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Organizarea și planificarea 
activităţii
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Planul de școlarizare pentru cele șase clase de a IX-a s-a 
realizat în sesiunea din vară la toate specialităţile

Mediile de admitere au fost următoarele:
2020-2021 2019-2020

● ştiinţe ale naturii 8,85 9,24
● matematică – informatică 9,35 9,21
● matematică – informatică, bilingv engleză 9,19 9,00
● ştiinţe sociale 8,02 8,59
● filologie 7,69 8,77
● filologie bilingv-engleză 8,02 8,90

● învăţător-educatoare 7,59 8,40



Orarul

• Orarul a fost întocmit din prima săptămână de şcoală (prof. Kabai Timea).

• S-au stabilit din timp şcolile şi grădiniţele de aplicaţie pentru clasele cu
profil pedagogic, membrii catedrei de pedagogie-psihologie (prof.
Porumbăcean Antonela și prof. Galoș Paula) au întocmit la timp orarele
de practică pedagogică.



Optimizarea calităţii procesului de 
învăţământ și perfecţionarea 
continuă a personalului didactic
Analiza rezultatelor la învăţătură 
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Promovabilitatea
Din cei 832 elevi ai şcolii, în iunie:

• 832 au promovat (100%, faţă de 99,65 % din anul școlar 2019 -2020);
Clasa Promovabilitate 2020 Promovabilitate 2021 Nr. elevi corigenţi

V – 30 100 % 100% 0

VI – 31 100 % 100% 0

VII – 29 100 % 100% 0

VIII – 30 100 % 100% 0

IX – 178 100 % 100% 0

X – 179 100% 100% 0

XI – 176 100 % 100% 0

XII– 179 100 % 100% 0



Evaluarea cunoștinţelor elevilor
Medii anuale (iunie 2021)

2020-2021 2019-2020 
Categorii de medii:

10:  64 41
9 – 9,99 707 689
8 – 8,99        55 95
7 – 7,99: 6 2
6 – 6,99:         0 1

Total: 832 828



Cauzele rezultatelor mai slabe la învăţătură 

● dezinteresul față de studiu;
● lipsa spiritului competitiv; 
● insuficienta însușire a cunoștințelor teoretice în vederea aplicării lor în 

practică;
● inexistența deprinderilor de muncă intelectuală; 
● absența de la ore, indisciplina;
● lipsa motivației;
● inconsecvența în pregătire;
● accentul pus pe disciplinele de examen;
● numărul mic de ore, indulgența părinților;
● programele școlare încărcate;
● altele.



Propunerile cadrelor didactice 
● o mai mare implicare din partea elevilor: studiu sistematic,

seriozitate, disciplină;
● o mai atentă alegere a metodelor şi procedeelor didactice pentru

a desfășura lecții variate, interesante;
● implementarea calculatorului în lecții;
● accentul pus în egală măsură pe studiul individual, pe metodele

activ-participative, pe lucrul cu cartea;
● simplificarea programei școlare;
● motivarea elevilor, încurajarea pentru munca de acasă;
● dezvoltarea spiritului de competiție;
● dotarea cu materiale didactice adecvate;
● evaluare ritmică riguroasă;
● pregătirea elevilor în managementul timpului;
● găsirea unui sistem eficient de recompensă;
● realizarea de consultații;
● creșterea exigenței profesorilor;
● altele.



7254
motivate – 5474; nemotivate - 1780

Numărul total de absenţe





Absenţe nemotivate



Cazuri de scădere a notei la purtare
- XI C – 4 cazuri

Cazuri de elevi corigenţi
- nu sunt



Activităţi desfășurate de 
catedrele de specialitate
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Catedra de limba și 
literatura română



Membrii acestei catedre au:
• întocmit corect documentele de proiectare curriculară
• elaborat și aplicat teste de evaluare inițială, continuă și finală, adaptând permanent

procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a
perfecționa demersul didactic

• adaptat activitățile didactice la regimul de predare online, folosind platforma
Microsoft Teams și diferite aplicații și instrumente de lucru: prezentări ppt, Vibe
canvas, Jamboard, WordWall, Livresq, Miro.com, mentimeter.com etc.

• fost implicați în sesiuni de examene de diferență, simulări naționale, examene
naționale

• pregătit elevii pentru a obține rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat și la
Evaluarea Națională

• încheiat parteneriate și colaborări locale și au derulat proiecte educaționale

Rezultatele obținute de elevi la concursuri și olimpiade școlare:
• Elevii admiși la Centrul Județean pentru excelență în urma examenului de selecție:

Boloș Carina, Cristea Maria, Todoran Antonia (clasa V-a); Brădeanu Melisa, Eszlari
Viviana, Sima Iasmina, Tătar-Șinca Ana, Tincău Medeea (clasa a VI-a).



Formatori:
• Suciu Florica: expert formare ciclul gimnazial în cadrul proiectului „CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”,

implementat de Ministerul Educației și Cercetării;

Autori:
• Adriana Gruia: volumul „Eminescu. Semne în timp” (colectiv de autori) în cadrul proiectului județean „Identitate națională în

creația eminesciană”, 2021.
• Adela Filip: ,,Caietul auxiliar de limba și literatura română pentru clasa a VI-a” (colectiv de autori), 2020, ISBN 978-973-0-

32374-0.
• Cristina Horotan, Daniela Boghian, Alina Dragoș: Revista „Muguri”, 2020

Cursuri de perfecționare:
• validarea înscrierii în corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN): Dragoș Alina,

Dregan Cristina, Filip Adela, Gruia Adriana, Suciu Florica, Boghian Daniela.

Dragoș Alina
• Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

(CPEECN), acreditat prin OMEC nr. 6081/2020 în perioada 26.02.2021-29.03.2021, cu o durată de 60 de ore, 15 credite
profesionale;

• Programul de formare continuă a cadrelor didactice CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, acreditat prin
O.M.E.N. nr. 473/09.08.2019, în perioada 25.01.2021- 08.04.2021, 120 ore, 30 de credite;

• Cursul de formare MCE - Microsoft Certified Educator cu durata de 60 de ore,15 credite, organizat de Certipro Education și am
obținut Certificarea Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning Design) în data
de 23.06.2021;

Suciu Florica
• „Cum ne antrenăm parentingul apreciativ”- Asociația Holtis, decembrie 2020;
• Webinar „Eroii internetului”- 3 module- Asociația ADFABER (30.03.2021; 31.03.2021, 01.04.2021)
• Cursul de formare MCE - Microsoft Certified Educator cu durata de 60 de ore,15 credite, organizat de Certipro Education și am

obținut Certificarea Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning Design) în data
de 23.06.2021;



Cursuri de perfecționare:

Filip Adela:
• Programul de formare continuă a cadrelor didactice CRED în educație! acreditat prin O.M.E.N. nr. 473/09.08.2019 în perioada

02.10.2020-26.11.2020, 120 ore, 30 de credite;
• Activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Cum devenim mentori pentru elevii noștri, cu o durată de 2

ore, susținută de SELLification.org (4EDUcation) la data de 11.09.2020;
• Activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Excelența în cariera de dascăl, cu o durată de 3 ore, susținută

de SELLification.org (4EDUcation) la data de 04.12.2020.
• Cursul de formare MCE - Microsoft Certified Educator cu durata de 60 de ore,15 credite, organizat de Certipro Education și am

obținut Certificarea Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning Design) în data
de 23.06.2021;

• Programul de formare Introducere în educația media pentru profesori de limba și literatura română și discipline conexe din
unitățile de învățământ liceal, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în perioada 21.05 - 12.06.2021, 60 de ore, 15
credite;

• Programul de formare Consilierea părinților organizat de Universitatea tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din
Baia Mare, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, în perioada 02.12.2019 - 02.03.2020 (face-to-face/față-în-
față), data evaluării finale (online) 16.07.2021, 120 de ore, 30 de credite.

Dregan Cristina
• Programul de formare continuă a cadrelor didactice CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, acreditat prin

O.M.E.N. nr. 473/09.08.2019, perioada 02.10.2020-26.11.2020, 120 ore, 30 de credite;
• Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

(CPEECN), acreditat prin OMEC nr. 6081/2020 în perioada 26.02.2021-29.03.2021, cu o durată de 60 de ore, 15 credite
profesionale;

Boghian Daniela
• Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

(CPEECN), acreditat prin OMEC nr. 6081/2020 în perioada 26.02.2021-29.03.2021, cu o durată de 60 de ore, 15 credite
profesionale;

• Program de formare „Instrumente de evaluare online”, organizat de Casa Corpului Didactic „Dariu Pop”, Satu Mare, în
perioada 05.04.2021-23.04.2021, 24 de ore;



Cursuri de perfecționare:

Gruia Adriana:
• Certificat de absolvire FORMATOR, cod COR 242401, organizat de S.C. Avi Eurojobs&Training S.R.L., cu o durată de 40 de ore,

absolvit în 16.10.2020;
• Activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Cum devenim mentori pentru elevii noștri, cu o durată de 2

ore, susținută de SELLification.org (4EDUcation) la data de 11.09.2020;
• Activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Excelența în cariera de dascăl, cu o durată de 3 ore, susținută

de SELLification.org (4EDUcation) la data de 04.12.2020, seria EXCL, nr. 4705;
• Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

(CPEECN), acreditat prin OMEC nr. 6081/2020 în perioada 26.02.2021-29.03.2021, cu o durată de 60 de ore, 15 credite
profesionale;

• Programul de formare continuă a cadrelor didactice CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, acreditat prin
O.M.E.N. nr. 473/09.08.2019, în perioada 25.01.2021- 08.04.2021, 120 ore, 30 de credite;

• Cursul de formare MCE - Microsoft Certified Educator cu durata de 60 de ore,15 credite, organizat de Certipro Education și am
obținut Certificarea Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning Design) în data
de 23.06.2021;

• Activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Tehnici de motivare a elevilor prin NLPl, cu o durată de 3 ore,
susținută de SELLification.org (4EDUcation) la data de 17.03.2021, seria NLP, nr. 5028;

• Program de formare „Instrumente de evaluare online”, organizat de Casa Corpului Didactic „Dariu Pop”, Satu Mare, în
perioada 05.04.2021-23.04.2021, 24 de ore;

• Curs de formare MCE-Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for Educators-21st Century Learning Design), 23 iunie
2021, 15 credite;

• Program transnațional de mentorat „Educație online prin parteneriate”, 19 iulie-24 august 2021.



Seminarii, conferințe:

Suciu Florica:
• „Comunități educaționale reziliente-persoane reziliente”- 9 septembrie 2020- Fundația Romanian Business School
• Conferința Națională în Domeniul Educației, organizată în data de 10 septembrie 2020, de către Asociația “Ține de Noi” și Fundația

Hanns Seidel.
• Cafenea literară: "Paturi oculte" - Doina Ruşti, 14 noiembrie 2020- CCD Galați
• Webinarul: Prezentarea platformei LIVRESQ, 23.11.2020- Centrul Județean de Excelență Satu Mare;
• Conferința Noi perspective asupra evaluării la limba și literatura română – examenul național de bacalaureat, organizată de Casa

Corpului Didactic „Dariu Pop”, Satu Mare, în colaborare cu ISJ Satu Mare și cu Centrul Național de Politici în Evaluare și Educație, în
data de 09.11.2020.

• Webinar „Merito”: „Colaborarea profesorilor”- 3 decembrie 2020, CCD Satu Mare;
• Conferința Pan- Europeană în Domeniul Educației Digitale, 26 august 2021, ediția a XVII-a, organizată de PRiMERA Courses, Ljubljana,

Slovenia;

Gruia Adriana
• Conferința Noi perspective asupra evaluării la limba și literatura română – examenul național de bacalaureat, organizată de

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop”, Satu Mare, în colaborare cu ISJ Satu Mare și cu Centrul Național de Politici în Evaluare și
Educație, în data de 09.11.2020;

• Cafeneaua Merito Satu Mare, organizată de Casa Corpului Didactic „Dariu Pop”, în data de 03.12.2020;
• webinare organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Centrul de Carte Străină Fischer

Internațional și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, desfășurate în perioada 8-26 februarie 2021;
• Simpozionul Județean „Școala online: exemple de bună practică, inovație și eficiență”, organizat în 2 iunie 2021, de Casa Corpului

Didactic „Dariu Pop” și ISJ Satu Mare, în cadrul proiectului educațional „Biblioteca, fereastră deschisă spre nenumărate vieți”.



Seminarii, conferințe:
Filip Adela:

• Conferința Noi perspective asupra evaluării la limba și literatura română – examenul național de bacalaureat, organizată de Casa Corpului
Didactic „Dariu Pop”, Satu Mare, în colaborare cu ISJ Satu Mare și cu Centrul Național de Politici în Evaluare și Educație, în data de 09.11.2020.

• Cercul Povestitorilor, găzduit de AtelieR de Cuvinte, septembrie 2020;
• webinarul Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021, organizat de Rețeaua Edu.ro în data de 08.01.2021;
• webinarul Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021 organizat de Rețeaua Edu.ro în data de 08.01.2021;
• instruirea mozaBook pentru orele de limba și literatura română de nivel începător sau de bază, organizat de Mozaik education în data de

04.02.2021;
• seria a III-a de webinare, organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Centrul de Carte Străină Fischer

International, Fundația Greco, MGT Educational și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, între 8-26.02.2021;
• activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP, susținută de SELLification.org

(4EDUcation) la data de 17.03.2021;
• Webinarul V: Povești din sala de clasă, organizat de Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI în data de 18.03.2021;
• Webinarul Arta povestirii, Scena și Culisele ei susținut de Adriana Ene, Mihaela Blaga și Giorgiana Popan și organizat de AtelieR de Cuvinte în

data de 20.03.2021;
• sesiunea de dezvoltare profesională ,,Nearpod Open House Style Webinar” din data de 31.03.2021;
• activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Elevul tău este un geniu, susținută de SELLification.org (4EDUcation) la data de

09.04.2021;
• webinar în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru cadrele didactice, cu genericul Imaginea coerentă despre sine, organizat de

Asociația Generală a Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova din data de 30.04.2021;
• webinar în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru cadrele didactice, cu genericul Etică profesională, organizat de Asociația

Generală a Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova din data de 14.05.2021;
• seria a IV-a de webinare, organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Centrul de Carte Străină

Fischer International, Fundația Greco, MGT Educational și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, între 14-18.06.2021;





Catedra de limbi moderne



Membrii acestei catedre au:
• întocmit corect documentele de proiectare curriculară
• elaborat și aplicat teste de evaluare inițială, continuă și finală, adaptând permanent

procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a
perfecționa demersul didactic

• adaptat activitățile didactice la regimul de predare online, folosind platforma
Microsoft Teams și diferite aplicații și instrumente de lucru: prezentări ppt, Jamboard,
Miro, WordWall, Livresq, Mentimeter, Quizlet, LearningApps etc.

• fost implicați în sesiuni de examene de diferență, sesiuni de examene Cambridge
• încheiat parteneriate și colaborări locale și au derulat proiecte educaționale
• pregătit elevii pentru a obține rezultate foarte bune la Examenele Cambridge:

• 7 elevi au obținut certificatul FCE și 5 elevi au obținut certificatul CAE (prof. Ioana
Văsuț, prof. Ionela Manda); 2 elevi au obținut certificatul KET (prof. Ramona
Vagner)

Formatori:
• Prof. Ionela Manda: expert formare ciclul gimnazial în cadrul proiectului „CRED-

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, implementat de Ministerul
Educației și Cercetării;



Cursuri de perfecţionare

• participare certificată la cursul adresat profesorilor metodiști organizat de CCD Satu Mare (17.11.2020) (prof. Ionela Manda)
• dobândirea titlului de Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021 (prof. Ionela Manda, Dorel Toduț)
• participare certificată la cursul online de instruire pentru a preda disciplina opțională „Educație juridică” (formator: judecător

Cristi Dănileț de la Tribunalul Cluj) (7.09.2020 – 8.09.2020) (prof. Ionela Manda, prof. Ramona Vagner, prof. Ioana Văsuț)
• Programul postuniversitar MENTOR, organizat de Universitatea din Oradea, DPPPD (60 credite) (iulie 2020 - ianuarie 2021)

(prof. Ramona Vagner, prof. Ioana Văsuț)
• Program de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale CPEECN –

limba engleză (prof. Ionela Manda), limba franceză (prof. Ramona Vagner) (25 februarie – 7 martie 2021, 60 ore, 25 credite)
• Cum să atragi fonduri europene în școala ta (Asociația Cantemir - Training Cariere Iași) (aprilie 2021) (prof. Ionela Manda)
• Cursul CRED – „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” (30 credite) (17 mai – 10 iulie 2021) (prof. Ramona Vagner,

prof. Ioana Văsuț)
• Ateliere în cadrul proiectului „Școală Parteneră Microsoft” (Fundația EOS România) (mai 2021) (prof. Ionela Manda, Dorel

Toduț)
• Atelier 1: Leadership și Politici educaționale la nivelul școlii
• Atelier 2: Predare și învățare inovativă cu tehnologia Microsoft
• Atelier 3: Spații inteligente de învățare
• Atelier 4: Succes școlar – prezentare Class Notebook

• Webinariile „Eroii Internetului - Siguranță online pentru elevi” (martie - aprilie 2021) (prof. Ionela Manda, prof. Ramona Vagner)
• Distribuie cu prudență
• Securizează-ți secretele. Nu te lăsa păcălit
• E cool să fii amabil. Dacă ai îndoieli, întreabă

• Atelier de formare în folosirea filmului ca instrument educațional (Asociația Bloc Zero – Kinoteca) (aprilie 2021) (prof. Ionela
Manda, prof. Ramona Vagner)

• Mentoratul didactic – calea spre o carieră de succes (25 credite) – Asociația CNF Transilvania (curs acreditat prin OMEN nr.
4737/09.08.2019) (iulie-august 2021) (prof. Ionela Manda)

• Microsoft Certified Educator (15 credite) – Microsoft Education (acreditare OMEC 4413/28.05.2020) (iunie 2021) (prof. Ionela
Manda, Dorel Toduț)



Seminarii, conferinţe
• participare certificată la Fischer International Conference 13th Edition (The 2020 Annual Conference for English Language

Teachers – online event) (2.09.2020 – 3.09.2020) (prof. Ionela Manda, prof. Ramona Vagner, prof. Ioana Văsuț)
• Conferința online Cambridge Live Experience, organizată de Cambridge University Press și Cambridge Assessment English (8 -

10.09.2020) (prof. Ioana Văsuț)
• Conferința World Teachers' Day organizată de British Council și IATEFL (3.10.2020) (prof. Ioana Văsuț)
• participare la webinarul organizat de CCD Satu Mare în parteneriat cu proiectul MERITO al Fundației Romanian Business

Leaders: Cafeneaua MERITO Satu Mare, având tema „Colaborarea profesorilor” (3.12.2020) (prof. Ionela Manda)
• Conferința Cambridge Days Romania 2021 organizată de Cambridge University Press și Cambridge Assessment English (7,5

ore) (10 - 12.02.2021) (prof. Ioana Văsuț)
• Conferința ELTOC 2021 – Oxford Professional Development Conference organizată de Oxford University Press (25 - 27.02.2021)

(prof. Ioana Văsuț)
• Seminarul Didactic Internațional de Comunicări Științifice al cadrelor didactice ,,Școala Online. Fundamente pentru Inovarea

Educației în România” organizat de Centrul de Resurse Educaționale, cu sprijinul Asociației ,,RO EDUCAȚIE” (martie 2021) (prof.
Ionela Manda)

• Conferința Microsoft Education Exchange (E2) 2021 (23-24 martie 2021) (prof. Dorel Toduț)
• Conferința EP Summit 2021 – ELT Training Rooms organizată de Express Publishing și Express DigiBooks (32 ore) (16 -

18.04.2021) (prof. Ioana Văsuț)
• Strategii Eficiente în Educația Centrată pe Elev (workshop în cadrul Proiectului CRED) – Casa Corpului Didactic, Satu Mare

(15.06.2021) (prof. Ionela Manda)
• seminarii online: Express Publishing webinar: Make Your Online Lesson More Student Focused (31.08.2020), Cambridge

Assessment English webinar: Back to School: Teaching ideas for A2-B1 Online and Off (1.09.2020), Express Publishing webinar:
Everybody Thinks They Can’t Before They Can – The Benefits and Drawbacks of Online Teaching (2.09.2020), Cambridge
University Press webinar: Lessons from Lockdown (2.09.2020), Macmillan Education webinar: Vocabulary teaching at B2 First:
criteria for selection & Assessment for the future (8.02.2021), Macmillan Education webinar: Teach with Dave Masterclass
session 1: Keep calm and carry on teaching teenagers! – the keys to managing and motivating teens (14.04.2021), Macmillan
Education webinar: Teach with Dave Masterclass session 2: On closer examination – the keys to preparing teens for exam
success (12.05.2021), Oxford Professional Development webinar: Getting More Engagement with Warm-ups, Brain breaks and
Wrap-ups (9.06.2021) – fiecare având durata de 1 oră sau 2 ore (prof. Ioana Văsuț)



Seminarii, conferinţe
• participarea la Conferința Online „Metode eficiente de predare în pandemie”, organizată de către Asociația “Ține de Noi” și

Fundația Hanns Seidel (24.09.2020) (prof. Ramona Vagner)
• participarea la webinarul „ Construiește un Mediu Online Sigur Pentru Copilul Tău”, organizat de Editura Aramis (1.10.2020) (prof.

Ramona Vagner)
• participare la webinarul organizat de Asociația Ține de noi! – „Starea de bine a profesorilor”, susținut de psihologii Simona Baciu

și Cătălina Novac (18.11.2020) (prof. Ramona Vagner)
• participarea la workshop-ul „A Fresh Look at teaching Prepositions Developing the use of critical thinking in the modern

classroom”, organizat de Churchill House School of English Language și International Summer Schools Education (18.11.2020)
(prof. Ramona Vagner)

• participare la webinarul ”Teoria Autodeterminării – metoda prin care profesorii pot repara motivația elevilor și pot debloca
performanțele lor” – susținut de Urania Cremene (26.11.2020) (prof. Ramona Vagner)

• participarea la webinarul „Management modern în educație” – tema Excelență în educație (25.11.2020) (prof. Ramona Vagner)
• participarea certificată la webinarul „Two sides of the same coin: Critical and Creative Thinking in the ELT classroom”, susținut de

John Hughes, organizat de British Council (28.01.2021) (prof. Ramona Vagner)
• Webinar Institutul Francez Cluj-Napoca – „Predarea / învățarea francezei – de la competențe la certificări lingvistice” – susținut

de Mihaela Popa, director de cursuri și examene (31 martie, 7 aprilie 2021) (prof. Ramona Vagner)
• Webinarul „Communiquer efficacement en français avec Bonne nouvelle, Edito pro B1 et L’Atelier” (16 aprilie 2021) (prof. Ramona

Vagner)
Publicații
• „Piatra de temelie a procesului de creștere a calității actului didactic: stilul cadrului didactic” - Simpozionul Interdisciplinar

Național „Împreună pentru o educație de calitate” (ISSN 2559-1967) din cadrul Proiectului cultural-artistic „Educația de calitate, o
educație făcută cu dragoste”, organizat de Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați (CAER 2020-2021, poziția 904),
februarie 2021 (prof. Ionela Manda)

• „Film Study Worksheet (based on an adaptation from a novel)” - Simpozionul Național „Eficient și modern în învățământul
românesc actual”, ediția a IV-a, organizat de Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”, Bârlad (ISSN 2784-0654), martie 2021
(prof. Ionela Manda)

• „Rise to the challenge. Reinvent yourself and your classes” - Simpozionul Interjudețean - „Rising Society” Ediția I, Tecuci, martie
2021 (prof. Ionela Manda)







Catedra de 
matematică și informatică



Membrii acestei catedre au:
• întocmit corect documentele de proiectare curriculară
• elaborat și aplicat teste de evaluare inițială, continuă și finală, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în

funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic
• adaptat activitățile didactice la regimul de predare online, folosind platforma Microsoft Teams și diferite aplicații

și instrumente de lucru
• fost implicați în sesiuni de examene de diferență, simulări naționale, examene naționale
• pregătit elevii pentru a obține rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Națională
• încheiat parteneriate și colaborări locale și au derulat proiecte educaționale

Consultații
• Pe toată durata celor 6 săptămâni ale scenariului roșu, prof. Lupou Agota, prof. Muntean Doina și prof. Botez Eva

au creat materiale utile (breviare teoretice, fișe de lucru, teste sumative) în special pentru elevii care nu avut
posibilitatea de a participa la orele online. Toate acestea au fost publicate online în Biblioteca de resurse
matematice și diseminate pe grupul profesorilor de matematică, site-ul ISJ și pe Facebook.

• Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la informatică s-au ținut consultații săptămânal la clasa a XII-a B și
C- prof. Kabai Timea.

Pregătirea de performanţă
• Pe tot parcursul anului școlar d-l prof. Popescu Călin a ținut pregătire pentru clasa a VII-a, IX B și IX C.
• Prof. Lőkös Annamária se ocupă de pregătirea elevilor din clasa a XI-a B pentru Concursul de matematică-

informatică UBB Cluj (care anul acesta s-a desfășurat online).
• Prof. Kabai Timea – organizează săptămânal întâlniri cu Echipa de robotică StarTech – RO151 – X B, X C –

sâmbătă, între orele 11-15.
• Prof. Lupou Agota a ținut consultații online la clasa a V-a , a VI-a și a XII-a B în perioada ianuarie – mai 2021

pentru pregătirea Olimpiadei Naționale „Gazeta Matematică” – etapele I-III.



Elevii pregătiți de d-na prof. Nește Sanda au participat la examene ECDL obținând următoarele rezultate:
Semestrul I
• 20 elevi clasa a IX-înscriși la ECDL, modulul Utilizarea computerului promovat
• 98 elevi clasa a X-a, 90 cu Word promovat în sem. I
• 45 elevi clasa a XI- a A, C, cu examen promovat la ECDL- Power Point, Internet, Excel.
Semestrul II
• 18 elevi clasa a IX, modulul promovat Word și Internet- promovate,
• 72 elevi clasa a X-a, examene Word, Internet, Baze de date și Power Point, promovate.

Formatori:
Prof. Popescu Călin
• formator la cursul Primii pași cu GeoGebra, 26 noiembrie, 3, 10, 17 decembrie 2020
• formator la cursul din cadrul programului de formare continuă în vederea constituirii Corpului de Profesori Evaluatori pentru

Examenele și Concursurile Naționale (CPEECN), 60 de ore în perioada ianuarie – februarie 2021
Prof. Matyas Luminița
• formator colaborator CCD Satu Mare pentru cursul Platforme educaționale utilizate în activitatea didactică

Autori:
Prof. Popescu Călin:
- coautor – Primii pași cu GeoGebra 5.0
- o problemă publicată în Gazeta matematică nr. 4/ 2021 și două probleme în Suplimentul Gazetei Matematice
Prof. Lupou Agota și prof. Botez Eva
– coautori - „Matematică – materiale utile” – ISBN 978-973-0-33932-1



Cursuri de perfecționare:
Prof. Popescu Călin:
• program de formare continuă în vederea constituirii Corpului de Profesori Evaluatori pentru Examenele și Concursurile Naționale

(CPEECN), 60 de ore în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021

Prof. Lupou Agota:
• Curs „Primii pași cu Geogebra”- organizat de ISJ și CCD – 19 noiembrie 2020 – 12 martie 2021, 60 de ore
• Participare la cursul adresat profesorilor metodiști organizat de CCD Satu Mare în 20.11.2020.
• Programul de formare a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)- seria2-

februarie-martie 2021, 60 de ore, 15 credite

Prof. Galambosi Csaba:
• Curs „Primii pași cu Geogebra”- organizat de ISJ și CCD – 12 noiembrie 2020 – 12 martie 2021, 60 de ore
• Programul de formare a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)- seria2-

februarie-martie 2021, 60 de ore, 15 credite

Prof. Kabai Timea:
• 10-29 septembrie 2020: Profesor în Online (16 CPT)
• sept.-dec.2020: Intensiv de educație digitală pentru profesori de informatică și TIC
• dec.2020-febr.2021: Google Educator Nivelul 1 – Intermediari (25 CPT)

Prof. Lőkös Annamária:
• Participare curs RED organizat de CCD Satu Mare în sept. 2020
• Participare la cursul adresat profesorilor metodiști organizat de CCD Satu Mare în 20.11.2020.
• Curs de formare „Expert în egalitate de șanse”, oferit de EduZecePlus, noi.- dec. 2020
• programul de formare al corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) – martie 2021
• MCE – Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning Design) – mai-iunie 2021

Prof. Matyas Luminița:
• Programul CPEECN pentru disciplina INFORMATICA și TIC
• Certificare Microsoft Certified Educator (recunoscută și echivalată de MEC prin ordinul 4413/28.05.20020 cu 15 CPT)
• curs Mentoratul didactic-calea spre activitatea didactică de succes



Seminarii, conferințe:
Prof. Kabai Timea
9 Septembrie 2020- conferința Tehnologii moderne în predarea informaticii la gimnaziu și liceu
17 Iunie 2021- invitată specială la evenimentul live organizat de Asociația Techsoup România în cadrul căruia a prezentat
proiectele noastre finanțate Meet and Code de-a lungul anilor, cu scopul de a inspira şi îndemna toți profesorii din
România să aplice în viitor pentru evenimente de tehnologie şi programare.

Prof. Lőkös Annamária
Webinarii/training dedicat profesorilor pe tema siguranței online în perioada 22.10.2020 – 12.11.2020
împreună cu elevii clasei a XI-a B la cea de-a doua ediție vituală a târgului internațional de universități – VIRTUAL RIUF
(29.10.2020 în intervalul orar 12:00-18:00)

Prof. Lupou Agota
a participat la festivitatea de lansare a Asociației ECOHUMAN „LIFE TREE” (Asociația Ecologică și Umanitară „COPACUL
VIEȚII”), organizat la Centrul de Recreere „Kentaur” din Atea în data de 23.10.2020 .







Catedra de știinţe



Membrii acestei catedre au:
• întocmit corect documentele de proiectare curriculară
• elaborat și aplicat teste de evaluare inițială, continuă și finală, adaptând permanent

procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a
perfecționa demersul didactic

• adaptat activitățile didactice la regimul de predare online, folosind platforma
Microsoft Teams și diferite aplicații și instrumente de lucru

• încheiat parteneriate și colaborări locale și au derulat proiecte educaționale

Consultaţii:
• La fizică, în ambele semestre s-au organizat consultații pentru clasa a XII-a, pregătire

pentru bacalaureat, atât ore on-line, cât și față în față, atunci când s-a putut. Pentru
celelalte clase a fost fixat un interval de consultații, în fiecare luni 16-18, în care elevii
puteau să solicite în prealabil o întâlnire on-line pentru a remedia unele nelămuriri
sau dificultăți întâlnite. Pentru elevii care au avut dificultăți de înțelegere a noțiunilor
predate s-au făcut o serie de aplicații practice, probleme suplimentare și extensii ale
unor conținuturi la care au întâmpinat greutăți.



Formatori:
Dr. Atyim Paul – formator al metodiștilor de chimie la Casa Corpului Didactic ,,Dariu Pop” Satu Mare

Cursuri de perfecţionare:
Dr. Atyim Paul
• G Suite – pentru predare online

Rațiu Camelia
• Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - Program de formare continuă în vederea constituirii Corpului de profesori

evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), 15 credite, 60 de ore – februarie-martie 2021
• Fundația EOS și Microsoft - Microsoft Certified Educator din cadrul proiectului Școala Parteneră Microsoft , 15 credite, 60 de

ore– aprilie-iunie 2021

Pădureanu Monica
• „Integrarea resurselor digitale în cadrul orelor de biologie”- curs online susținut de CCD SM, insp.Mariana Săsăran, febr.-martie

2021
• „Îndreptar digital”-curs online intensiv (3 martie-15 mai 2021, organizat de Asociația Techsoup)

Seminarii şi conferinţe:
Rațiu Camelia
• 28 octombrie 2020 – Instruire mozaLearn ICT
• 24 noiembrie 2020 – Webminarul „Echilibrul emoțional între ROȘUL pandemiei și VERDELE confortabil”- organizat de CJRAE

Hunedoara
• aprilie 2021 – participare ca voluntar la pilotarea unui test cu întrebări adaptate pentru predarea fizicii prin metoda

investigației, în calitate de absolvent al unui curs de formare din cadrul programului Fizica Altfel al CEAE, bazat pe utilizarea
metodei investigației de predare-învățare.

• 19-23 aprilie 2021- Programul CERN ONLINE Roumanian Teacher, cursul a conținut 10 ore de prelegeri, ateliere, vizite virtuale și
sesiuni de discuții și 2 ore suplimentare de pregătire a proiectului.

Dr. Atyim Paul
• Webinar Management modern în educație, Clasa viitorului, Școala viitorului etc.







Catedra de știinţe 
socio-umane-geografie-pedagogie



Membrii acestei catedre au:
• întocmit corect documentele de proiectare curriculară
• elaborat și aplicat teste de evaluare inițială, continuă și finală, adaptând permanent procesul

instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic
• adaptat activitățile didactice la regimul de predare online, folosind platforma Microsoft Teams și

diferite aplicații și instrumente de lucru
• fost implicați în sesiuni de examene de diferență, simulări naționale, examene naționale
• pregătit elevii pentru a obține rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea

Națională
• încheiat parteneriate și colaborări locale și au derulat proiecte educaționale

Consultații
• La istorie:
Luni: 14-15 XII D – David Radu
Joi: 14-15 XII E – David Radu
• La geografie

• pentru clasa a XII-a E - pregătirea pentru bacalaureat s-a realizat prin predarea materiei
conform programei, prin fișe de lucru tip bac și s-au dat patru teste pe structura tip
bacalaureat – prof. Gombos Corina

• marți între orele 14-15 – prof. Pițig Nicoleta
• La Psihologie generală – joi de la 14-15 - prof. Porumbăcean Antonela
• Pentru examenele de titularizare în învățământul primar și preșcolar - în fiecare joi de la ora 14-15 –

prof. Porumbăcean Antonela



Formatori:
• prof. Pițig Nicoleta – formator curs național CRED și curs „Evaluarea la examene și concursuri

naționale”

Autori:
Articole și studii
• Crina Dărăban (coautor), Monumente și plăci comemorative ale deportaților germani din

România, Editura Banatul Montan, Reșița, 2020.
• Crina Dărăban, ,,Hedi Fried – o viață în umbra Holocaustului”, în Holocaustul în istorie și literatură,

nr.1/2021, Craiova.
• Radu David, ,,Repere din istoria învățământului sătmărean între 1968-1989”, în Satu Mare. Studii și

Comunicări, seria Istorie – Etnografie – Artă - Restaurare – Conservare, vol. XXXVI/2, 2020, pp.
113-130.

• Radu David, „Aspecte cu privire la funcționarea Școlii Normale Romano-Catolice de Învățătoare
din Satu Mare: 1857-1948”, în Studia Universitatis Moldaviae, seria Științe Umanistice, 2020, nr. 10
(140), pp. 20-29. [ISSN 1811-2668 ISSN online 2345-1009].

• dl. prof. Adrian Roman a publicat articole de specialitate în revista Eparhiei Greco Catolice de
Maramureș, „Lumina Credinței” .



Cursuri de perfecţionare:
Prof. David Radu
• Curs Metodiști - CCD Satu Mare
• ,,Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile

naționale (CPEECN)” în martie 2021.
• Cursul de perfecționare CRED – mai-iulie
Prof. Gomboș Corina
• Cursul de perfecționare CRED – octombrie-decembrie
• ,,Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile

naționale (CPEECN)” în perioada februarie-martie 2021 – Gomboș Corina.
• Training-ul pentru profesori în cadrul proiectului ,,Eroii Internetului”.
Prof. Jejeran Camelia
• „Întâlnire online cu profesori și profesoare de științe sociale de la liceele din România”, în cadrul proiectului

„#StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare și reușită pe piața muncii”, CNFIS-FDI-2020-0445,
implementat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

• participare certificată la Fischer International Conference 13th Edition (The 2020 Annual Conference for English
Language Teachers – online event) (2 – 3.09.2020).

• În data de 10.12.2020 la programul de formare continuă „Profesor în online”, program acreditat prin OMEC
nr.4925/10.08.2020, în perioada 30.09-12.11.2020, seria I-B, grupa I.

• „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale” din cadrul Universiății Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș
cu durata de 440 ore și 60 credite profesionale transferabile (CPT)

Prof. Porumbăcean Antonela
• Îndreptar digital. Curs intensiv de educație digitală - Asociația „Teachsoup”
• Curs Metodiști - CCD Satu Mare
Prof. Rațiu Ioana
• Comisia de Control Intern Managerial (SCIM) din unitățile de învățământ preuniversitar;
• Proiect CRED – Curriculum relevant, Educație deschisă pentru toți;
• Curs online internațional Cehia – „Performanță în educație – tehnici utile”



Seminarii, conferinţe:
• participare la webinarul organizat de WAND EDUCATION (14.01.2021) – prof. Stan Adina
• participarea la webinarul „Inovație în educație prin dezvoltarea Red în CRED (03.09.2020) – prof.

Jejeran Camelia
• participarea la webinarul „Cum predămm onlime copiilor din clasele mici?” eveniment susținut de

Centrul de cursuri și meditații online „Domnul Trandafir Teach-ital” (6.09.2020)
• participarea la webinarul „Educație Conectată - Școala în 2020” (9 - 10.09.2020) – prof. Jejeran

Camelia
• participarea la Conferința Online „Metode eficiente de predare în pandemie”, organizată de către

Asociația “Ține de Noi” și Fundația Hanns Seidel (24.09.2020) – prof. Jejeran Camelia
• participarea la webinarul „ Construiește un Mediu Online Sigur Pentru Copilul Tău”, organizat de

Editura Aramis (1.10.2020) – prof. Jejeran Camelia
• participare la webinarul organizat de Asociația Ține de noi! – „Starea de bine a profesorilor”,

susținut de psihologii Simona Baciu și Cătălina Novac (18.11.2020) – prof. Jejeran Camelia
• participare la webinarul „Teoria Autodeterminării – metoda prin care profesorii pot repara

motivația elevilor și pot debloca performanțele lor” – susținut de Urania Cremene (26.11.2020) –
prof. Jejeran Camelia







Catedra de 
educaţie fizică și arte



Membrii acestei catedre au:
• întocmit corect documentele de proiectare curriculară
• adaptat activitățile didactice la regimul de predare online, folosind platforma Microsoft Teams și diferite aplicații

și instrumente de lucru
• încheiat parteneriate și colaborări locale și au derulat proiecte educaționale

Formatori:
• formator național în cadrul programului de formare a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și

concursurile naționale (prof. Nastor Cecilia)

Autori:
• Lucrarea cu titlul “Stretchingul”, publicată în revista Simpozionului Național “Sport pentru toți, sănătate pentru toți”,
organizat de ISJ Vâlcea, 17 mai 2021. (prof. Nastor Cecilia, prof. Rogojan Daniela)

Cursuri de perfecționare:
• Curs online- profesori metodiști, CCD Satu Mare,16 noiembrie 2020, 2ore( prof. Nastor Cecilia, prof.Rogojan Daniela)
• Curs online- „Expert în egalitatea de șanse”, Edu Zece Plus, 19.11.2020-17.12.2020, 10 ore (prof.Rogojan Daniela)
• Curs online- cursul CRED, CCD Satu Mare,25.01-31.03.2021,30 credite, 120 ore ( prof. Nastor Cecilia, prof.Rogojan

Daniela)
• Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile

naționale (CPEECN) acreditat prin OMEC 6081/2020, 18.12-21.01.2021,15 credite, 60 ore( prof. Nastor Cecilia)
• Curs online „Excelența în cariera de dascăl”, SELLification, 4.12.2020, 3 ore( prof. Nastor Cecilia)
• Curs online „Cum devenim mentori pentru elevii noștri”, SELLification, 11.09.2020,2 ore( prof. Nastor Cecilia)
• Curs online „Obiciurile educatorilor de succes”, SELLification, 6.11.2020, 3 ore( prof. Nastor Cecilia)
• Mecanismele de coping- element semnificativ în intervențiile psihopedagogice la elevii cu tulburări (specifice) de

învățare”- 20 de ore(prof Florea Irina)
• „Aplicația Google Classroom în Educație”- 30 de ore(prof Florea Irina)
• „Educație pentru sănătate” 26 de ore (prof Florea Irina)



Seminarii, conferințe

• Webinar „Cum putem rămâne relexați în contexte stresante” Asociația Holtis, 28.10.2020, 2 ore
(prof.Rogojan Daniela)
• Webinar „Cum abordezi pozitiv comportamentele copilului tău” Asociația Holtis 05.11.2020,2 ore(
prof.Rogojan Daniela)
• Webinar „Educația continuă, educație fizică și sport”,MEC., 03.12. 2020, 2 ore (”.( prof. Nastor Cecilia,
prof. Contraş Alexandru prof.Rogojan Daniela)
• Webinar Educația continuă, pregătire sportivă teoretică și practică,MEC. 04.12. 2020, 2 ore.( prof.
Nastor Cecilia, prof. Contraş Alexandru)
• Webinar „Prevenirea traficului de persoane” Asociația Holtis 25.01.2021, 2 ore prof.Rogojan Daniela)
• Webinarii „Eroii internetului-webinarii : Introductiv(9.04.2021,2 ore), Training I ( 27.04.2021, 2 ore)
Training II ( 28.04.2021,2 ore), Training III( 15.04.2021, 2ore) -Tema- Siguranța online pentru
elevi”,Asociația ADFABER (prof.Rogojan Daniela,prof Florea Irina)





Comisia diriginţilor



Comisia diriginților este alcătuită din:

Responsabilii comisiei pe nivele de clasă: 
1. Gimnaziu - Vagner Ramona
2. Cls. a IX-a - Rogojan Daniela
3. Cls. a X-a - Gruia Adriana
4. Cls. a XI-a - Porumbăcean Antonela
5. Cls. a XII-a - Lupou Agota



Activitatea de 
formare continuă

• Majoritatea cadrelor didactice au participat la cercurile pedagogice, la
cursuri, ateliere, webinarii, conferințe, simpozioane, sesiuni de formare
online

• Un număr mare de profesori au susținut examene în vederea obținerii de
certificări

• Mulți profesori CNIS au publicat articole și materiale didactice în reviste de
specialitate

• Un număr mare de cadre didactice sunt formatori ai CCD, membri ai Consiliilor
Consultative ale ISJ, profesori metodiști, inspectori școlari, experți în Management
Educațional și dețin Gradație de merit



Cabinetul de 
asistenţă psihopedagogică



• Activitatea de orientare a carierei a constat în numeroase activități de consiliere
individuală și colectivă, în special la clasele a VIII-a, a X-a și a XII-a, dar și în derularea
programului OSP, pe tot parcursul anului școlar

• De asemenea, prof. consilier școlar a facilitat desfășurarea unor activități online de
popularizarea ofertei universitare, organizate de Universitatea de Vest Timișoara,
Facultatea de Chimie și a participat la Târgul de Cariere 1stJOB.

• În ceea ce privește managementul activității de consiliere, prof. consilier școlar a
alcătuit un orar pliat pe nevoile unităţii de învăţământ și a desfășurat o activitate de
consiliere respectând necesitățile școlii, în general, și a beneficiarilor în particular.

• De asemenea, a alcătuit baze de date cu elevii cu CES (fără certificat de orientare
școlară), elevii instituționalizați, elevii consiliaţi pe diferite tipuri de probleme etc.

• Deseori și-am asumat rolul de mediator în cadrul unor conflicte generate în mediul
şcolar, inclusiv prin colaborarea cu alţi actori (cadre didactice, părinţi, specialişti din
alte domenii).

Profesor consilier, Paula Galoș



Rezultate obţinute la BACALAUREAT și EVALUAREA NATIONALĂ

BACALAUREAT

SESIUNEA IUNIE-IULIE:
• 179 candidaţi înscrişi
• 174 promovaţi 97,21%
• 5 elevi respinşi

SESIUNEA AUGUST: 
• 60%
• 5 candidaţi înscrişi
• 3 promovaţi

În urma celor două sesiuni, procentul de promovabilitate la examenul de 
bacalaureat  a promoţiei 2020-2021 este de 98,89%.

EVALUAREA NAȚIONALĂ: promovabilitate 100%





Activităţi administrative
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Contabilitate
Din contul Asociaţiei Părinţilor s-au cheltuit următoarele sume : 24.289 RON

• Scaner Epson - 3.220 RON
• Laptop Lenovo - 2.350 RON
• Videoproiector - 2.355 RON
• Sponsorizări ROBOTICA - 8904 RON
• Plăți proceduri - 4.000 RON
• Diferite plăți - 2.100 RON
• Ventilator - 160 RON
• Sponsorizări matematica - 1.200 RON



Cabinetul 
medical

• Au fost efectuate 170 de consultaţii şi 159 tratamente.

• Au existat: 30 cazuri de IACRS, 2 cazuri de pneumonie, și 3 cazuri de astm
bronșic.

• Au fost contrasemnate 11 adeverințe medicale și 17 scutiri medicale de efort
fizic.



Biblioteca

• S-au împrumutat 6875 volume, iar în cadrul bibliotecii au fost consultate 950 de cărţi.

• În acest an școlar pe primele locuri s-au situat clasele:
a XI-a D – 92 volume
a IX-a D – 87 volume
a IX-a C – 69 volume



Mulţumim!
Director,
prof. dr. Alina-Georgeta  Dragoș 

Director  adjunct,
prof. Ionela-Tatiana Manda

Secretar,
Maria-Magdalena Szabo


