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Nr. 42.2/18.01.2018 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

1. Planul de şcolarizare 
 

Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip (nivel, filieră, profil, 

specializare, specializare suplimentară) organizate în fiecare an şcolar de Liceul Teologic Reformat Cluj. 

Pentru clasele de început de ciclu de şcolarizare se oferă (în funcţie de prevederile legale în vigoare în anul 

respectiv): 

     -   25 de locuri pentru clasa pregatitoare, înv. Makkai Maria 

- 25-30 de locuri/clasă pentru clasa a V-a; diriginte: Katona Ilona 

     -  28-30 locuri/clasă pentru clasa a IX-a. ciclul inferior a liceului, filiera vocațional specializarea teologic și 

real specializarea științe ale naturii 

- Professional cu următoarele specializări a câte 14 locuri fiecare: 

Turism şi alimentaţie 

Fabricarea produselor din lemn - DUAL 

Electronică, automatizări - DUAL 

Electric – DUAL 

Estetica şi igiena corpului omenesc 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice -DUAL 

 

Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit de numărul de locuri oferite iniţial - ca urmare a numărului de elevi 

efectiv înscrişi (numai la nivel gimnazial) şi mobilităţii elevilor pe parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în 

vigoare (la nivel gimnazial şi liceal). 

Numărul şi/sau tipul claselor nu se pot modifica pe parcursul anului şcolar, iar numărul maxim de elevi pe clasă 

permis de legislaţia în vigoare este de 30. 

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă 

de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. 

mailto:info@kollegium.ro
http://www.cngl.eu/plan-de-%C5%9Fcolarizare-76/
http://www.cngl.eu/consiliul-profesoral-47/
http://www.cngl.eu/consiliul-de-administra%C5%A3ie-26/
http://www.isjsibiu.ro/
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2. Planurile-cadru de învăţământ 

 

Precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea. 

Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional (curriculumul la 

decizia şcolii). Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare 

în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul 

unităţii de învăţământ. 

 Planurile-cadru de învăţământ în vigoare pentru anul şcolar 2018-2019: 

  

 - Planurile-cadru de învăţământ pentru gimnaziu (stabilte din anul 2001 cu modificările ulterioare din 2016): 

 

     - Ordinul de aprobare: OMEC nr. 3638/12.03.2001 și OMECT nr. 3590/05.04.2016 

 

 - Planurile-cadru de învăţământ pentru liceu (stabilite din anul 2009): 

 

     - Ordinul de aprobare: OMECI 3410/16.03.2009 

 

 - Planurile-cadru de învăţământ pentru profesional (stabilite din anul 2009 cu completările ulterioare din 2014, 

2015, 2016 și 2017): 

     - Ordinul de aprobare: OMEN 3152/24.02.2014 

 

 

 

 

 

3. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) 

 

Stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului 

total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ. 

Se elaborează de Comisia pentru Curriculum din Liceul Teologic Reformat Cluj, se avizează de Consiliul 

Profesoral, CEAC şi se aprobă de Consiliul de Administraţie. 

mailto:info@kollegium.ro
http://www.cngl.eu/planuri-de-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt-53/
http://www.edu.ro/index.php/articles/c263
http://www.edu.ro/index.php/articles/c263
http://www.cngl.eu/uploads/files/Curriculum/Ordin_Plan_Cadru_Gimnaziu.pdf
http://www.cngl.eu/uploads/files/Curriculum/Ordin_Plan_Cadru_Liceu.pdf
http://www.cngl.eu/uploads/files/Curriculum/Ordin_Plan_Cadru_Liceu.pdf
http://www.cngl.eu/cd%C5%9F-69/
http://www.cngl.eu/consiliul-profesoral-47/
http://www.cngl.eu/consiliul-profesoral-47/
http://www.cngl.eu/consiliul-de-administra%C5%A3ie-26/
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După aprobarea disciplinelor/activităţilor din CDŞ, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele 

existente, aceste discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv. 

Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculumului la decizia şcolii se 

consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului. 

Lista centralizatoare a CDS avizate pentru anul scolar 2018-2019: 

  

mailto:info@kollegium.ro
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DISCIPLINE OPŢIONALE 
anul şcolar 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nr. crt. Aria curriculară Denumirea opţionalului Clasa/Grupa Cadru didactic 

propunător  

Aprobată  

I. LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE 

    

1. a. Limba engleză PLAY IT, SAY IT Grupa MIJLOCIE  Burkhardt Imola da 

b.   A VI-a, a VIII-a prof. Kulcsár G. Programa in vigoare 

         c.  DEVELOPING 

COMMUNICATIVE FLUENCY 

a IX-a A prof. Kulcsár G. 

 

da 

d.  ENJOYING LITERATURE a X-a A, 

a XI-a A, 

a XII-a A 

prof. Molnár Galaczi J. 

prof. Kulcsár G. 

prof. Molnár Galaczi J. 

da 

e.  Extindere a XI-a A, 

a XII-a A 

prof. Kulcsár G. 

prof. Molnár Galaczi J. 

 

2.a. Limba germană  a V-a,  

a VII-a 

prof. Palkó B. 

 

Programa în vigoare 

b.  KOMMUNIKATION a IX-a A,  

 

prof. Lapohos I. da 

         c.  KOMMUNIKATION a X-a A prof. Palkó B. 

 

da 

         d.  DEUTSCHE KULTUR UND 

ZIVILISATION 

a XI-a A prof. Lapohos I. 

 

da 

3.a. Limba şi literatura 

română 

Reviste și curente literare a XI-a A 

 

prof. Groza C. da 

b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Texte funcţionale şi utilitare a XII-a A,  XII-a C prof. Romitan I. 

 

da 

mailto:info@kollegium.ro
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4,a. Limba și literatura 

maghiară 

Literatura universală a XI-a C Prof. Rácz M. Programa în vigoare 

II. Matematică şi 

Ştiinţele naturii 

 

    

1.a. Matematică Complemente de matematică a XI-a C,  

a XII-a C 

prof. Nagy M. 

prof. Kovács M. 

da 

b.  Sinteze Matematice a VIII-a prof. Kutos Tünde 

Emese 

da 

      

2.a. Biologie Educaţie pentru sănătate a XI-a A 

a XI-a C,a XII-a C 

Prof. Gottwald M. 

prof. Mihályfalvi K. 

Programa în vigoare 

b.  Învăţare pentru societatea 

cunoaşterii - transdisciplinar 

a X-a C prof. Mihályfalvi K. Programa în vigoare 

3.a. Chimie Biochimia alimentelor a XII-a C prof. László M. da 

b.  Chimie prin probleme şi lucrări de 

laborator        

a XI-a C prof. Szakács Enikő da 

III.  Om şi societate     

1.a. Religie Educaţie spirituală                   Clasa O-VIII 

Clasele IX, X, 

XIIC 

prof. Kiss Cs. Z. 

prof. Kiss Cs. Z. 

. 

                da 

Programa in vigoare 

2.a. Istorie Istoria Clujului a IX-a A prof. Bogya K. da 

b.  Comunitatea religioasa si 

societatea 

a XII-a A prof. Bogya K. da 

c.   Invățare pentru societatea 

cunoașterii 

a X-a C prof. Bogya K. 

 

Programa in vigoare 

2.a. Geografie Marile descoperiri geografice   a X-a A prof. Korodi L. da 

b.  Uniunea Europeană           a XII-a A prof. Korodi L. da 

mailto:info@kollegium.ro
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IV. Opțional integrat Europa multicoloră (Ein Europa, 

viele Gesichter) 

a VI-a  prof. Lapohos I. da 

  Europa multicoloră (Colourful 

Europe) 

a V-a  prof. Kulcsár G.  da 

                                                                                                               

 
 DIRECTOR, 

                                                                                                                                                    prof. dr. Székely Árpád 

  

  

mailto:info@kollegium.ro
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Aprobat,                                                                                                                                                                                  Avizat CLDPS 

Consiliul de administrație al ISJ Cluj                              

Lista CDL - anul școlar 2018/2019 

Nr. 

Crt. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

DENUMIRE C. D. L. CALIFICAREA CLASA  AUTORII 

 

Din unitatea de 

învățământ 

Operatorul 

economic/instituția 

publică parteneră 

1. Liceul Teologic 

Reformat Cluj-

Napoca 

Precizia măsurărilor Electronist aparate si 

echipamente 

IX  Katona Coloman SC ROBERT 

BOSCH SRL 

Mercea Andrei-

inginer trainer 

învățământ dual  

Aplicații de bază în 

electronică și automatizări 

 

Electronist aparate si 

echipamente 

X Katona Coloman SC ROBERT 

BOSCH SRL 

Mercea Andrei-

inginer trainer 

învățământ dual  

Inițiere in domeniul electric 

cu aplicații la instalații 

electrice 

Electrician aparate și 

echipamente electrice si 

energetice 

 

IX Menehart Ibolya SC 

ELECTROGLOBAL 

SRL 

Mândraș Paul –

director de producție 

mailto:info@kollegium.ro
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Caracteristicile locului de 

muncă în atelierul electric 

Electrician aparate și 

echipamente electrice si 

energetice 

 

X Menehart Ibolya SC 

ELECTROGLOBAL 

SRL 

Mândraș Paul –

director de producție 

Organizarea ergonomică a 

atelierului de tâmplărie  

Tâmplar universal IX  Matyas Peter 

Aurelia  

S.C. MOBIPROD 

S.R.L. 

Șoplea Gabriel-

director 

Caracteristicile locului de 

muncă în atelierul de 

tâmplărie 

Tâmplar universal IX  Matyas Peter 

Aurelia  

S.C. MOBIPROD 

S.R.L. 

Șoplea Gabriel-

director 

Organizarea ergonomică a 

locului de muncă  

Instalator instalații tehnico-

sanitare și de gaze 
IX Dener Stefan S.C. BOB INSTAL 

S.R.L 
Ianko Cristian  

director 

Caracteristicile locului de 

muncă în atelierul de instalații 

Instalator instalații tehnico-

sanitare și de gaze 
X Dener Stefan 

 

S.C. BOB INSTAL 

S.R.L 
Ianko Cristian  

director 

Resurse necesare salonului de 

frizerie, coafor, manichiură-

pedichiură 

Frizer-coafor-

manichiurist- 

pedichiurist 

IX 

 

 

Sonkodi Noemi SALON CRAZY 

Lajosi Annamaria-

manager salon  

Tranziția de la școală la locul 

de muncă 

Frizer-coafor-

manichiurist- 

pedichiurist 

X Sonkodi Noemi SALON CRAZY 

Lajosi Annamaria-

manager salon  

mailto:info@kollegium.ro
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Resurse necesare în turism și 

alimentație 

Bucătar IX Kerekes Bianca SC. OZANA SRL 

Grindean Ozana- 
director 

Caracteristicile locului de 

muncă în unitățile de 

alimentație 

Bucătar X Kerekes Bianca SC. GRAND 

HOTEL  

Stanca Otilia- 

director 

 

Avizul comisiei metodice a ariei curriculare Tehnologii / șef catedră: Menehart Ibolya ________________________ 

 

Avizul Consiliului de administrație al școlii: prof. dr. Székely Árpád ________________________________________  

 

Avizul operatorului economic/instituției publice partenere: 

mailto:info@kollegium.ro
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4. Activităţi extracurriculare 

 

Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă 

de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii. 

Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal. 

Se propun de Comisia pentru Curriculum din Liceul Teologic Reformat din Cluj-Napoca, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul 

de Administraţie. După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin 

obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv. Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în 

documentele cadrului didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog. Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care 

a optat în scris pentru aceste activităţi este luată în considerare la stabilitea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore. Rezultatele 

obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, 

la nivelul unităţii de învăţământ. 

Începând cu anul 2010, după introducerea finanţării cheltuielilor de personal în funcţie de numărul de elevi pe baza costului standard pe elev, a fost 

necesară o reducere substanţială a activităţilor extracurriculare pentru încadrarea în fondurile alocate. 

   

 

 

 

mailto:info@kollegium.ro
http://www.cngl.eu/extracurricular-54/
http://www.cngl.eu/consiliul-profesoral-47/
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Activităţi extracurriculare (AEC) - orientare generală 

În Liceul Teologic Reformat, activităţile extracurriculare vizează în principal pregătirea pentru înaltă performanţă şi formarea de competenţe 

avansate, promovarea unui stil de viaţă sănătos şi susţinerea talentului artistic - conform cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ. Prin activităţile 

extracurriculare se urmăreşte, în combinaţie cu oferta CDŞ: 

 - pregătirea avansată pentru înaltă performanţă academică şi sportivă (participarea la olimpiade, concursuri şi competiţii) 

 - promovarea şi susţinerea talentului artistic în arte plastice şi în muzică 

 - susţinerea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare şi sport 

 - realizarea activităţilor redacţionale -  Revista Talentum 

 - formarea competenţelor avansate în limbi moderne pentru promovarea examenelor lingvistice cu recunoaştere internaţională 

 - formarea unor competenţe profesionale în informatică şi în utilizarea calculatorului (pentru obţinerea ECDL) 

   

Activităţi extracurriculare (AEC) - procedura de stabilire 

  

Pentru stabilirea anuală a activităţilor extracurriculare (AEC) şi a formaţiunilor de studiu pentru aceste activităţi se procedează astfel: 

 1. Comisia pentru curriculum solicită şi centralizează propunerile de la şefi de catedre, cadre didactice, elevi şi părinţi 

 2. Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul AEC, în funcţie de solicitări, resurse şi politica unităţii de învăţământ 

 3. Proiectul AEC este discutat şi avizat de CEAC 

 4. Proiectul AEC se transmite către elevi spre consultare, propuneri de modificări şi exprimarea opţiunilor 

 5. Comisia pentru curriculum stabileşte AEC rezultate din propunerile şi opţiunile elevilor, având în vedere resursele existente 

 6. Consiliul Profesoral discută, după caz corectează şi avizează AEC şi le trimite spre aprobare Consiliului de Administraţie 

mailto:info@kollegium.ro
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 7. Consiliul de Administraţie discută, după caz corectează şi aprobă AEC 

 8. Activităţile extracurriculare şi formaţiunile de studiu aprobate de Consiliul de Administraţie devin obligatorii pentru toată şcoala 

  

Activităţi extracurriculare (AEC) - anul şcolar curent 

 În anul şcolar curent, activităţile extracurriculare organizate sunt: 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA CONŢINUT GRUP 

ŢINTĂ 

DATA ŞI LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

ORGANIZATORI 

Cercuri – caracter permanent 

1. Cor Ansamblul coral al 

şcolii 

IX-XII 

IV-VIII 

4 ore/săptămână Şcoala Dr. Székely Árpád 

Prof. Gergely Zoltán 

2. Cerc de teatru Dramatizări IX-XII 2 ore/săptămână Şcoala Prof. Molnar Galaczi 

Julia 

3. Dans popular Grupa de dans al şcolii IX-XII 2 ore/săptămână Şcoala  Prof. Nagy Tibor 

4. Cercetaşii şcolii Excursii şi activitati 

educative 

IX-XII 

I-VIII 

2 ore/săptămână Şcoala Prof. Korodi László 

Nyitrai Etelka 

5. Echipa sportivă Echipă de baschet, volei 

şi fotbal 

IX-XII 3 ore/săptămână Şcoala Prof. Finta István 

Prof. Kiss Gergely 

6. I.K.E Întruniri educative 

religioase 

IX-XII 1 oră/săptămână Şcoala Preot ref. Kiss-

Cserey Zoltán 

Activităţi educative – comemorarea unor evenimente şi date importante 

1. Concurs de coroniţe 

de Advent 

Confecţionare de 

coroniţe de Crăciun 

IX-XII           Noi. 2016 

Şcoala 

Prof. Felházi Lenke 

2. Concert de Crăciun Colinde de Crăciun IX-XII Dec. 2016 

Biserica 

Dr. Székely Árpád 

3. Concert ecumenic de 

Crăciun 

Colinde de Crăciun IX-XII Dec. 2016 

Biserica 

Dr. Székely Árpád 

4.  Reményik Sándor 

szavalóverseny 

Concurs interşcolar de 

recital de poezie 

IX-XII  Apr. 2017 

Şcoala 

Prof. Szilágyi 

Gizellla, Halmagyi 

mailto:info@kollegium.ro
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Elevi din 

alte şcoli 

Katalin şi Rácz 

Melinda 

5. Conferinţa Regională 

de Protecţie a 

Mediului 

Concurs interşcolar de 

proiecte de mediu 

IX-XII 

Elevi din 

alte şcoli 

 Apr. 2017 

Şcoala 

Prof. Mihályfalvi 

Katalin  

Activităţi extraşcolare – caracter tradiţional 

1. Acte caritative 

 

Dorcas Aid 

Pachete adunate 

copiilor cu deficienţe de 

auz 

Elevii 

şcolii 

Oct. 2016 

Şcoala 

Dec. 2016 

Preot ref. Kiss-

Cserey Zoltán  

2. Balul Bobocilor Concurs de frumuseţe şi 

inteligenţă 

IX-XII Noi. 2016 

Şcoala 

Elevii şi diriginţii 

claselor a XII. 

3. Mikulás bál 

Balul Sf. Nicolae 

Spectacol de Ziua Sf. 

Nicolae 

X-XII 09. dec. 2016 

Şcoala 

Elevii şi diriginţii 

claselor a XI. 

4. Farsangi bál 

Bal Mascat 

Spectacol cu şi despre 

măşti 

X-XII Febr. 2017 

Şcoala 

Elevii şi diriginţii 

claselor a X. 

5. Campionat de fotbal Concurs între clase şi 

participări la 

campionatul liceelor din 

oraş 

IX-XII Apr. 2017 Prof. Finta István, 

prof. Kiss Gergely 

6. Săptămâna  

„Şcoala Altfel” 

şi 

Zilele Şcolii 

Concursuri disciplinare, 

interdisciplinare, 

sportive şi cultural 

artistice 

IX-XII 29 mai-2 iunie 2017 

 

Şcoală 

Toate cadrele 

didactice 

7. Majoratul Momente artistice XI-XII  Aprilie 2017 

Şcoală 

Elevii şi diriginţii 

claselor a XI. 

8. Ultimul clopoţel ...un moment de adio IX-XII 26 mai 2017 

Şcoală 

Elevii şi diriginţii 

claselor a XII. 

Alte activităţi extraşcolare 

1. Să comunicăm Team building IX.A Oct. 2016 

        Suncuius, jud. 

Cluj 

Prof. Dáné Gabriella 

Prof. Nagy Magdolna 

Prof.Bogya Ecaterina 
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2. Să comunicăm Team building IX.C Noi.  2016 

Suncuius , jud. Cluj 

Prof. Dáné Gabriella 

Prof. Nagy Magdolna 

Prof. Mihalyfalvi 

Kati 

 

  

5. Activităţi extraşcolare 

 

Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii Liceul 

Teologic Reformat Cluj, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului. 

Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii. 

Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de 

organizatori. La fel ca în timpul tuturor activităţilor organizate de Liceul Teologic Reformat Cluj, elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor 

extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent. Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi 

să respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii. Prezenţa şi rezultatele elevilor 

la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog. Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare 

se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ. 
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Activităţi extraşcolare (AES) - orientare generală şi categorii de activităţi 

  

 În Liceul Teologic Reformat Cluj, activităţile extraşcolare vizează în principal extinderea culturii generale şi de specialitate a elevilor, promovarea 

spiritului competiţional şi a performanţei înalte, educarea morală şi civică a elevilor, colaborarea cu comunitatea şi cu elevi din alte şcoli, precum şi 

alte obiective conforme cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ. 

Prin specificul lor, activităţile extraşcolare sunt corelate cu activităţile extracurriculare (AEC) şi cu cele din cadrul curriculumului la decizia şcolii 

(CDŞ). Majoritatea activităţilor extraşcolare se realizează în colaborare şi/sau cu sprijinul partenerilor Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca: Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca, unităţi de învăţământ din ţară şi din străinătate precum și alte instituţii şi organizaţii. 

Principalele activităţi extraşcolare organizate în mod tradiţional de Liceul Teologic Reformat Cluj în fiecare an şcolar la nivel de unitate sunt: 

  - Ziua Porţilor Deschise (prezentarea de comunicări şi referate, proiecte şcolare, vizitarea şcolii, concursuri etc.) 

 - Balul Bobocilor şi Balul Majoratului 

 - cel puţin 2 manifestări pe an dedicate unor mari personalităţi din cultura maghiară şi universală 

 - practica elevilor din clasele profesionale în diferite firme şi instituţii 

 - activităţi specifice proiectelor de cooperare europeană în domeniul educaţiei 

Suplimentar acestor activităţi tradiţionale, se mai organizează în fiecare an şcolar, la iniţiativa conducerii, şefilor de catedre/comisii, diriginţilor, 

cadrelor didactice şi elevilor, în colaborare cu diferite instituţii şi organizaţii partenere: 

 - manifestări dedicate combaterii violenţei şi comportamentelor nesănătoase 

 - activităţi de voluntariat în beneficiul şcolii şi al comunităţii locale 

 - excursii tematice istorie-geografie în ţară şi în străinătate 

 - spectacole, serate, concursuri artistice şi sportive, alte manifestări recreative 
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Activităţi extraşcolare (AES) - modalităţi de organizare şi procedura generală de stabilire 

  

 Activităţile extraşcolare tradiţionale organizate anual la nivelul unităţii de învăţământ sunt aprobate de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de 

Administraţie, la propunerea conducerii Liceul Teologic Reformat Cluj. Coordonarea acestor activităţi este realizată de directori şi de responsabilii 

numiţi în acest scop. Propunerea pentru o activitate extraşcolară anuală la nivel de unitate suplimentară celor tradiţionale, se înaintează directorului şi, 

după avizul acestuia, se discută şi se aprobă în Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie. 

Activităţile extraşcolare ocazionate se stabilesc şi se organizează astfel: 

 1. Se propun de diriginţi, psihologul şcolar, şefi de catedre, cadre didactice - inclusiv la iniţiativa justificată a elevilor şi/sau a părinţilor 

 2. Se analizează şi se aprobă de director - orientativ înainte de începerea anului şcolar, efectiv cu 1 lună înainte de activitate 

 3. Se organizează în întregime sub răspunderea şi prin grija iniţiatorului, sub monitorizarea şefului comisiei diriginţilor/directorilor 

  

Activităţi extraşcolare (AES) - anul şcolar curent 

  

Activităţile extraşcolare ocazionale organizate pe parcursul anului şcolar curent sunt prezentate în raportul de activitate al şefului comisiei diriginţilor 

(la începutul anului şcolar următor). 

  

Activităţi extraşcolare (AES) - oferta pentru anul şcolar viitor 
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In fiecare an şcolar Liceul Teologic Reformat Cluj Napoca are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care  asigură atingerea 

standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene intr-un climat de siguranta fizică şi psihică, se  axează  pe realitatea economica a judeţului 

Cluj  fiind  concentrată  şi pe necesarul forţei de muncă si pe calificările solicitate  în diferite domenii conform PDI. 

Astfel începând cu anul şcolar 2014-2015 în liceul nostru sunt pregătiți elevi atât prin clase de liceu şi postliceu care acordă absolvenţiilor un 

atestat profesional si posibilitatea continuării studiilor în învăţământul superior, cât şi prin clase de şcoala profesională, care permit elevilor să înveţe o 

meserie şi să fie angajaţi în întreprinderile din judeţul Cluj,   din ţară şi chiar din Uniunea Europeană. De asemenea, şcoala deţine contracte de parteneriat 

cu agenţi economici în domeniile electronică şi automatizări, estetică şi igiena corpului omenesc, alimentaţie şi instalaţii pentru construcţii din judeţul 

Cluj, acolo unde elevii de la şcoala profesională vor  efectua orele de practica. 

Școala dispune de toate conditiile- bază materială şi resurse umane calificate- pentru ca elevii să poată să înveţe temeinic şi să-şi dezvolte 

competenţe şi atitudini ce ii vor permite să funcţioneze cu succes, ca adult, într-o societate democratică. O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare 

vor valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrata si armonioasa, 

capabila sa traiasca într-o lume moderna si polivalenta.  

 În fiecare an şcolar oferta educaţională,  adecvată  la diagnoza contextului socio-economic şi cultural,  adecvată în raport  cu resursele materiale 

şi umane existente în şcoală în care funcţionează şcoala şi la Proiectul de Dezvoltare Instituţională  s-a adresat  către toţi actualii si potenţialii beneficiari 

şi a cuprins: 

 prezentarea şcolii,  programul şcolii şi facilităţile puse la dispoziţia elevilor, calendarul şi datele de contact ale unităţii de învăţământ; 
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 elemente specifice  ethosului şcolii,  resursele educaţionale (umane si materiale) puse la dispoziţie pentru activităţile curriculare şi 

extracurriculare; 

 modalităţile de promovare pentru fiecare grup ţintă, acţiunile de promovare, resursele utilizate şi persoanele responsabile. 

În şcoala noastră, elevii pot beneficia de : 

 

* Program tip  semi-internat pentru clasele primare. 

* Profesori titulari, cu o foarte bună pregătire de specialitate și didactică. 

* Baza materială foarte bună și modernizată. 

* Siguranța pe parcursul șederii la școală, dispunând de toate facilitățiile necesare în incintă, sistem de supraveghere video. 

* Cabinet medical şi cabinet de consiliere psiho-pedagogic.. 

* Suport logistic pentru informare si documentare,  sala de lectură și calculatoare conectate la internet. 

* Suportul material al Asociatiei de Părinţi. 

* Dezvoltarea abilităților de comunicare și antreprenoriale, școala fiind implicată în mai multe proiecte naționale şi europene. 

* Săli moderne. 
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Resursele care susțin oferta educațională sunt: 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar curent: 

Nivel de învăţământ  Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii  Forma 

de învăţământ 

Limba de predare 

Preşcolar,  

din care 

grupa mică 1 26 ZI maghiară 

grupa mijlocie 1 29 ZI maghiară 

grupa mare 1 31 ZI maghiară 

Total 3 86   

Primar, 

din care  

cl. pregătitoare 1 23 ZI maghiară 

cl. I 1 27 ZI maghiară 

cl. a  II-a 1 26 ZI maghiară 

cl. a  III-a 1 25 ZI maghiară 

cl. a  IV-a 1 27 ZI maghiară 

Total  5 128   

Gimnaziu,  

din care 

cl. a  V-a 1 27 ZI maghiară 

cl. a  VI-a 1 27 ZI maghiară 

cl. a  VII-a 1 24 ZI maghiară 

cl. a  VIII-a 1 30 ZI maghiară 
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Total 4 108   

Liceal 

(ciclul inferior), 

din care  

cl. a  IX-a 2 50 ZI maghiară 

cl. a  X-a 2 50 ZI maghiară 

Total 4 100   

Liceal,  

 (ciclul superior), 

din care 

cl. a  XI-a 2 48 ZI maghiară 

cl. a  XII-a 2 50 ZI maghiară 

cl. a  XIII-a 0 0 ZI maghiară 

Total  4 98   

Profesional de 3 ani, din 

care 

An I 3 67 ZI maghiară 

An II 3 69 ZI maghiară 

An III 3 81 ZI maghiară 

Total 9 217   

Postliceal, 

din care 

an I 1 17 ZI maghiară 

an II 1 20 ZI maghiară 

an III 1 18 ZI maghiară 

Total  3 55   

 

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională (se va completa  pentru fiecare nivel 

de învăţământ, specializare /calificare profesională în parte): 
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Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / Domeniu Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal   

  Teoretica  real Ştiinţele naturii a IX-a 1 24 

  Vocationala  teologic Teologie reformată  a IX-a 1 26 

  Teoretica  real Ştiinţele naturii a X-a 1 26 

  Vocationala  teologic Teologie reformată  a X-a 1 24 

  Teoretica  real Ştiinţele naturii a XI-a 1 20 

  Vocationala  teologic Teologie reformată  a XI-a 1 28 

  Teoretica  real Ştiinţele naturii a XII-a 1 24 

  Vocationala  teologic Teologie reformată  a XII-a 1 26 

2. Profesional de 3 ani 

 Profesional  Turism şi alimentaţie Bucătar An I 0,5 15 

   Fabricarea produselor 

din lemn 

Tâmplar universal An I 0,5 9 
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   Electronică, 

automatizări – DUAL 

Electronist aparate şi 

echipamente 

An I 0,5 10 

   Electric - DUAL Electrician aparate şi 

echipamente electrice şi 

energetice 

An I 0.5 8 

   Estetica şi igiena 

corpului omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist 

– pedichiurist 

An I  0,5 15 

   Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

Instalator instalaţii tehnico - 

sanitare şi de gaze 

An I 0.5 10 

   Turism şi alimentaţie Bucătar An II 0,5 12 

   Estetica şi igiena 

corpului omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist 

– pedichiurist 

An II  0,5 14 

   Electronică, 

automatizări 

Electronist aparate şi 

echipamente 

An II 0.5 13 

   Electric Electrician aparate şi 

echipamente electrice şi 

energetice 

An II 0.5 11 

   Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

Instalator instalaţii tehnico - 

sanitare şi de gaze 

An II 0.5 10 
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   Fabricarea produselor 

din lemn 

Tâmplar universal An II 0,5 9 

   Turism şi alimentaţie Bucătar An III 0,5 14 

   Estetica şi igiena 

corpului omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist 

- pedichiurist 

An III  0,5 15 

   Electronică, 

automatizări 

Electronist aparate şi 

echipamente 

An III 0.5 14 

   Electric Electrician aparate şi 

echipamente electrice şi 

energetice 

An III 0.5 13 

   Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

Instalator instalaţii tehnico - 

sanitare şi de gaze 

An III 0.5 14 

   Fabricarea produselor 

din lemn 

Tâmplar universal An III 0,5 11 

3. Postliceal  

3.1 Postliceal  Sănătate şi asistenţă pedagogica Asistent medical generalist an I 1 17 

   Sănătate şi asistenţă pedagogica Asistent medical generalist an II 1 20 
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   Sănătate şi asistenţă pedagogica Asistent medical generalist an III 1 18 
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RESURSELE UMANE 
 

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

 

  

Director 

 

Gradul 

didactic 

Vechime 

la catedră 

Documentul de 

numire 

în funcţie 

Modalitatea 

numirii pe 

funcţie 

Unitatea de 

învăţământ la care 

are norma de bază  

Unitatea de 

învăţământ la care 

este titular (dacă e 

cazul) 

Observaţii, dacă este 

cazul 

(de ex: directorul este 

cadru didactic cu 

studii în străinătate 

echivalate 

/neechivalate în 

România) 

Prof. dr. SZEKELY ARPAD 

 

I 35 Decizie ISJ Cluj 

nr. 

1893/21.12.2016 

Concurs Liceul Teologic 

Reformat Cluj-

Napoca 

Liceul Teologic 

Reformat Cluj-

Napoca 

Nu este cazul 

Director adjunct        

Prof. NAGY MAGDOLNA I 23 Decizie ISJ Cluj 

nr. 

1127/23.08.2017 

Detaşare în 

interesul 

înv. 

Liceul Teologic 

Reformat Cluj-

Napoca 

Liceul Teologic 

Reformat Cluj-

Napoca 

Nu este cazul 
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 PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

Număr total 

de cadre 

didactice 

Număr de 

norme întregi 

/posturi 

Număr de cadre 

didactice cu 

norma de bază în 

unitatea de 

învăţământ  

Număr de cadre 

didactice titulare   

ale unităţii de 

învăţământ 

Număr de cadre   

didactice calificate 

/procent din numărul 

total  al cadrelor 

didactice 

Modalitatea angajării pe post 

(de ex: concurs titularizare, detaşare, 

suplinire, transfer)Se va preciza 

numărul de cadre didactice pentru 

fiecare situaţie  

Observaţii, dacă este cazul 

(de ex: personal didactic cu 

studii în străinătate 

echivalate/neechivalate în 

România)  

81 70 46 34  81 – 100% Concurs – 34 

Suplinitor – 12 

Plata cu ora  - 35  

Nu este cazul 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:  

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu 

doctorat 

Gr. I Gr. II cu 

definitivat 

fără 

definitivat 

Necalificat 

3 27 9 15 27 0 

 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:   

Vechime debutant  3-5ani 6-10 

ani 

11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 

30 
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-în învăţământ 
27 8 6 6 14 4 8 8 

- în unitate 
15 20 6 6 14 4 16 0 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 Categorie de personal Nr. de 

persoane 

încadrate 

Nr. de 

persoane 

calificate 

Nr. de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele 

privind  încadrarea 

categoriei respective de 

personal 

la nivelul normativelor 

privind  încadrarea 

categoriei respective de 

personal 

peste normativele privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

Administrator financiar - contabil 1 1 1  x  

Secretar 1 1 1  x  

Bibliotecar 1 1 0,5   x 

Pedagog 2 2 2  x  

Supraveghetor de noapte 3 3 3  x  

Administrator patrimoniu 1 1 1  x  
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PERSONALUL NEDIDACTIC  

  

Categorie de personal Nr.  de 

persoane 

încadrate 

Nr.  de 

persoane 

calificate 

Nr. de norme 

pentru fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub normativele privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

la nivelul normativelor privind  

încadrarea categoriei respective 

de personal 

peste normativele privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

Portar-paznic 4 4 4  x  

Ingrijitor  8 8 8  x  

Muncitor intretinere 1 1 1  x  

Spalatoreasa 3 3 2   x 

Magaziner 1 1 0,5   x 
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LISTA SPAŢIILE ŞCOLARE 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1. Săli de clasă /grupă Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 29/7 1551,2/196 

2. Cabinete Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 4 104 

3. Laboratoare* Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 8 305 

4. Ateliere* Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 7 181.4 

5. Sală şi / sau teren  

de educaţie fizică şi sport* 

Contract de închiriere nr. 1795/2009.II: Sală de 

sport 

Contract de închiriere nr. 1795/2009.II :Teren 

de sport 

1 

1 

209.3 

1265 

6.  Spaţii de joacă * Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 2 638 

TOTAL 59 4449.9 
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SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare 

şi documentare 

Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 3 107.7 

2. Sală pentru servit masa* Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 2 204.5 

3. Dormitor * Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 40 1165.8 

4. Sala festiva Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 2 194.5 

5. Spălătorie * Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 1 40 

6. Spaţii sanitare Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 42 565.13 

7. Spaţii depozitare materiale didactice Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 1 20 

TOTAL 91 2297.63 
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SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa 

(mp) 

1. Secretariat Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 3 70.35 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 1 29 

3. Contabilitate * Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 1 29 

4. Casierie  * Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 1 8 

5. Birou administraţie* Contract de închiriere nr. 1795/2009.II 1 15 

TOTAL 7 151.35 

 

Menţiuni: Liceul îşi desfăşoară activitatea educaţională în  3 clădiri :1. Sediul Liceului – str. M. Kogălniceanu nr.16; 2. Clădirea 

Szasz Domokos  - str. Câmpeni 1; 3. Centrul Diaconal al Eparhiei Reformate din Ardeal – str. Ponorului nr.1 
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