de probleme, acces la internet).                                     
4.Majoritatea elevilor provin din medii familiale stabile cu un climat favorabil activitatilor 
educative.                    
5.Competentele, abilitatile detinute, atitudinile si comportamentele majoritatii elevilor. 

Puncte slabe  
1.Exista elevi care manifesta indiferenta fata de parcurgerea 
programelor scolare si pregatirea examenelor ( 
2.Exista elevi care nu au inclinatii spre disciplinele de tip real si totusi 
se indreapta spre clase de profil. 
3.Folosirea insuficienta a unor metode moderne de predare, 
considerate atractive de catre elevi si parinti. 

Oportunităţi  
1.Calificarea cadrelor didactice. 
2.Resursele economice ale scolii (deosebite in ultimul an si cu perspective mari ,gratie 
implicarii conducerii si autoritatilor ). 
3.Posibilitatile de perfectionare ale cadrelor didactice oferite in judet. 
4.Stabilitatea cadrelor didactice. 
5.Nivelul de educatie si potentialul economic al majoritatii familiilor elevilor. 
6.Colaborarea foarte buna cu I.S.J.HR si 
autoritatile locale. 
7.Specificul liceului (acela de a pregati candidati pentru admiterea la facultate). 
 

Ameninţări  
1.Sistemul de admitere la liceu ( pe baza mediei din gimnaziu si a 
rezultatelor de la testarea nationala ), care face ca elevii sa ajunga 
acolo unde nu le este locul. 
2.Sistemul de admitere la facultate, dezavantajeaza in special 
activitatea catedrei de fizica. 
3.Subiectele si recompensele la olimpiadele scolare nu motiveaza nici 
elevii, nici profesorii. 
4.Instabilitatea factorilor decizionali ( prea multe schimbari in sistemul 
de invatamant, in perioade scurte de timp). 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                       PERSONALUL DIDACTIC  
COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE 
Componența: Antal Melia-responsabil CM; Matei Ioan, Chițea Constantin, Șipoteanu Gabriela, Mirela Petruț 
Activitatea metodică la nivelul școlii: 

- Analiza activitatilor referitoare la interasistentele la ore. 
- Olimpiadele de biologie, fizică, chimie, faza pe scoala/zonală 
- Intocmirea testelor de evaluare initiala. 
- Utilizarea mijloacelor moderne in desfasurarea orelor de matematica. 
- Intretinerea aparaturii laboratoarelor 
- Stabilirea unui program de pregatire a elevilor din cls.12 pentru BAC. 
- Imbunatatirea in masura posibilitatilor a aparaturii existente si dotarea cat mai convenabila cu software-ul necesar in demersul didactic. 

Activitatea metodică la nivelul zonei: 
- Consfătuiri, Cerc pedagogic  

ANALIZA SWOT 

Puncte tari 
1.Toate cadrele didactice din cadrul comisiei metodice sunt titulare si au gradul diactic I. 
2.Atitudinea cadrelor didactice amintite mai sus este propice unei activitati eficiente.                                       
3.Dotarea cu materialele necesare  ( planse, culegeri de probleme , acces la internet ).                                      
4.Majoritatea elevilor provin din medii familiale stabile cu un climat favorabil activitatilor 
educative.                    
5.Competentele, abilitatile detinute, atitudinile si comportamentele majoritatii elevilor. 

Puncte slabe  
1.Exista elevi care manifesta indiferenta fata de parcurgerea 
programelor scolare si pregatirea examenelor  
2.Exista elevi care nu au inclinatii spre disciplinele de tip real si 
totusi se indreapta spre clase de profil. 
3.Folosirea insuficienta a unor metode moderne de predare, 
considerate atractive de catre elevi si parinti. 

Oportunităţi  
1.Calificarea cadrelor didactice. 
2.Resursele economice ale scolii (deosebite in ultimul an si cu perspective mari ,gratie 
implicarii conducerii si autoritatilor ). 
3.Posibilitatile de perfectionare ale cadrelor didactice oferite in judet. 
4.Stabilitatea cadrelor didactice. 
5.Nivelul de educatie si potentialul economic al majoritatii familiilor elevilor. 
6.Colaborarea foarte buna cu I.S.J.HR si 
autoritatile locale. 
7.Specificul liceului (acela de a pregati 
candidati pentru admiterea la facultate). 

Ameninţări  
1.Sistemul de admitere la liceu ( pe baza mediei din gimnaziu si a 
rezultatelor de la testarea nationala ), care face ca elevii sa 
ajunga acolo unde nu le este locul. 
2.Sistemul de admitere la facultate, dezavantajeaza in special 
activitatea catedrei de fizica. 
3.Subiectele si recompensele la olimpiadele scolare nu 
motiveaza nici elevii, nici profesorii. 
4.Instabilitatea factorilor decizionali ( prea multe schimbari in 
sistemul de invatamant, in perioade scurte de timp). 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                       PERSONALUL DIDACTIC  
COMISIA METODICĂ OM ȘI SOCIETATE 
Componența: Pop-Moldovan Viorica-responsabil CM; Lazăr Cristian, Stoian Emil, Vodă Marc Lică-Adrian, Csatlos Istvan, Balog Anișoara, Matei Liliana, Croitor 
Victorița, Maghei Calinovici Alina-Claudia, Leoonte Dumitru, Cucuiet Lucica 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: 
-  Colaborarea cu C.C.D.; 
-  Participarea activă la cercurile pedagogice ; 
- Diversificarea formelor de pregatire, de perfectionare prin participarea la diverse concursuri şi parteneriate; 
- Susţinerea de activităţi demonstrative pe baza folosirii metodelor active, moderne, eficiente , adecvate situaţiei de învăţare, îmbinate cu cele tradiţionale; 
- Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare (vizionări de spectacole, excursii, vizite, serbări, baluri- fiecare profesor în parte; 
- Organizarea de activităţi extraşcolare: participarea la Proiectul Erasmus ,,Cunoaste-ti constitutia”Costinesti, 13.09.- 24.09.2016. Profesor: Croitor Victorita. 
- Organizarea de activitati in cadrul programului Săptămana Educatiei Globale ,, Împreună pentru pace’’ l 14-18.11.2016.Toplita. Profesor: Croitor Victorita. 
- Organizarea Concursului Judetean de Istorie ,,Uniţi  în cuget si simţiri’’,Editia a-II-a, 1 decembrie 2016, Miercurea –Ciuc. Profesor: Croitor Victorita. 
- Prezentarea unei expozitii de desene cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Coordonatori profesorii de istorie. 
- Colindul traditional ,,Vestim Naşterea Domnului’’ la Episcopia ortodoxa a Covasnei  şi Harghitei; 21 decembrie, M-Ciuc. Profesorii de religie. 
- Activităţi desfăşurate cu ocazia zilei şcolii LTOCT; 
- Concurs interdisciplinar de geografie, religie, psihologie, sociologie; au participat 12 elevi din clasele: a-IX-a C,D,a-XII-a C,D. 3 februarie 2016. 
- Profesori organizatori:Pop-Moldovan Viorica, Matei Liliana, Croitor Victorita, Stoian Emil Nicolae. 
-  Elaborarea de proiecte didactice model pentru fiecare categorie de activitate; 
- Folosirea unor metode si mijloace variate menite sa creasca interesul educatilor spre disciplinele umaniste. 
- Dezbateri asupra celor mai eficiente modalitati de complementare a  metodelor traditionale cu cele moderne, activ-participative menite sa plaseze elevul in 
centrul activitatilor de invatare si sa-l responsabilizeze in legatura cu propria-i formare; 
- Utilizarea calculatorului şi a internetului în cadrul orelor.  
-  Studierea programelor de bacalaureat si pregatirea elevilor cu ore suplimentare pentru bacalaureat; 
-  Pregatirea continuă a elevilor pentru concursuri şcolare; 
CONCLUZII  
a. Aprecieri  generale şi individuale  asupra calității  organizării şi  desfăşurării  activităţilor în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 
 Foarte bună. 
b. Propuneri  pentru  îmbunătăţirea  activităţii comisiei metodice 
- Informarea  continuă  asupra   problemelor  de  specialitate cu  caracter  metodic, pedagogic şi  psihologic; 
- Organizarea de  dezbateri  metodice pe  probleme  de  proiectare, organizare, optimizare  şi  evaluare  a  procesului  educaţional; 
- Perfecţionarea   acţiunii  de  predare, învăţare, evaluare pentru creşterea eficienţei  activităţii  şcolare; 
- Cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor, prin teste de evaluare iniţială,formativă, sumativă; 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                       PERSONALUL DIDACTIC  
COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ-ARTE 
COMPONENŢA: Antal Adrian-Grigore- Responsabil CM; Mariş Emilia, Cojocaru Maria, Negrea Alin, Vatamanu Mihaela  

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: 

- Colaborarea cu C.C.D.; 

- Colaborarea cu inspectorul de specialitate ca profesor metodist- educaţie fizică şi sport; 

- Participarea activă la cercurile pedagogice si la şedinţele Consiliului consultativ al inspectorului de specialitate- lunar; 

- Realizarea de schimburi de experienţă judeţene prin competitiile avute in cadrul O.N.S.Ş şi Olimpiadei Gimnaziilor 2016/2017; 

- Diversificarea formelor de pregatire, de perfectionare prin participarea la diverse concursuri şi parteneriate; 

- Efectuarea unor sondaje de opinie pentru testarea nevoii de perfecţionare; 

- Valorificarea initiaţivelor profesorilor, difuzarea experienţei pozitive pe care o au în special profesorii de educaţie fizică şi sport prin rezultatele obţinute şi 

aprecierea lor de către elevi si părinţi pentru munca susţinută în beneficiul elevilor noştri; 

- Susţinerea de activităţi demonstrative pe baza folosirii metodelor active, moderne, eficiente , adecvate situaţiei de învăţare, îmbinate cu cele tradiţionale; 

- Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare (vizionări de spectacole, excursii, vizite, serbări, baluri- fiecare profesor în parte; 

- Elaborarea de proiecte didactice model pentru fiecare categorie de activitate; 

- Studierea personalităţii copiilor în scopul fundamentării ştiinţifice a activităţii instructiv-educative. 

CONCLUZII  

a. Aprecieri  generale şi individuale  asupra calității  organizării şi  desfăşurării  activităţilor în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 

 Foarte bună. 

b. Propuneri  pentru  îmbunătăţirea  activităţii comisiei metodice 

- Informarea  continuă  asupra   problemelor  de  specialitate cu  caracter  metodic, pedagogic şi  psihologic; 

- Organizarea de  dezbateri  metodice pe  probleme  de  proiectare, organizare, optimizare  şi  evaluare  a  procesului  educaţional; 

- Perfecționarea   acţiunii  de  predare, învăţare, evaluare pentru creşterea eficienței  activităţii  şcolare; 

- Cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor, prin teste de evaluare iniţială, prognostică, formativă, sumativă; 

- Implicare şi perseverență!!! 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                       PERSONALUL DIDACTIC  
COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
COMPONENŢA: Savu Ioan responsabil CM, Filip Doina, Stan Sorin, Rînja Marioara, Todoruț Delia 

 

ANALIZA SWOT 
 
Puncte tari: 

- planificări corect întocmite; 
- obiectivele propuse au fost realizate; 
- activități  de remediere a lacunelor; 
- implicarea părinților în activități extrașcolare; 
- cadrele didactice înscrise la diferite cursuri de perfecționare; 
- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 
- participarea la multe concursuri; 
- parteneriate realizate cu alte școli din judeţ şi din ţară; 
- realizarea de materiale didactice variate; 
- aplicarea unor metode atractive de învățare; 

 
Puncte slabe: 

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, datorită programului încărcat; 
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative extracurriculare si extraşcolare; 

Oportunități:  
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.; 
- parteneriate cu comunitatea locală; 
- posibila participare a părinţilor la activităţile de şcolii; 
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale); 

 
Amenințări 

- instabilitate la nivel social, economic; 
- resurse materiale şi financiare insuficiente; 
- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă. 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT Cabinet de asistență psihopedagogică: 
OBIECTIVE PROPUSE: 
 investigarea nevoilor şi problematicii şcolare; 
 monitorizarea stării de bine/ integrării școlare a elevilor din clasele a IX-a; 
 identificarea unei perspective privind OSP pentru elevii claselor de final de ciclu școlar; 
 prevenirea acțiunii unor factori de risc prin activități la nivelul clasei de elevi; 

I. Activităţi de consiliere individuală: 
-  elevi: 46; 
-  părinţi: 6; 
-  discuţii cu profesorii pe cazuri de elevi: 11; 
II. Activităţi tematice: 

- la orele de dirigenţie 35 ore: primar 1 oră, gimnaziu 10 ore, liceu 24 ore 
- şedinţe cu părinţii: 1 oră 
- cu cadrele didactice: 4 ore 

III. Asistență psihopedagogică: Program „Singur acasă” 9 elevi din cls. IX, cu părinți plecați la muncă în străinătate 
IV. Alte activități: 

- Programe și proiecte educative, excursii, baluri, festivaluri 
- Scriere de proiecte: ROSE, „Abandonează violența-Adoptă Toleranța”-Nu violenței împotriva femeii  
- Activitate în comisii, Formator 

Puncte tari: 
- disponibilitatea pentru activități complexe și diverse 
- consilierea elevilor în problematica dezvoltării personale; 
- comunicare, colaborare intra și intersinstituțională 

Puncte slabe: 
- întâlniri insuficiente cu grupuri de părinți cu rol de 

prevenție; 
 

Măsuri de îmbunătățire: colaborarea cu managerii claselor de elevi pentru desfășurarea unor întâlniri cu părinții, cu rol 
de prevenție; 
Concluzii: activitățile de consiliere educațională pot influența comportamentele elevilor prin combinarea activităților cu 
colective de elevi/ la clasă, cu cele individuale/la cabinet; 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT                                        COMISII DE LUCRU 

CEAC: Elaborare RAEI - Aplicația electronică platformă, Matei I. 
Formare-Perfecționare: recunoaștere/echivalare CPT; monitorizare inspecții grade; înscriere formare, popularizare 
ofertă CCD, chestionare personal; 
Curriculum: încadrare personal didactic, repartiție ore, scheme orare, proiect încadrare 2017-2018 
Orar / serviciu pe școală: 6 variante de orar; repartiție profesori/elevi 
Protecție civilă: instructaje periodice, exercițiu simuare evacuare în caz de incendiu 
Prevenire și reducere violență: întâlniri/discuții cu elevii implicați și părinții acestora 
Inventariere: 40 ore pregătire logistică + 120 ore inventariere număr foarte mare de ore / volum de muncă 
SIIIR: reactualizare date elevi, resurse materiale 
Control Managerial Intern: program, cod conduită, raport de autoevaluare, etc 
Grup de lucru: reactualizare RCOFLTOCT 
Burse: sprijin întocmire dosare/alocare burse; total  27 elevi / valoare: 5.907  lei 

- burse de merit 22 elevi (10 burse + 12 semiburse) 
- burse de studiu 0 
- burse sociale litera a) 3 elevi + litera c) 2 elevi 

Bani de liceu: sprijin întocmire dosare; monitorizare absențe elevi: 22 elevi/ valoare 15.180 lei 
Programe sociale guvernamentale: 

- Rechizite: 5 elevi 
- Lapte și corn:  257 elevi (137 elevi primar + 120 elevi gimnaziu) 
- Euro 200: 0 
- Naveta: 154 elevi; valoare: 6.939 lei 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI LTOCT Comisia Formare continuă și perfecționare: 

Perfecționare:  
- recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile obținute prin grade didactice: 2 cadre didactice Butyka Blanduzia, 

Mariș Elena-Emilia. 
- înscrierea la gradele didactice I și II 

o 1 cerere insp. înscriere gr. didactic I Borș Andra 2017-2019 
o 1 cerere înscriere grad did. II Maghei Calinovici Alina 

Participarea la programe de formare:      3 participări/ 3 programe/123 ore 
Nr. 
crt. 

Curs de formare Nr. ore 
CPT 

Furnizor / Locație Participanți 

1.  Curs de formare Formator 60 ore Fundația Estera  / Toplița Borș Andra Ramona 

2.  Program anual perfecționare contabili  40 ore CECCAR HR / Gheorgheni Ursu Florina Ofelia 
3.  Curs instruire achiziţii publice  23 ore SC EDUTECH CONSULTING SRL Bucureşti Ursu Florina Ofelia 

 
 

Completare studii/reconversii profesionale: 
1.  Facultatea de Matematică An II Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Chițea Constantin 
2.  Studii universitare de masterat  

Politici și management în educație  
An I Universitatea „Al I. Cuza” Iași Borș Andra Ramona 

3.  Masterat Psihologie clinică și tehnici de 
intervenție în psihiatrie   

An I Universitatea „D. Cantemir”  
Târgu-Mureș 

Croitor Georgeta Victorița 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
Compartimentul Secretariat:  

- activitate complexă, acţiuni diverse, rezistență la stress, rezolvarea cu profesionalism a multiplelor solicitări 
(personal, elevi, public, ISJHR, Primărie); utilizare softuri educaționale diverse, implicare activă în toate activitățile 
școlii, sprijin și soluții practice; 
Compartimentul Contabilitate:  

- seriozitate, rigurozitate, colaborare cu ISJHR, Primăria Toplița, agenți economici, parteneri; documente, situații 
întocmite corect şi la timp, implicare activă, disponibilitate;  
Compartimentul Administrativ:  

- preocupări pentru dezvoltarea bazei materiale, rezolvarea problemelor curente, contribuții la funcționarea 
normală a unității școlare; 
Bibliotecă: 

- responsabilitate în proiectarea și organizarea activității, colaborare, sprijin permanent pt. profesori (supliniri, 
înlocuiri); numeroase activități educative: aniversări, expoziții, prezentări de carte, proiecte; 
Laboratoare: 

- preocupări pentru asigurarea funcționării curente, întreținerea bazei materiale;  instruire personal și elevi NSSM, 
PSI; activitate în comisii de lucru; 
Personal nedidactic: 

- muncitor întreţinere preocupări pentru reparații și întreţinerea spaţiilor destinate procesului instructiv-educativ; 
- personal îngrijire: curățenia nu este totdeauna la nivelul așteptărilor, sesizări din partea personalului, elevilor, 

părinților, atitudine ostilă uneori, superficialitate în unele cazuri, s-au mărit suprafețele de curățenie;  
- personal de pază: activitate desfășurată normal, fără incidente 
- cantină: servirea mesei pentru elevii ciclului primar 
- fochist: asigurarea funcționalității centralei termice 
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PROIECTE ȘI PROGRAME   

PROIECTE STRUCTURALE 

„Calitate și performanță în educație prin dezvoltarea și implementarea unei soluții e-Learning la nivelul lSJ HR” Cod SMISCSMR 23001  
- actualizarea bazei de date: elevi, părinți; evidența electronică a notelor/absențelor elevilor + ore online / platforma 

ROSE: Orientare Calitate Tranziție Reușită prin Remediere: ședințe de proiect, scriere propunere proiect, informări 

PROGRAME SOCIALE GUVERNAMENTALE 
Lapte, Corn, Fructe: 257 elevi (137 elevi primar + 120 elevi gimnaziu) 
Bani de liceu: 22 elevi/ valoare 15.180 lei 
Burse 27 elevi / valoare: 5.907  lei 
burse de merit 22 elevi (10 burse + 12 semiburse); burse sociale litera a) 3 elevi + litera c) 2 elevi 
Naveta: 154 elevi; valoare: 6.939 lei 
Rechizite: 5 elevi 

DONAŢII, SPONSORIZĂRI - SEMESTRUL I AN ŞCOLAR 2016-2017 
Nr.  Data Firma/ persoana care sponsorizează Sumă Eveniment/Bun sponsorizat 

Prin contabilitate: 52.347,67 lei 
1.  03.11.2016 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureș  

Proiect POSDRU DATA 
46.105,80 Mobilier şcolar: 30 mese, 60 scaune  

Laptop Dell 10 buc / Licenţe Windows 10 buc 

2.  18.11.2016 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Harghita 

20,00 Cărţi bibliotecă 

3.  21.11.2016 Anănoaie Aurelia-NiculinaTopliţa 60,00 Cărţi bibliotecă 
4.  28.11.2016 UMPFE MENCS Bucureşti  6.161,87 Videoproiector Epson EB Calculator portabil ASSU  

Prin Asociația Părinților din LTOCT: 23.116 lei 

5.  Oct 2016 Direcționare 2% impozit/venit 5344 Susținere activități educative 
6.  Oct 2016 SC Treforex SRL 2000 Balul Boboceilor 

7.  Dec 2016 Fundația Estera 500 Susținere activități educative 
8.  Ian 2017 SC Grimavas Impex SRL 4000 Susținere activități educative 

9.  Nov 2016 Consiliul Județean Harghita 6500 Proeict cultural „Tradiția-o punte între generații” 
10.  Dec 2016 Consiliul Județean Harghita 4772 Proiect cultural „Florile Dalbe” 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
PĂRINȚI 
Întâlniri/ședințe cu părinții: 1-2/semestru ședințe cu părinții de la clase (CP-XII)  prelucrarea Regulamentului de organizare și funcționare a LTOCT; alegerea 
comitetului de părinți 
Calificative acordate pentru colaborarea diriginte-părinte:  Foarte bine: CP, I, II; III, IV, V, VI, VII, VIII, IXA, IXB, IXC, XA, XB, XC, XIA, XIB, XIIA, XIIB,XIIC / Bine: XD, 
XIC, XID, XIID 
Consiliul reprezentativ al părinților: 1 ședință  

- prezentarea Raportului general privind starea și calitatea educației în 2015-2016 
- desemnarea reprezentanților părinților în consiliul de administrație și CEAC 

Asociația Părinților din LTOCT: 
- parteneriat activ, implicare în proiecte: Florile Dalbe, Tradiția-o punte între generații, Ziua Școlii 

Primăria şi Consiliul Local Topiţa: 
- Festivalul de colinde „Florile Dalbe” ediția a VIII-a 
- Depunere proiect continuare investiții Campus școlar 
Poliţia Municipiului Topliţa și IPJ Harghita: 
- Acțiuni și campanii de informare, prevenție, prin orele de dirigenție/alte activități 
- Sprijin Poliția Comunitare 
- Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, organizarea unor întâlniri cu elevii claselor terminale pentru  
concursurile de admitere în școlile postliceale și instituțiile de învățământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne 
Consiliul Judeţean Harghita:  
- Proiecte „Lapte și corn”, proiecte culturale 
Inspectoratul Școlar Județean Harghita: 
UNITĂŢI ŞCOLARE / UNITĂȚI CONEXE 
Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Toplița - Festivalul de colinde „Florile Dalbe” / Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Școala Gimnazială „Miron Cristea”, Toplița - Festivalul de Colinde „Florile Dalbe” / Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Școala Gimnazială „Sfântu Ilie” Toplița - Festivalul de colinde „Florile Dalbe” / Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Liceul Teoretic „Kemény Janos” Toplița - Festivalul de colinde „Florile Dalbe” 
Liceul „M. Cristea” Subcetate - Festivalul de colinde „Florile Dalbe” 
Grădinița „Voinicel” Toplița - Festivalul de colinde „Florile Dalbe” 
Liceul Tehnologic Corbu- Festivalul de colinde „Florile Dalbe” / Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Liceul Tehnologic „Zimmethausen” Borsec - Festivalul de colinde „Florile Dalbe” / Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Colegiul Național „M.Eminescu” Toplița - Festivalul de colinde „Florile Dalbe” 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Miercurea-Ciuc -Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Gheorgheni -Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Școala Gimnazială Livezi-Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Școala Gimnazială Tulgheș-Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
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Școala Gimnazială „Dumitru Gafton” Gălăuțaș-Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Școala Gimnazială „Teodor Chindea” Voșlăbeni-Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Școala Gimnazială „O.C.Tăslăuanu” Bilbor-Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Școala Gimnazială „Geo Bogza” Bălan Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Liceul „Marin Preda” Odorheiu-Secuiesc Proiect educațional „Poveste de Crăciun” 
Școala Gimnazială „Petőfi Sandor” Concurs de desene „Lumea poveștilor” clasele primare (CP-IV) 
Clubul Sportiv Școlar Toplița: sala de sport pentru volei  
Școala Gimnazială nr. 1 Balș, jud. Olt, Proiect Educațional Național ”Nu toți dacii au murit la Sarmizegetusa, Măria Ta!”, simpozion național ”Ștefan cel Mare-
Sfântul de pe tronul Moldovei” Mirela Petruț, Savu Ioan 
Școala Gimnazială Bârza, jud. Olt, simpozion național ”O planetă sănătoasă” Mirela Petruț, Stan Sorin 
Școala Gimnazială Bârza, jud. Olt, simpozion internațional „George Bacovia-Poet provincial? Poet universal?” Mirela Petruț, Țepeș Marinela 
Școala Gimnazială „Simion Mehedinți” Proiect interjudețean  „Copiii-comori de suflet românesc”, Mirela Petruț, Stan Sorin Gavril 
INSTITUȚII DE CULTURĂ: 
Biblioteca Municipală „George Sbârcea” Toplița 
o participarea elevilor şi profesorilor la manifestările literare şi cultural-artistice, conform Planului anual de proiecte și acțiuni culturale organizate în comun 
o implicarea activă a elevilor şi profesorilor în proiectele Bibliotecii 
Casa de Cultură a Municipiului Toplița 
o Festivalul de colinde 
o Balul Bobocilor, Balul Majoratului 
o Festivalul Teatrului Școlar 
Centrul Cultural Toplița: 
o participarea elevilor şi profesorilor la manifestări cultural-artistice  
ASOCIAȚII, FUNDAȚII, ONG-URI: 
Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Proiect educative, premiere elevi olimpici;  
Asociația „Povestașii” București proiect „Povestea călătoare” 15 sept 2016-30 martie 2017, Ilisan Mihaela Corina, Laczko-Rusu Mirela Aurica, 30 elevi VI-VII  
Asociația Învățătorilor Harghiteni Proiect educațional „Poveste de Crăciun” Mirela Petruț, Savu Ioan: 15 școli și licee din județul Harghita 
Cabinet individual de psihoogie Păcurar Bianca, activități educaționale „Problematica familiei contemporane”, Mirela Petruț, Liliana Matei 
Asociația Școala de Valori, București Proiect GROW 
Fundația Collegium XXI și Inspectoratul General al Poliției Române, Proiect educativ „Cunoaște și protejează patrimoniul cultural național”  Mirela Petruț 
Serviciul Județean de Ambulanță Harghita Proiect educativ „Salvatorii OCT” 
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 
- Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș Proiect „Caravana UMF” popularizarea ofertei educaționale, M. Petruț + 120 elevi XI-XII 
- Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca Facultatea de Medicină Dentară proiect POSDRU Creșterea incluziunii sociale și sporirea 

accesului la unitățile de învățământ superior medico-farmaceutice a absolvenților de liceu din regiunile defavorizate din Nord-Vestul și Centrul României (STUDENT-
UMF) M. Petruț, 100 elevi XI-XII real 

- Universitatea de Arte din Târgu Mureș, recital de colinde + popularizarea ofertei educaționale 
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CONCLUZII 
RAPORTAREA LA PRIORITĂŢILE STABILITE PRIN PLANUL MANAGERIAL ANUAL 2015-2016 

I. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea promovării unui act educaţional modern, stabil, de calitate 

Program investiții, reparații curente, întreținere spații: 139.122,18 lei 
- înlocuire conductă apă subsol clădire liceu, reparaţii şi renovare centrala termică,demolare atelier şcoală , 
sistem de control acces şcoală, reparaţii pardoseli  sala profesorală, clasă, birouri 
- CAMPUS: întâlnire de lucru București CNI 
Program achiziții-dotări 19.982,65 lei 
2 videoproiectoare, 2 suporturi, 2  ecrane, roll-up LTOCT, transpalet centrală termică, cărţi bibliotecă, materiale 
didactice laborator fizică, chimie, biologie, materiale sportive, alfabetar, set instrumente muzicale, hărţi, planşe lb. 
străine, boxe, căşti, cd-player, 3 flipchart-uri, 6 panouri avizier, whiteboard magnetic, mobilier sala profesorală, 
stativ microfon de podea 
Dezvoltare prin proiecte:  
DATA 46.105,80: 10 laptopuri,30 mese, 60 scaune, 2 catedre, papetărie 
„Cadrul didactic-un profesionist în sistemul de învăţământ POSDRU 6.161,87 lei Videoproiector Epson EB, 
Calculator portabil ASSUS  
Proiecte culturale CJ HR 11.272 lei Tradiția-o punte între generații, Florile Dalbe   

Nerealizări: 
- Întreruperea lucrărilor de 

investiții Campus școlar!!! 
- Întreruperea programelor de 

dotare laboratoare 
 

II. Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, cu accent pe dezvoltarea competenţelor-cheie 

Realizări 
Program de îmbunătățire a rezultatelor la învățătură:  

Gimnaziu: 100% promovabilitate, 100% elevi media generală > 7,00; 2/3 elevi cu medii generale între 9-10; 4 elevi  
cu media 10(zece)  
Liceu: 98.23% promovabilitate; 99.3% elevi media generală > 7,00; 50.6% elevi cu medii generale 9.00-10.00; 3 elevi 
media generală 10(zece); 12 din 16 clase promovabilitate 100%; 8 clase peste 50% elevi cu medii generale între 9-
10:  
- nr. redus corigenți, nr. mic note scăzute la purtare, nr. mic sancțiuni disciplinare 

Program de motivare a elevilor:  
- pregătire pentru elevii capabili de performanță; emulație, dorință de  participare  la concursuri și olimpiade 

şcolare 
- pregătire/consultații pentru examene  
- burse de merit, burse de studiu, premierea olimpicilor 
- subvenții și premii acordate elevilor participanți la proiectele POSDRU 

Program reducere absenteism/prevenire abandon școlar:  
Gimnaziu: nr total absențe: 9,45; nr. mediu absențe nemotivate/elev: 0,61/elev  
Liceu:18 absențe/elev nr total absențe 2,75 absențe nemotivate/elev, 11 clase cu frecvență foarte bună, 14/16 

Nerealizări 
- 8 elevi corigenți: 1 primar, 7 liceu 
- 1 elev amânat 

 
 
 
 
 
- proces educaţional nu este 

întotdeauna centrat pe nevoile 
educaţionale reale ale elevului; 

- tehnologia multitouch neutilizată 
la nivelul așteptat 

- nr. foarte mic profesori 
participanți la programe de 
formare  

- 8 note la purtare scăzute pt. absențe  
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clase cu nr. foarte mic de absenţe nemotivate/elev 
Program de combatere a violenței: mediere, discuții, sancționare, monitorizare elevi 
Platforma e-Learning acces părinţi situație școlară/absențe elevi 
Programe sociale guvernamentale: de susţinere pentru elevii aflaţi în stare de dificultate: burse sociale, Bani de 
liceu, Rechizite, Lapte corn; 

-1 clasă cu frecvență proastă: XIID (63,46 
absenţe/elev) 

III. Diversificarea ofertei educaţionale prin promovarea activităţilor curriculare şi extracurriculare menite să dezvolte respectul pentru valorile culturale, 
naţionale şi europene, încurajarea spiritului civic, antreprenorial şi a concurenţei loiale 

Realizări 
- interes sporit pentru școala noastră din partea părinților și elevilor; elevi motivaţi și implicați 
- oferta educaţionala diversificată, atractivă şi relevantă: 22 de opționale de tip disciplină nouă (36%), programe 

elaborate de profesorii LTOCT 
- oferta extracurriculară diversificată, modernă, atractivă şi relevantă; 
- Consiliul școlar al elevilor: implicare activă  
- SNAC: acțiuni de tip voluntariat 
- cabinet de asistență psihopedagogică: activitate diversă și bine structurată  
 „Școală după școală” servicii educaționale: pregătire, recreere, servire masă 
PROIECTE: Tradiția-o punte între generații, Florile Dalbe 
STUDENT UMF-Cluj Napoca, Caravana UMF Tg. Mureș, Universitatea de Artă Tg. Mureș 

Nerealizări/Amenințări 
- apatia / dezinterezul unor 

profesori 
- suprasolicitarea/epuizarea unor 

cadre didactice 
- oboseală acumulată pentru elevii  

IV. Dezvoltarea culturii organizaţionale în scopul încurajării spiritului de iniţiativă, cooperare şi colaborare intra- şi interinstituţională 

Realizări 
creșterea coeziunii grupului, climat de cooperare şi colaborare, comunicare deschisă, inițierea, organizarea unor 
evenimente și manifestări specifice în viața școlii: Ziua Educației, Crăciun, Ziua Școlii 
Echipe de proiect: comunicare, colaborare, venituri suplimentare pentru personalul participant  
Centru de testare ECDL 

Nerealizări 
- Implicare inegală 
- parteneriat educaţional 

european nerealizat la nivel 
așteptat 

V. Dezvoltarea marketingului educaţional prin diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii 

Realizări 
- site actualizat la zi 
- popularizarea exemplelor de bună practică 
- articole în presa scrisă / Informația Harghitei 
- obiecte personalizate 
- personalizare holuri, săli de clasă 

Nerealizări 
- revista şcolii needitată 
- anuar needitat  
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 „.Succesul inseamnă să ai orice lucru pe care l-ai dorit vreodată. Fericirea inseamnă 

să dorești ceea ce ai.” 


