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1.CONTEXTUL GENERAL 
 

 Având in vedere faptul ca obiectivul principal al educatiei trebuie sa fie maximizarea 

sanselor de alegere a traiectoriei in viata si  minimizarea resurselor de esec, potentialul 

copiilor si tinerilor ce pasesc pragul scolii trebuie valorificat in raport cu piata reala a fortei 

de munca.  

 Formarea tineretului scolar este cu atat mai eficienta cu cat formatorul se dovedeste a 

fi un om inzestrat nativ pentru prefesia de educator.  

 Aceasta implica nu numai cunostinte de specialitate, psihopedagogice si metodice ci si 

arta de a-i face pe elevi sa fie motivati sa invete, sa stimuleze motivatia dobandirii 

cunostintelor si abilitatilor necesare integrarii viitoare in societatea competentei si 

concurentei 

              Reforma structurală în domeniul educaţiei, schimbările majore la nivelul 

conţinutului învăţământului, promovarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor şcolare, 

programele de formare a profesorilor au creat cadrul legislativ pentru descentralizarea 

sistemului de învăţământ, pentru democratizarea şcolii. 

              Şcoala devine factorul principal în activitatea de proiectare, proiectele dezvoltate de 

şcoală având rol determinant în relaţiile acesteia cu alţi factori interesaţi în educaţie. 

1.1 CONTEXTUL POLITIC - LEGISLATIV: 
Din punct de vedere legislativ, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat 

prin următoarele documente: 

 Legislaţie generală şi specifică;  

 Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

în proiecte şi parteneriate internaţionale.  

 Metodologia privind continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;  

 Metodologia de miscare a personalului didactic 

 OMECI nr. 3410, 3411/2009 - Planul cadru de invatamant pentru clasele IX 

 OMECTS nr. 3331/2010 - Planuri de invatamant pentru clasele IX-X 

 OMECTS nr.3081/2010 - Planul cadru de invatamant pentru clasele X 

 OMECI NR.3423/2009 - Planuri de invatamant pentru clasele XI-XII 

 OMENCS NR 4457/2016- Planuri de invatamant pentru clasa a IX liceu si invatamant 

profesional 

 OMENCS NR 3684/2015- Planuri de invatamant pentru clasa a Xa  si a XIainvatamant 

profesional 

 Metodologia şi calendarul pentru desfăşurarea examenului de bacalaureat  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

prin OMENCS 5079/2016;  

 

1.2 CONTEXTUL ECONOMICO – SOCIAL 

 

Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare, 

la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, dar interesul agenţilor economici în 

acordarea de sponsorizări şi donaţii este destul de scăzut. De aceea considerăm că resursele 

financiare – extrabugetare pot proveni, din programe de finanţare realizate prin derularea 
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unor proiecte în parteneriat, cum ar fi de exemplu, cu: ECDL-România, pentru obţinerea, de 

către elevi şi profesori, a permisului european de conducere a computerului, Agenţia 

Naţională Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, 

pentru schimburi şcolare, lingvistice, interculturale cu şcoli din ţări membre sau potenţial 

membre ale Uniunii Europene, cu Centrul Educaţia 2000+ pentru finanţarea unor programe 

de formare a profesorilor. 

La fel de important pentru proiectarea viitorului şcolii sunt propunerile legislative, 

aflate încă în dezbatere, referitoare la un nou mecanism de finanţare a învăţământului 

românesc, o nouă lege a învăţământului şi un nou statut al personalului didactic. 

 

2 ŢINTE STRATEGICE 
Intreaga activitate de formare educationala si profesionala desfasurata in unitatea 

noastra scolara isi propune urmatoarele scopuri: 

 Sa asigure accesul la toate nivelurile si formele de invatamant, indiferent de conditia sociala si 

materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, din perspectiva 

formarii abilitatilor si competentelor pentru realizarea succesului personal si profesional, in 

contextul social actual; 

 Sa dezvolte interesul pentru emancipare si educatie permanenta, printr-un invatamant axat nu 

numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci si pe disponibilitatea continua pentru 

cunoastere si actiune; 

 Sa asigure fiecarui elev conditiile pentru cea mai buna, completa si utila dezvoltare, in 

parteneriat cu actorii sociali, promovand toleranta si intelegerea intre copiii de origine socio-

culturala si etnica diferita; 

 Sa creeze cadrul organizatoric si functional favorabil schimbarii, cresterii calitatii serviciilor 

educative si a contributiei acestora la dezvoltarea personala a elevilor si a comunitatii, 

promovarii valorilor europene si ale cetateniei active;  

 Sa formeze absolventi : autonomi, responsabili, in masura sa decida asupra propriei cariere si 

sa se integreze activ si constructiv in grupuri sociale diferite: familie, mediu social, societate 

in general ; 

 Sa cultive sensibilitatea fata de valorile moral-civice, respectul pentru om, natura, mediul 

inconjurator. 

 

Privirea procesului de învăţământ din perspectivă sistemică apare ca o necesitate in 

fiecare moment de bilanţ. In acest spirit “ţintele” urmărite in anul şcolar 2013-2014, 

constituie direcţii de aplicare a conţinutului reformei pe coordonatele descentralizării 

instituţionale si decizionale, flexibilizării pregătirii pe timpul şcolarizării, egalizării şanselor 

la educaţie, informatizării sistemului, ameliorării calităţii infrastructurii si asumării 

răspunderii pentru gestionarea cu maximă responsabilitate a resurselor materiale si umane 

aflate la dispoziţie, proiectării unui curriculum care sprijină creaţia si raţionamentul si 

cuprinde valori specifice dictate de cerinţele pieţei muncii. 

In acest spirit scoala noastra isi propune sa ofere  locuitorilor municipiului Campina 

si a celor din localitatile urbane si rurale din jurul sau  oportunitati de educatie si instruire 

accesibila, de inalta calitate, sprijin in dezvoltarea carierei, sporirea calitatii vietii si 

prosperitatea economica. 

       

 

3 MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII 
 

Scoala noastra, doreşte să păstreze tradiţia locală, să consolideze noi tradiţii, să 

răspundă nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup, să aibă relaţii de 

parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli de acelaşi profil din ţară şi din Uniunea 

Europeană pentru dezvoltarea dimensiunii europene a invătămantului profesional şi tehnic. 

Intreaga activitate de formare educationala si profesionala desfasurata in unitatea 

noastra scolara isi propune:  
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 formarea unui absolvent autonom, responsabil, in masura sa decida asupra propriei cariere si 

vieti, sa contribuie la definirea propriilor cai de dezvoltare si implinire intelectuala si 

profesionala.; 

 valorizarea si constientizarea propriilor experiente in scopul orientarii optime pe piata 

muncii, dezvoltarea capacitatii de integrare activa si constructiva in grupuri sociale diferite: 

familie, mediu social, societate in general; 

 dezvoltarea competentelor sociale esentiale pentru reusita scolara: comunicare, gandire 

critica, luarea deciziilor, spirit de echipa; 

 cultivarea sensibilitatii fata de valorile moral-civice, toleranta, dialog, a respectului pentru 

om, natura, mediul inconjurator ; 

 asigurarea egalitatii de sanse. 

 

4 RESURSE UMANE 

4.1   ELEVI 

 

Planul de scolarizare propus pentru anul scolar in curs a fost in concordanta cu baza 

materiala a scolii, cu potentialul uman care asigura pregatirea dar si cu optiunile elevilor de 

clasa a VIII-a si ale parintilor acestora. 

Repartizarea computerizata a absolventilor gimnaziului a permis realizarea a 3 clase 

de  a IX-a de liceu, 2 clase a  IX-a invatamant profesional si 1 clasa de invatamant liceal 

seral . 

Colegiul Tehnic „Constantin Istrati” ofera instruire in anul scolar 2017-2018 in forma 

de invatamant: liceu – cursuri de zi si cursuri serale si invatamant profesional,  dupa cum 

urmeaza: 

Liceu: 

o Filiera  teoretica  - profil real – stiintele naturii 

 

o Filiera tehnologica      
 - profil resurse naturale si protectia mediului – Tehnician in industria alimentara 

- profil servicii    - Tehnician in activitati economice 

   - Tehnician in comert 

   - Tehnician in gastronomie 

        -  profil tehnic  , cu perspectiva specializarii in: 

                                              -Tehnician in automatizari 

                                              -Tehnician in instalatii electrice  

o Filiera  vocationala         – profil sportiv  - Rugby 

 

Invatamant profesional : 
Invatamant profesional de 3 ani cu absolventi ai clasei a-VIII-a  

o Domeniul Mecanic  - Mecanic echipamente pentru foraj-extractie 

o Domeniul  Comert -Comerciant vanzator 

o Domeniul Electric-Electrician exploatare joasa tensiune 

                                          -Electrician pentru echipamente pentru foraj extractie 

o Domeniul Industrie alimentara-Brutar –patiser, preparator produse fainoase 
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In anul scolar 2017– 2018 se asigura pregatirea elevilor in urmatoarele forme de 

invatamant si specializari: 
 

Forma de 

invatamant 
Filira / Profil/ 

Domeniu 
Specializare 

Nr.clase/ an de studiu 

Total IX X XI XII 

Liceu, cursuri 

de zi 

Teoretica/ Real Stiintele naturii 1 0 0 1 0 

Vocationala / 

Sportiv 
Rugby 1 0 0 1 0 

Tehnologica/ 

Servicii 

Tehnician in activitati 

economice 
3 0 1 1 1 

Tehnician in activitati de 

comert 
2 1 1 0 0 

Tehnician in gastronomie 4 1 1 1 1 

Tehnologica/ 

Resurse 
Tehnician in industria 

alimentara 
3 1 0 1 1 

Tehnologica/ 

Tehnic 

Tehnician in instalatii electrice 1 0 1 0 0 

Tehnician in automatizari 1 0 0 0 1 

Invatamant 

profesional 

Invatamant 

profesional de 

3 ani 

Brutar patiser preparator 

produse fainoase 
1 1 0 0 - 

Electrician exploatare joasa 

tensiune 
1 1 0 0 - 

Comerciant -vanzator /Mecanic 

echipamente pentru foraj-

extractie 
1 0 1 0 - 

Mecanic echipamente pentru 

foraj-extractie /Electrician  

echipamente pentru foraj-

extractie 

1 0 0 1 - 

Liceu, cursuri 

serale 
Tehnologica/ 

Servicii 

Tehnician in gastronomie 1 0 0 0 1 

Tehnician in activitati de 

comert 
1 0 0 1 0 

TOTAL 22 5 5 7 5 
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         La finele semestrului I  situatia scolarizarii si miscarii elevilor se prezinta astfel: 

 

Clasa 

Inscrisi la 
inceputul anului 

scolar 

Veniti in 
timpul 

semestrul
ui 

Plecati in timpul semestrului 
Existenti la sfarsitul 

semestrului 

Total 
Din care 

fete 
Transferati Retrasi Ematriculati Total Din care fete 

IX A 30 16 0 1 0 0 29 15 

IX B 30 16 1 1 0 0 30 16 

IX C 30 12 1 0 1 0 30 12 

Total IX 
liceu 

90 44 2 2 1 0 89 43 

IX P1 23 5 2 0 0 0 25 6 

IX P2 18 21 1 3 0 0 26 21 

Total IX 
prof 

51 26 3 3 0 0 51 27 

X A 30 24 0 1 0 0 29 23 

X B 26 15 0 0 0 0 26 16 

X C 21 12 0 0 0 0 21 12 

X D 19 1 1 2 0 0 18 1 

Total X 
liceu 

96 53 1 3 0 0 94 52 

X P 23 13 1 0 0 0 24 13 

Total X 
prof 

23 13 1 0 0 0 24 13 

XI A 27 13 0 1 1 1 24 11 

XI B 25 13 1 0 2 0 24 11 

XI C 17 6 0 1 0 0 16 6 

XI D 17 6 0 0 0 1 16 6 

XI E 24 0 4 3 0 0 25 0 

Total XI 
liceu 

110 38 5 5 3 2 105 34 

XI P 23 2 0 0 1 0 22 2 

Total XI 
prof 

23 2 0 0 1 0 22 2 

XII A 23 18 0 1 0 1 21 16 

XII B 17 14 0 0 0 1 16 13 

XII C 15 10 0 0 0 0 15 10 

XII D 12 3 0 0 0 0 12 3 

Total XII 67 45 0 1 0 2 64 42 

XI S 21 7 0 0 0 0 21 7 



 

Aprobat in CP din 5.03.2018                                                                                                                          Page 7 
 

 

XII S 20 9 1 0 0 5 15 7 

TOTAL 
SERAL 

41 16 1 0 0 5 37 14 

TOTAL 501 237 13 14 5 9 486 227 

 

 

 

 

 

 

 

O analiza a pierderilor de elevi este prezentata in schema de mai jos: 

 

21

12

3
6

24

15

2 7
6 7

5
2

23

6

12

5

28

5

14

9

0

5

10

15

20

25

30

Total pierderi Retrasi Transferati Exmatriculati

 

 

           Concluzii 
Desi pierderea de elevi poate parea mare (28 fata de 23in sem I  anul trecut),  trebuie 

sa mentionam ca majoritatea provin de la clasa cu specializarea rugby, unde fluxul de elevi 

este extrem de mare in timpul semestrului. Fenomenul insa  trebuie supravegheat cu atentie 

in conditiile in care in anii trecuti a devenit  ingrijorator .La nivelul conducerii scolii si al 

colectivului profesoral  au fost intreprinse toate demersurile legale pentru a se evita aceste 

situatii .Se pare insa ca situatia materiala precara a multor elevi devine din ce in ce mai mult 

un factor care infraneaza dorintele educationale ale acestora . Fenomenul este ingrijorator in 

conditiile in care el se manifesta foarte puternic la nivelul ciclului inferioar al liceului, in 

special la clasa a-XI-a (5 retrageri la nivelul scolii, fata de 10 retrageri in semestrul I anul 

trecut).  

Nici situatia elevilor exmatriculati nu trebuie trecuta cu vederea pentru ca si aici 

majoritatea cazurilor au un numitor comun: slabele mijloace financiare ale familiilor care nu 

mai pot sustine continuarea studiilor de catre copii , coroborata cu reducerea compensatiilor 

acordate pentru elevii navetisti .Pentru primul semestru avem 9 exmatriculati (fata de 5 in 

aceeasi perioada a anului scolar trecut), dar va trebui monitorizata tot mai atent situatia 

elevilor care absenteaza , in special la ciclul superior al liceului cursuri serale unde nr, 

elevilor exmatriculati este de 5. 

 Pentru diminuarea numarului de absente nemotivate, care au condus la exmatriculari  

trebuie cautate cauzele acestora printr-o apropiere a dirigintelui de elevi si o stransa legatura 

cu familia.  

Din analiza datelor prezentate decurg urmatoarele concluzii: 
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Oportunitati Amenintari 

 oferta educationala contine domenii si profiluri 

atractive, care ofera posibilitatea integrarii 

usoare pe piata muncii; 

 participarea scolii la proiecte finantate de 

Banca Mondiala (ROSE) 

 colaborare buna cu agentii economici din zona 

ceea ce permite ca in procent de 100% 

instruirea practica sa se efectueze in productie; 

 repartizarea computerizata aduce la 

clasele a IX-a copii din localitati din care 

este greu, uneori imposibil, sa faca naveta 

si apar astfel cereri de transfer la alte 

unitati sau abandon in conditiile in care 

transferul poate fi facut numai dupa 

semestrul I; 

 dezinteres total din partea multor familii 

fata de activitatea scolara a elevilor ceea 

ce duce la exmatriculari din cauza 

absentelor; 

 

Tinte propuse  

 imbunatatirea activitatii de consiliere a elevilor si familiilor in colaborare cu reprezentanti 

ai Politiei de proximitate si Cabinetul de consiliere scolara/psihologul voluntar al ui ; 

 organizarea de activitati extracurriculare cu scop educativ si formativ  atat la nivelul 

unitatii cat si la nivelul claselor. 

 

Din totalul de 501 de elevi inscrisi  la inceputul  semestrului I, elevi 365 elevi 

(72,85%)  sunt din mediul rural  si 136elevi  (27,15% ) provin din mediul urban.  Putem 

observa astfel ca arealul principal din care provin elevii nostrii sunt  comunele din 

vecinatatea municipiului Campina si numai102 elevi (21 %)  provin din localitate,  in 

conditiile in care exista si alte localitati urbane de unde vin acestri elevi . 

Fac naveta zilnic catre scoala cu mijloace de transport in comun  aproximativ 365 

dintre elevii nostrii (72,85%) , timpul pierdut pe naveta fiind intre 1 si 4 ore .  
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Situatia materiala a familiilor: 

72 dintre elevii noştri(13.87 % ) provin din familii in care unul sau ambii parinti sunt 

someri sau nu au nici un loc de munca si probabil ca in viitorul apropiat numarul acestora va 

creste. Un numar de 45 elevi(9,33 %) fac parte din familii al caror venit mediu pe membru de 

familie este mai mic de 150 lei . 

Este de asemenea de retinut ca un numar de 37 de elevi ( 7.38 %) au cel putin un 

parinte plecat in strainatate , 18 sunt orfani de unul sau ambii parinti , 22 sunt in plasament , 

iar 14 au afectiuni medicale recunoscute 

Din aceste considerente foarte multi elevi ( aproximati 34 %) necesita sprijin 

material pentru a veni  la scoala ( 18 beneficiari ai ajutorului «  Bani de liceu » , 27 burse 

sociale si de boala, 32 burse de performanta, merit sau studiu si 84 beneficiari ai  “Bursei 

profesionale”).  

Problema mare pe care o au beneficiarii acestor ajutoare o constituie pastrarea 

acestora si in semestrul II, numarul celor care au pierdut bursa pe o perioada determinata un 

numar de  32 de elevi, dupa cum urmeaza: 

 pe 1 luna- 4 elevi 

 pe 2 luni- 5 elevi 

 pe 3 luni- 4 elevi 

 pe 4 luni-6  elevi 

 pe 5 luni-13 elevi 

             

         4.2 PERSONAL DIDACTIC 
 

Activitatea instructiv – educativa s-a desfasurat sub coordonarea unei echipe 

manageriale formata din prof. – Gheorghe Corina director, prof. Popa Claudia-director 

adjunct , prof. Dobre Livia - consilier cu activitatea educativa si un colectiv didactic normat 

pe 41,5 posturi, care in stransa colaborare cu Consiliul de Administratie al unitatii au incercat 

sa puna in practica hotararile Consiliului profesoral. 

Structura pe discipline si grade didactice a colectivului de cadre didactice este 

urmatoarea: 

Structura corpului cadrelor didactice care isi desfasoara  activitatea pe parcursul 

anului scolar 2017 – 2018 este urmatoarea: 

Catedra 

Incadrare norme/ persoane 

Total 
norme 

Titulari 
Suplinitori calificati/  Personal 

asociat 
Suplin. 

Necalif. 
Total Deb Def Gr.II Gr. I Total Deb Def Gr.II Gr. I 

Lb.romana 3.32 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Lb.franceza 1,91 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Catedra 

Incadrare norme/ persoane 

Total 
norme 

Titulari 
Suplinitori calificati/  Personal 

asociat 
Suplin. 

Necalif. 
Total Deb Def Gr.II Gr. I Total Deb Def Gr.II Gr. I 

Lb.engleza 2,14 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 7,37 6 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 

Matematica 3.21 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

Fizica 1.30 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Chimie 1.14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Biologie 1,55 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
TOTAL 7,20 4 0 0 1 3 2 0 1 1 0 1 
Istorie 1.23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Geografie 1.06 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

CSU 1.60 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
Religie 1.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 4.90 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 
Ed.fizica 2,11 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 
TOTAL 2,11 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 
Educatie 

muzical 
0.06 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

TOTAL 0.06 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Informatica 1.18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1.13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Servicii 

(Ec, co-

mert, 

alim.publ, 

ind.al.) 

7,97 5 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 

Mecanic  2,03 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Electric, 

Electronica 
1,09 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11,07 9 0 2 1 5 1 0 0 0 1 0 
Instruire 

practica 
6,12 4 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 

TOTAL 6,12 4 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 
CDI 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Total 41,50 30 0 6 5 14 9 2 4 1 2 2 

  

 

 

5%

22%

73%

Titulari Suplinitori calificati

Suplinitori necalificati

51%

30%

19%

Definitivat Gradul II Gradul I

 
La nivelul colectivului profesoral din totalul de 41,50 norme 32,37 sunt acoperite prin 

titulari  , un numar de 2,73 norme sunt acoperite prin plata cu ora iar restul sunt acoperite cu 

suplinitori calificati sau necalificati (9,13) 

In ceea ce priveste acoperirea cu cadre didactice a posturilor, la nivelul scolii revin 

12.7elevi/cadru didactic , in conditiile in care norma la nivel judetean este de 15,39 
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elevi/cadru didactic. Acest lucru se datoreaza in special efectivelor scazute de elevi la nivelul 

claselor din ciclul superior al liceului  .  

Din totalul de norme didactice in anul scolar 2017-2018 numai 9 norme sunt atribuite 

profesorilor suplinitori calificati, acestia fiind cadre didactice pregatite profesional si 

pedagogic iar 0.8  norme acoperite de profesori necalificati  (biologie si PIP turism si 

alimentatie). 

Din structura Colegiului Tehnic „Constantin Istratii” face parte si Clubul Sportiv 

Scolar Constantin Istrati, unitate la care functioneaza 3 cadre didactice, 2 cu studii superioare 

de specialitate (Educatie fizica-atletism)  si 1 cu studii medii de specialitate (antrenor-

atletism) , in specializarea atletism. 

In structura unitatii se regaseste si un post de profesor documentarist, post ocupat de o 

persoana cu studii de specialitate, cu statut de suplinitor . 

Analiza poate fi sintetizata in urmatoarele concluzii: 

 

Oportunitati Amenintari 

 acoperirea necesarului de cadre didactice, in 

proportie de 72,28 %,  cu personal titular si 

27,72 % cu cadre didactice suplinitoare 

calificate; 

 ocuparea posturilor normate pentru personal 

didactic auxiliar si personal nedidactic,  

competent si corespunzator in proportie de 

94,45 %; 

 dorinta de perfectionare si autoperfectionare a 

intregului personal. 

 pericolul permanent de migrare a personalului 

didactic in alte sectoare de activitate mult mai 

bine remunerate; 

 lipsa interesului absolventilor invatamantului 

universitar pentru  integrarea in invatamant; 

 mirajul castigului mai mare peste hotare; 

 plafonarea personalului in conditiile pastrarii 

unui salariu foarte scazut. 

 

Tinte propuse 

 organizarea de actiuni si activitati care sa conduca la integrarea tinerelor cadre didactice, titulare 

si suplinitoare, in cultura organizationala a unitatii; 

 imbunatatirea activitatii Comisiei de Formare Continua in vederea participarii cadrelor la cursuri 

de formare si perfectionare profesionala si psihopedagogica precum si la stimularea activitatilor 

de autoperfectionare. 

 stimularea personalului in vederea imbunatatirii activitatii. 

 Initierea, in colaborare cu CEAC de proceduri care sa stimuleze cresterea calitatii actului 

educational. 

 

 

            4.3 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 
 

 Personalul didactic auxiliar la ora actuala , 7 norme jumatate , determina un numar 

71,57 elevi/ persoana didactic auxiliar , ceea ce se situeaza sub  norma de 81,75elevi la nivel 

judetean (datorita efectivelor scazute la clasele din ciclul superior al liceului). 

 

Compartimentul Postul 
Nr.personal 

existent 
Studii Observatii 

Secretariat Secretar sef 1 Superioare  

Contabilitate 

Contabil sef 1 Superioare   

Administrator 

de patrimoniu 
1 Superioare 0,5 post vacant 

Laboranti 

Laborant 1 Superioare 0,5 post vacant 

Analist 

programator 
1 Superioare  

Biblioteca Bibliotecar 1 Superioare  

TOTAL 6   7 norme  
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Personalul nedidactic normat la ora actuala este insuficient . Astfel pentru cele doua 

spatii foarte mari de activitate ( str. Grivitei nr. 91 si str. N.Balcescu nr.45) la ora actuala este  

format din: 

 4  ingrijitoare,  

 1 muncitor calificat pentru intretinere, 

 3 paznici , 

 3 fochisti. 

 In conditiile actuale la fiecare post nedidactic normat revin 45,54 elevi ceea ce NU depaseste 

norma la nivel de judet – 50,08 elevi/cadru nedidactic. 

  

 

 

 

 

 

 

5. RESURSE MATERIALE   SI  FINANCIARE 

 
Activitatea instructiv-educativa la nivelul unitatii noastre se desfasoara in doua 

locatii: sediul scolii situat in str. Grivitei nr. 91 si Complexul biblioteca-ateliere scoala situat 

in str. N. Balcescu nr. 45. 

O preocupare permanenta a colectivului managerial, Consiliului de administratie si 

intregului  

personal al scolii este imbunatatirea permanenta a bazei materiale, intretinerea si 

infrumusetarea perma- 

nenta a acesteia, toate acestea avand drept unic scop crearea unor conditii optime de educatie 

pentru elevi. 

    In perioada ianuarie  2017- decembrie  2017( an bugetar) Colegiul Tehnic 

„Constantin Istrati” Campina , a efectuat urmatoarele plati , conform prevederilor 

bugetare aprobate de ordonatorul principal de  

credite : 

 

 Cheltuieli salariale in suma de 2 507 979 lei , pentru plata salarii personal , sporuri , 

concedii medicale , drepturi castigate in instanta cfm prevederilor legale . 

 

 Cheltuieli de intretinere  in suma de 495 020 lei ,pentru plata utilitati , achizitii materiale de 

intretinere , materiale de curatenie , furnituri de birou si prestari servicii necesare functionarii 

unitatii de invatamant . 

 

6

0
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4

6

Personal didactic auxiliar

Absolventi ai inv.sup.
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  Cheltuieli cu efectuarea lucrarilor de  reparatii curente  in suma de  197 645  lei  

 

 Cheltuieli investitionale in suma de 7 267 lei pentru obtinerea de avize in vederea construirii 

unei imprejmuiri gard pista atletism in sediul; din N Balcescu nr.45, investitie ce va contiua 

pentru finalizare si in anul fiscal 2018 . 

 

 Cheltuieli cu  decontarea transportului personalului didactic si didactic auxiliar  la si de 

la locul de munca  in suma de 32 702  lei . 

 

 Cheltuieli cu plata burselor sociale , de merit , de studiu , de ajutor social , de 

performanta , in suma de 57 752 lei  
Din Veniturile proprii au fost facute plati in suma 3 375 lei, pentru achizitia de 

materiale de intretinere si materiale elctrice liceu ca si alte cheltuieli pentru functionare 

unitate de invatamant.  

        Pentru imbunatatirea si extinderea  bazei materiale a unitatii de invatamant si 

functionarea in parametrii normali a activitatii didactice si auxiliare , au  fost efectuate  

achizitii  atat in sistem online prin SEAP , cat si prin selectia si evaluarea directa a 

ofertelor de  materiale  si obiecte  de inventar prin studiul pietii (varianta offline), 

generand cheltuieli bugetare dupa cum urmeaza : 
 

 achizitie materiale de intretinere – 8 276 lei 

 cartusuri imprimante, tonere-7 955 lei 

 materiale curatenie-8 119 lei 

 furnituri birou-5 608 lei 

 achizitie materiale protectia muncii-4 980 lei 

 achizitie obiecte de inventar-masa plianta sedinte-496 lei 

 achizitie obiecte de inventar –retropriectoare Sali de clasa -8 449 lei 

 achizitie piese de schimb drum unitate-1 760lei 

 achizitie panouri avertizoare scoala-592 lei 

 achizitie calculatoare DELL –obiecte de inventar-3 buc -5 676 lei 

 achizitie obiecte inventar PSI -503 lei 

 achizitie SSD-5 980 lei 

 achizitie antivirus -418 lei 

 

Reparatii an calendaristic  2017 

 
 

DENUMIREA LUCRARII  COSTUL LUCRARII (LEI) 

Reparatii curente hol si birouri-Floricon 

Salub SA 

52 228,02 lei 

Igienizare cantina N. Balcescu-Santib 

Prest expert SRL 

10 184,25 lei 

Confectionare si inlocuire usi termopan-

Tridoplast Impex SRL 

2 278,54 lei 

Reparatii curente grupuri sanitare-Constil 

Trade SRL 

40 257,78 lei 

Reparatii hidroizolatie-Constil Trade SRL 48 788,80 lei 

Asfaltare hidroizolatie- Santib Prest expert 

SRL 

7 139,27 lei 

Reparatii jghiaburi si burlane- Santib Prest 

expert SRL 

32 988,58 lei 

Documentatie de atribuire lucrari de 3 780 lei 
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reparatii-Mantur Art Design 

TOTAL  197 645,24 LEI 

 

Trebuie insa sa remarcam ca eforturile financiare interne sau cele extrabugetare se 

lovesc in dese randuri de indiferenta si reaua vointa a elevilor, carora nu s-a reusit sa li se 

insufle sentimentul de respect  

fata de munca celorlalti si bunurile comune dar si de indiferenta noastra, a dascalilor.  

Oare nu asteptam ca de fiecare data sa ni se creeze conditii (cabinete, laboratoare) 

fara ca noi sa  

avem nici cea mai mica initiativa? 

Oare nu cumva prea multi dintre noi sunt convinsi ca de pastrarea bunurilor scolii 

sunt responsabili numai directorii, administratorul, femeile de serviciu, gardianul, oricine, 

numai noi nu? 

Va propun ca in sedintele de analiza la nivelul catedrelor, in comisiile metodice ale 

dirigintilor, in sedintele cu parintii, in discutiile dintre noi sa incercam sa gasim raspunsuri la 

aceste intrebari pe care vi le propunem si, mai ales, sa gasim impreuna solutii. 

 

 

6. CURRICULUM 
 

 Prin toate mijloacele de care dispune, scoala trebuie sa actioneze din interior pentru a-

si recapata si intari prestigiul stiintific, educational si moral de care are atata nevoie pentru a 

redeveni credibila si generatoare de sperante. 

Consiliul pentru curriculum a elaborat  oferta curriculară ca element cheie al 

proiectului scolii, care a cuprins 

 obiectivele si finalitătile pe termen lung ale scolii ; 

 numărul de clase pentru fiecare an de studiu sau pentru fiecare profil si specializare; 

 repartizarea numărului de ore apartinând trunchiul comun ,  

 oferta disciplinelor optionale sau a altor variante de curriculum la decizia scolii, în functie 

de: 

 utilizarea eficientă a resurselor umane si materiale ; 

 interesele elevilor si cerintele părintilor ; 

 pregătirea personalului didactic ; 

 nevoile, asteptările si legăturile cu comunitatea locală. 

 

Putem defini anul scolar  in curs ca o etapă importantă in cunoasterea si acceptarea 

curriculum-ului scris, dar suntem constienti că de la litera la spiritul lui avem de parcurs o 

cale foarte lungă. 

Aplicarea noului Curriculum National nu poate produce efecte profunde decât dacă 

devine parte a muncii cotidiene a celor implicati în actul educativ. 

 Proiecte manageriale si oferte curriculare eficiente si performante, s-au elaborat la 

nivelul catedrelor si ariilor curriculare vizand urmatoarele obiective: 

 diversificarea graduală a ofertei curriculare - conform filierelor, profilelor, si specializărilor – 

si multiplicarea posibilitătilor elevului de a alege ; 

 conceperea scolii ca un furnizor de servicii educationale in care elevul să fie permanent si 

direct implicat in construirea propriului traseu de Invătare ; 

 transformarea profesorului in consilier curricular, prin exersarea competentelor specifice 

rolului de organizator si mediator al experientelor de invătare ; 

 cresterea responsabilitătii fată de beneficiarii educatiei, fată de societatea civilă si implicarea  

sporită in viata comunitătii locale ; 

 centrarea demersurilor didactice pe formarea si dezvoltarea competentelor functionale de 

bază, necesare pentru continuarea studiilor si/ sau pentru incadrarea pe piata muncii  
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Optionalul CDS si CDL devenit obligatoriu o dată cu aplicarea planului cadru de 

invătământ constituie un element esential in adaptarea ofertei de invătare la nevoile si 

interesele elevilor. 

Au fost proiectate si realizate optionale  conform planurilor cadru construite ca 

optionale la nivelul disciplinei, pentru aprofundare si extindere, iar pentru disciplinele de 

specialitate au fost propuse si aprobate discipline noi care sa permita obtinerea atestatului 

profesional. 

Se impune  ca prin optionalele propuse sa se ajunga la: 

 crearea de oportunităti care să favorizeze procesele de comunicare si implicare efectivă a 

elevilor in activităti tematice, de Invătare, astfel Incât ei să devină mai responsabili ; 

 finalizarea cursurilor optionale prin proiecte, expozitii, cooperări, etc. 

 abilitarea metodologică a profesorilor , identificarea problemelor socio-culturale generale si 

 locale care sunt importante din  punct de vedere al tratării lor in cadrul unor teme integrate. 

Noul model de proiectare a programelor scolare pentru liceu urmăreste să asigure : 

 focalizarea actului didactic pe achizitiile finale ale Invătării ; 

 accentuarea dimensiunii actionale în formarea personalitătii elevului ; 

 definirea clară a ofertei scolii In raport cu interesele si aptitudinile elevului, precum si cu  

asteptările societătii . 

In ceea ce priveste aplicarea noilor programe, s-a actionat in sensul asigurării 

complementaritătii a două tendinte, respectiv continuitatea si mobilitatea. 

Activitatea de consiliere curriculară  a evidentiat avantajele in planul atingerii 

finalitătilor invătării, a caracterului flexibil al programelor conferit de multiplele posibilităti 

de derivare a competentelor, de deschiderea listelor de continuturi spre zone de actualitate. 

Competentele angajează achizitiile anterioare ale elevului, iar posibilitatea concretă 

de “a face” anumite lucruri creste motivatia pentru Invătare. Nivelul competentei este usor de 

evaluat prin stabilirea unor seturi de criterii/ indicatori de performantă, care permit trecerea 

la egalitatea de cerinte. 

Din perspectiva predării, profesorul devine organizator al unor experiente de 

invătare relevante pentru elevi, problematizarea, lucrul pe proiect, negocierea ,devin puncte 

de reper ale predării. 

Expresie a pluralismului pedagogic, introducerea treptată a manualelor alternative, i-

a pus pe elevi si profesori in fata unor oferte si ispite noi.S-a inteles treptat faptul că noile 

manuale “alternative” oferă profesorului libertatea de a alege impotriva oricărei ingerinte din  

afară, si in acelasi timp dă posibilitatea unei diferentieri autentice in invătare, a 

individualizării procesului de invătământ. 

Se impune insă, constientizarea faptului că, valoarea reală a unui manual constă in 

modul in care acesta este folosit de profesor, ca unul dintre numeroasele mijloace de 

invătământ care contribuie la informarea si formarea elevului. 

 

7. PERFORMANTELE ELEVILOR 
 

  Scoala are menirea sa stopeze aceasta deruta , sa propuna idealuri, nu sa le impuna, iar 

dascalul trebuie sa puna in miscare spiritul copilului, nelinistea curiozitatii , sa-i puna in 

ecuatie certitudinile si conceptele avand grija ca nu frica si impunerea ci spiritul critic si 

libertatea sa-i dea sansa de a fi el insusi . Viata scolii inseamna “tensiunea cautarii”  

ecuatiei drumului “visat” dar si tentatia de a vedea ce se intampla. 

  Satisfactia muncii implinite, se vede in rezultatele pe care le obtin elevii nostrii in 

diferitele situatii cu care ii confrunta viata. Un prim pas in formarea lor il reprezinta evalarea 

cunostintelor, a abilitatilor si deprinerilor pe care le dobandesc si le exerseaza . Capacitatea lor 

de a face fata diferitelor provocari . Chiar daca la nivel national evaluarea este una centrata in 

special pe cunostinte ( Ceea ce stie) in demaersul didactic cotidian va trebui sa ii aducem pe 

elevi si in alte situatii (ce fac, de ce fac si cum fac) fara a uita finalitatea    actiunii  inteprinse   
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( pentru ce fac). Acest lucru impune folosirea atat a metodelor clasice de evaluare cat si a celor 

noi avand dresp scop formarea capacitatii de a se pregati dar si de a se autoevalua , pentru a se  

putea valoriza la adevarata sa valoare.  

  Este adevarat ca rezultatele muncii depuse sun inflentate si de altii factori :  

 calitatea materialului uman cu care se lucreaza; 

 conditiile in care se lucreaza; 

 idealurile si motivatia  participantilor la actul educational; 

 implicarea familiei si a altor factori educationali in procesul de invatamant; 

 recunoasterea si recompensarea muncii depuse atat de elevi cat si de cadrele didactice. 

Sfarsitul semestrului I este un moment de analiza, de privire retrospectiva a tot cea ce s-a 

facut, a ceea ce s-a  gresit, a lucrurilor ce trebuiesc indreptate si a directiilor de actiune pentru 

viitor 

Situatia promovatilor, a elevilor corigenti si a celor cu situatia scolara neincheiata la 

finele semestrului I, asa cum a reiesit din situatiile statistice predate de diriginti, este prezentata 

in cele ce urmeaza: 

Clasa 

Existenti la 
sfarsitul 
semestrului 

Promovati 

Procent 
promovabil
itate 

Corigenti 

Situatii 
neinch
eiate 

Total 
Din 
care 
fete 

5-
6,99 

7-
8,99 

9-10 Total 
Din 
care 
fete 

La 1 
obiect 

La 2 
obiecte 

La 3-...  
obiecte 

Total 

IX A 29 15 8 7 0 15  51.72 9 2 3 14 0 

IX B 30 16 5 16 1 22  73.33 2 2 0 4 4 

IX C 30 12 7 11 0 18  60 3 4 0 7 5 

Total 
IX 
liceu 

98 43 20 34 1 55  61.79 14 8 3 
25 

9 

IX P1 25 6 0 10 0 10  40 2 3 1 6 9 

IX P2 26 21 0 12 0 12  46.15 3 3 2 8 5 

Total 
IX prof 

51 27 0 22 0 22  43.13 5 6 3 14 14 

X A 29 23 7 16 0 23  79.31 3 1 0 4 2 

X B 26 16 12 6 00 18  69.23 2 1 1 4 4 

X C 21 12 4 10 2 16  76.19 4 0 0 4 1 

X D 18 1 8 1 0 9  50 2 0 2 4 5 

Total 
X liceu 

94 52 31 33 2 66  70.21 11 2 3 16 12 

X P 24 13 3 7 0 10  41.66 6 4 1 11 3 

Total 
X prof 24 13 3 7 0 10  41.66 6 4 1 11 3 

XI A 24 11 5 10 0 15  62.5 3 1 0 4 5 

XI B 24 11 6 11 0 17  70.83 1 0 1 2 5 

XI C 16 6 2 8 0 10  66.66 2 1 0 3 3 

XI D 16 6 2 7 0 9  56.25 4 0 2 6 1 

XI E 25 0 1 16 2 19  76 3 3 0 6 0 

Total 
XI 
liceu  

105 34 16 52 2 70  66.66 13 5 3 
21 

14 

XI P 22 2 14 3 0 17  77.27 1 0 0 1 4 

Total 
XI prof  

22 2 14 3 0 17  77.27 1 0 0 1 4 

XII A 21 16 1 10 1 12  57.14. 4 5 0 9 0 

XII B 16 13 1 6 0 7  43.75 6 0 2 8 1 

XII C 15 10 0 9 2 11  73.33 0 0 2 2 2 
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XII D 12 3 1 3 0 4  33.33 3 4 1 8 0 

Total 
XII  

64 42 3 28 2 34  53.12 13 9 5 
27 

3 

XIS 21 7 0 0 0 0  - 0 0 0 0 0 

XII S 16 7 0 10 0 10  62.5 0 0 0 0 6 

Total  
SERA
L  

37 14 0 10 0 10  62.5 0 0 0 

0 
6 

TOTAL 486 227 87 189 7 284  58.43 63 34 18 115 65 

 

Constatari : 

Procentul de promovabilitate in semestrul I an scolar 2017-2018 este unul care sa ne satisfaca  

in mica masura si anume de 66 % la ciclul inferior si 54,13% la ciclul superior, in crestere usoara  

fata de anul trecut la ciclul inferior si constanta la cel superior , cand aveam 54,38% si respectiv 

54,13%. La invatamantul profesional exista o  mica scadere, de la 54,13 %  semestrul I anul trecut la 

54,02 % in acest semestru. 

Pentru invatamantul seral procentul de promovabilitate este de 62,5% adica multumitor. 
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Din totalul de 486 elevi existenti la sfarsitul semestrului I au promovat un numar 

de 284 elevi (58,43%), procentul de promovabilitate pentru fete fiind de 55,66% , iar pentru 

baieti de 42,62 %.  

La nivelul anilor de studiu cele mai mici procente de promovabilitate la liceu se 

intalnesc pe clase astfel:clasa a IX a IXA -51,72 %,la clasele a Xa –XD -50 %, la clasele 

a XIa ,XI D 56,25 % si la clasele a XIIa , XII D -33,33 %. 

La invatamantul profesional rezultatele sunt, dupa cum urmeaza:la clasa a IX 

P1 a, 40 %, la clasa a X a P, 40,66 % (cel mai slab de la acest nivel, la clasa a Xa, 41,66 

% 

La polul opus, cu procentele cele mai mari de promovabilitate din unitate se 

situeaza colectivele claselor  X A- 79,31%, XI E- 76 % , IX B si XII C cu procente egale 

de 73,33%. 
Este adevarat ca exigentele la nivelul fiecarei clase sunt diferite si nu pot fi comparate 

foarte usor clase din cicluri si specializari diferite, dar tocmai de aceea se impune tratarea 

diferentiata a elevilor.  

Avand in vedere acest lucru pot fi salutate si cele mai mici salturi observate la nivelul 

unui colectiv.  

Se pare insa ca anumite colective nu pot sa depaseasca un anumit nivel , astfel ca este 

mai mult decat necesara o revizuire a standardelor si a metodelor de lucru , sa incercam sa le 

asiguram posibilitatea de remediere a deficientelor constatate la nivelul fiecarui colectiv .  

Ingrijoratoare este situatia la nivelul claselor a –XII-a unde in perspectiva examenului 

de Bacalaureat 2018 rezultatele sunt mai mult decat modeste. Poate s-a avut in vedere o 

exigenta sporita la acest nivel pentru a se putea trage un semnal de alarma. Oricum  la nivelul 
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acestor colective va trebui sa se lucreze mult mai mult , in special la materiile la care sustin 

probe la examenul de bacalaureat. In acest sens sefii de catedre vor verifica, revizui si 

acualiza programele de interventie.  

 

 

274214
62

228
184

100

222

89110

284

115
65

0

100

200

300

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Promovati Corigenti Situatii neincheiate

 
Daca promovatii  se gasesc in proportii usor crescatoare fata de anul trecut ,la nivelul elevilor 

 cu situatia scolara neincheiata se constata remarcabila scadere  iar corigentii, dimpotriva sunt in crestere.  
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In ceea ce priveste calitatea invatamantului situatia repartizarii elevilor promovati pe 

grupe de medii arata o scadere usoara , astfel ca  66,54 % dintre elevi au reusit sa obtina 
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medii semestriale intre 7,00 si 8,99  in conditiile in care anul trecut procentul era de 71,62%.   

O scadere ca numar se poate constata si la grupa mediilor  cuprinse intre 9 si 10  unde se 

incadreaza  numai 7 elevi(fata de 8 anul trecut) – doar 2,46 %. 
Se pare ca,  multi elevi se complac intr-o stare de suficienta, in conditiile in care 31%,  

dintre promovati au mediile generale cuprinse intre 5 si 6,99. 

 

O analiza sumara a acestor rezultate indica urmatoarele directii de actiune pentru 

perioada urmatoare: 

 analiza si adaptarea la conditiile fiecarui colectiv de elevi a atitudinii profesorului fata de 

procesul predarii si evaluarii.  

Propunem ca aceasta evaluare sa se realizeze la nivelul colectivelor de catedra si la 

nivelul Consiliilor profesorilor fiecarei clase, tinand cont ca aceasta atitudine este 

determinanta. In acest sens supunem atentiei urmatoarele aspecte: 

 atitudinea dascalului descurajat, preocupat de nevoile zilnice, poate induce elevilor 

autosugestia negativa, antipatia fata de disciplina predata; 

 urmarirea atingerii, ora de ora, a unor obiective cognitive si operationale in conformitate cu 

programa scolara, adaptate la situatiile concrete ale fiecarui colectiv de elevi, precum si 

utilizarea la maximum a mijloacelor de invatamant existente si la metodele moderne de 

invatamant reprezinta tot atatea parghii de asigurare a succesului scolar; 

 considerarea evaluarii, in orice imprejurare, ca o modalitatemenita sa regleze demersul 

didactic si nu ca un mijloc de pedepsire a elevilor, ca o modalitate de a sublinia superioritatea 

dascalului in raport cu elevul. 

 elevul trebuie sa invete nu pentru a reproduce prin fraze si formule memorate continutul unei 

lectii ci pentru a invata sa invete, pentru a fi pregatit pentru societate. 

 stimularea competitiei intre elevi reprezinta o modalitate eficienta a imbunatatirii procesului 

instructiv educativ. 

 Stimularea elevilor cu rezultate bune si incurajarea lor permanenta  

 

 intensificare si imbunatatirea activitatii educative a dirigintilor cu elevii si cu parintii acestora. 

 

In concluzie poate a sosit momentul unei introspectii in urma careia sa stabilim 

strategii, tinand cont insa si de cauzele datorate elevilor: 

 Calitatea materialului uman cu care se lucreaza , foarte multi dintre elevi provenind din 

familii cu  

probleme sociale (familii monoparentale , orfani , copii aflati in ingrijirea bunicilor , parinti 

plecati sa lucreze peste hotare, etc.) ; 

  Carentele educationale si comportamentale inalnite la unii elevi ; 

  Lipsa unor mijloace financiare  care sa asigure procurarea de echipament si materiale 

necesare  

desfasurarii activitatilor in cadrul cercurilor cu elevii ;  

  Lipsa motivatiei invatarii ;  

  „Modele” prezentate in mass media  

  Numarul mare de elevi navetisti care fiind legati de anumite curse nu pot raspunde 

intotdeauna la  

solictarile din afara programului scolar ; 

 Sa nu uitam totusi ca un nunar de 51 elevi din scola noastra (10,5%) sunt beneficiari de 

stimulente pentru rezultate deosebite la ionvatatura, dupa cum urmeaza:burse merit-

24, burse de studiu-23, burse de peformanta-2, si burse de excelenta-2; pe acesti elevi 

merita sa ii felicitam si sa speram ca in viitor numarul lor va fi mai mare. 

 

8.  SITUATIA DISCIPLINARA SI A FRECVENTEI 
Analiza  eficientei activitatii educative desfasurate pe semestrul I nu poate fi facuta 

fara a lua in considerare situatia disciplinara. O activitate eficienta poate fi realizata in 

conditiile in care se pastreaza o 
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 stare disciplinara buna si se asigura o frecventa cat mai ridicata .   

In ceea ce priveste starea disciplinara la nivelul unitatii ea nu poate fi considerata 

una multumi- 

toare . Exista in continuare elevi care nu se inadreaza in prevederile regulamentelor scolare, 

care refuza sa 

 se conformeze celor mai elementare norme de bun simt .Atitudinea lor fata de aceste cerinte 

este oglindita destul de bine de numarul notelor scazute la purtare. 

144 elevi(29,62%) au avut note scazute la purtare in acest semestru fata de 

197elevi ( 43,20 %) in semestrul I anul trecut scolar,  in principal datorita absentelor 

nemotivate; 

41 elevi (8,43%)semestrul I anul curent  fata de 55 elevi (12,06 %) semestrul I 

anul scolar trecut au avut media la purtare sub 7, cauzele principale vizand neincadrarea 

in regulamentele in vigoare ( absente  nemotivate , abateri disciplinare, etc,) 

Situatia pe clase si nivele de invatamant este prezentata in tabelul centralizator urmator. 

Clasa 

Existenti la sfarsitul 
semestrului 

Note scazute  la purtare  
 Note de 10 
la purtare 

Total Fete  Sub 7 
Intre 7 
si 9 

Total  %  

IX A 29 15 0 0 0 0 29 

IX B 30 16 3 2 5 16.66 25 

IX C 30 12 4 3 7 23.33 23 

Total IX liceu 98 43 7 5 12 13.48 77 

IX P1 25 6 9 0 9 36 16 

IX P 2 26 21 7 2 9 34.61 17 

Total IX prof 51 27 16 2 18 35.29 33 

X A 29 23 1 6 7 24.13 22 

X B 26 16 3 7 10 38.46 16 

X C 21 12 1 4 5 23.8 16 

X D 18 1 3 8 11 61.11 7 

Total X liceu 94 52 8 25 33 35.1 61 

X P 24 13 1 9 10 41.66 14 

Total X prof 24 13 1 9 10 41.66 14 

XI A 24 11 5 7 12 50 12 

XI B 24 11 0 13 13 54.16 11 

XI C 16 6 0 7 7 43.75 9 

XI D 16 6 0 5 5 31.25 11 

XI E 25 0 0 4 4 16 21 

Total XI liceu 105 34 5 36 41 39.04 64 

XIP  22 2 4 7 11 50 11 

Total XI prof 22 2 4 7 11 50 11 

XII A 21 16 0 5 5 23.8 16 

XII B 16 13 0 0 0 0 16 

XII C 15 10 0 4 4 26.66 11 

XII D 12 3 0 0 0 0 12 

Total XII liceu 64 42 0 9 9 14.06 55 

XI S 21 7 0 0 0 0 21 

XII S 16 7 0 10 10 62.5 6 

Total Seral 37 14 0 10 10 27.02 27 
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Total ciclul 
inferior 192 95 

15 30 45 24.29 138 

Total IPT 97 42 21 18 39 42.31 58 

Total ciclul 
superior 

169 76 5 45 50 32.03 119 

Total General 486 227 41 103 144 29.62 342 

 

Daca la nivelul ciclului superior al liceulul scaderea absentelor este mai aspru pedepsita , ingrijorator 

este faptul ca cele mai multe acte de indisciplina se intalnesc la nivelul elevilor de clasa a-IX-a si a-X-a , fapt 

ce va necesita un plan de interventie mult mai amplu. In aceasta directie solicitam tuturor dirigintilor care au 

elevi problema  un raport care sa curinda masurile intreprinse la nivelul clasei, consultarea parintilor si a altor 

factori ( politie, consilieri scolari, etc) 

 

 

          

SITUATIA 

NOTELOR LA PURTARE

71%

21%

8%

10   7 - 9 < 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele inregistrate la finele semestrului I al anului scolar 2017 – 2018 pot fi 

explicate si printr-o analiza a frecventei elevilor, prezentata in cele ce urmeaza. 

 
Clasa 

  

  

Nr.tota
l elevi 

Nr.fete Nr. 

baieti 

Total sem  I Absente/elev 

Absente  

total 

Absente 

motivate 

Absente  

total 

Absente 

motivate 

absente 

nemotivate 

IX A 29 15 14 1484 1014 51,17 34,96 16,20 

IX B 30 16 14 1467 595 48,90 19,83 29,06 

IX C 30 12 18 1569 937 52,30 31,23 21,06 

TOTAL IX 

liceu 
89 43 55 4520 2546 50,78 28,60 22,17 

IX P1 25 6 19 3434 1381 137,36 55,24 82,12 
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IX P2 26 21 5 2829 858 108,80 33 75,80 

TOTAL IX 

prof 
51 27 24 6260 2239 122,74 43,90 78,84 

X A 29 23 6 1428 918 49,24 31,65 17,58 

X B 26 16 10 2377 1400 91,42 53,84 37,57 

X C 21 12 9 1389 896 66,14 42,66 23,47 

X D 18 1 17 2085 1198 115,83 66,55 49,27 

TOTAL X 

liceu 
94 52 42 7279 4412 77,43 46,93 30,50 

X P 24 13 11 1179 743 49,12 30,95 18,16 

TOTAL X 

prof 
24 13 11 1179 743 49,12 30,95 18,16 

XI A 24 11 13 1373 1014 57,20 42,25 14,95 

XI B 24 11 13 1345 1046 56,04 43,58 12,45 

XI C 16 6 10 952 768 59,50 48 11,50 

XI D 16 6 10 933 850 58,31 53,12 5,18 

XI E 25 0 25 373 171 14,98 6,84 8,08 

TOTAL XI 

liceu 
105 34 71 4976 3849 47,39 36,65 10,73 

XI P 22 2 20 1988 938 90,36 42,63 47,72 

TOTAL XI 

prof 
22 2 20 1988 938 90,36 42,63 47,72 

XII A 21 16 5 1152 906 54,85 43,14 11,71 

XII B 16 13 3 864 751 54 46,93 7,07 

XII C 15 10 5 1155 1003 77 66,86 10,13 

XII D 12 3 9 1532 1283 127,66 106,91 20,75 

TOTAL XII 

liceu 
64 42 22 4703 3943 73,48 61,60 11,87 

XI S 21 7 14 0 0 0 0 0 

XII S 16 7 9 990 177 61,87 11,06 50,81 

TOTAL 

SERAL 
37 14 23 990 177 61,87 11,06 50,81 

GENERAL 486 227 259 31 895 18 847 65,62 38,77 26,84 

         

 

 

 

 

 

 

Exista un numar foarte mare  de absente (10,93 zile/elev), iar cel al absentelor 

nemotivate este (4,47 zile/elev). Ca  si in anii precedenti numarul cel mai mare de absente 

nemotivate se intalneste la ciclul inferior al liceului si IPT . Cel mai ingrijorator lucru este 

cel de la clasa a XIIa D care, desi in ciclul obligatoriu si in prag de bacalaureat prezinta 

un numar de 127,66,absente total per cap de elev ceea ce ilustreaza dezinteresul total 

fata de scoala a acestor elevi si lipsa de interes in promavarea examenului de 

bacalaureat. 

 

                         Absente/elev 
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TOTAL ABSENTE 4520 7279 4976 4703 6260 1179 1988 990

IX X XI XII IX X XI XII S

 
 Incercarea de monitorizare a absentelor la nivelul colectivelor didactice pe fiecare luna 

a evidentiat urmatoarele aspecte: 

 Numararea absentelor este de cele mai multe ori una formala; 

 Exista profesori/ discipline  la care absentele nu se trec la timp , multe absente fiind descarcate 

in catalog la sfarsitul semestrului sau dupa ce s-au transmis absentele  lunare la minister; 

 Motivarea absentelor nu se face in intervalul prevazut de lege; 

 Nu sunt trecute avertizarile dirigintilor in ceea ce priveste numarul de absente ; 

 Sanctiunile aplicate elevilor conform ROFUIP trebuiesc consemnate in catalog 

 La nivelul claselor nu exista planuri de masuri in ceea ce priveste reducerea absenteismului. 

 

 

9. MANAGEMENTUL EDUCATIONAL SI   DEZVOLTARE 

INSTITUTIONALĂ 
 

Dinamismul societătii moderne impune o continuă adaptare a profesionalismului in orice 

domeniu si o anticipare a nevoilor societătii viitorului. 

Provocările mediului extern asupra scolii trebuie insotite de răspunsuri adecvate bazate 

nu numai pe experientă sau pe intuitie, ci pe abilităti si competente căpătate în  urma unei 

formări temeinice.In acest context obiectivul general al activitătii Consiliului de 

administratie l-a constituit promovarea unui management eficient si cât mai profesional care 

să  gestioneze aplicarea reformei si să antreneze toti factorii educationali in realizarea 

acesteia. 

Managementul  scolar promovat, atât cel educational cât si cel institutional, a urmărit - 

indiferent de nivelul ierarhic al conducerii sistemului - realizarea in plan concret  a practicii 

scolare prin exersarea creativă a functiilor sale: analiză, diagnoză, planificare,  coordonare, 

control, evaluare, formare de echipe, negociere si rezolvare de conflicte. 
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Identificând problemele globale ce vizează functionarea sistemului  de invătământ, 

activitatea managerială a cuprins toate domeniile manageriale: curriculum, resurse umane, 

resurse materiale si financiare, relatii comunitare si de parteneriat. 

Directiile strategice ale activitătii manageriale au fost elaborate: 

-la nivel conceptual - vizând realizarea progresivă a descentralizării, asigurarea 

coerentei la nivelul conducerii. 

-la nivel institutional - prin  cresterea responsabilitatii  si a autonomiei in luarea 

deciziilor  la nivelul compartimentelor 

-la nivel tactic - prin elaborarea si implementarea unor planuri concrete pe domenii 

functionale ti functii manageriale. 

Efectele scontate si, in mare parte realizate, au fost: 

 un management performant al unitătii scolare la nivelul standardelor; 

 apropierea ofertei de educatie a scolii de nevoile comunitătii locale; 

 un sistem  de monitorizare în care accentul a fost pus pe evaluarea calitătii educatiei; 

 pilotarea formelor de alocare bugetară pentru asigurarea eficientei si transparentei ; 

          aplicarea codului legislativ si a politicilor educationale in vederea continuării 

descentralizarea si autonomiei sistemului scolar; 

Analizând o parte din actiunile intreprinse in vederea  obtinerii acestor efecte se 

constată următoarele: 

 s-a realizat activitatea de proiectare manageriala pe baza analizei SWOT, stabilindu-se 

tintele si obiectivele strategice 

 s-a realizat organizarea procesului educativ pe nivele si trepte ierarhice, actionala si 

structurala 

 s-a descentralizat decizia pana la nivelul compartimentelor 

 s-a asigurat circulatia fluxului informational 

 s-au format echipe si grupuri de lucru 

 s-a asigurat obtinerea resurselor materiale si financiare 

 s-a realizat parteneriatul scoala comunitate locala in special cu comitetul reprezentativ 

al parintilor . 
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10.  ACTIVITATEA MANAGERIALA LA NIVELUL CATEDRELOR 
 

10.1  Catedra de Limba si comunicare 
1. Componenţa catedrei în anul școlar 2017-2018 

Limba română: - Cernica Elena-Corina – titular 

                          - Cîrjan Adriana – titular 

                          - Tănase Lidia – titular 

Limba engleză: - Tudor Irina – titular 

                          - Stan Dragoș– suplinitor 

Limba franceză: - Stănescu Magdalena – titular 

                           - Şerban Laura – titular 

             

2. Obiectivele stabilite prin planul managerial:  

 

I. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ şi eficientizării 

acestuia 

II. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ 

III. Evaluare în scopul urmăririi progresului/ regresului şcolar şi al verificării cunoştinţelor 

elevilor 

IV. Potenţarea laturii educative a procesului de învăţământ 

 
3. Analiza SWOT a activității catedrei: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unui colectiv didactic  bine 

pregătit, cu grade didactice şi experienţă 

profesională, dornic de afirmare , implicat  

în activităţi variate; 

- preocuparea   pentru   perfecţionarea   

continuă,   prin     participarea   la   cursuri 

organizate de CCD; 

- interes crescut pentru participarea la  

proiecte şi parteneriate educaţionale cu 

instituţii din judeţ , cu biblioteca, cu teatre; 

- premii la diferite concursuri şcolare; 

- articole publicate de profesori în revistele 

de specialitate; 

- dotarea cabinetului fonic cu un video-

proiector 

- absenţele elevilor  cu  situaţii familiale 

deosebite încetinesc ritmul  activităţii  

instructiv-educative; 

- nivelul mediu al pregătirii elevilor nu 

permite obţinerea de performanţe la 

olimpiade şcolare; 

- insuficienta dotare a cabinetului de 

literatură: lipsa  unui  laptop cu  acces la 

internet, lipsa unui video-proiector, a unui 

mobilier adecvat; 

- diversificarea strategiilor educaţionale în 

abordarea activităţilor la clasă; 

- rezultate slabe la evaluarea semestrială a 

elevilor din clasele a XII-a 

 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- dezvoltarea   unor   relaţii   de  parteneriat 

cu alte instituţii şi colegii din judeţ; 

- elaborarea unor programe de pregătire 

suplimentară a elevilor corigenţi pe 

semestrul I; 

- colaborare cu CCD  pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice; 

- deteriorarea mediului socio-economic, 

familial, diminuarea  interesului  şi  

capacităţii familiei de a susţine pregătirea 

şcolară a copiilor; 

- exodul elevilor capabili de performanţă 

spre alte şcoli din oraş; 

- criza financiară şi de timp efectiv ( 
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- accesul la informaţie. scăderea puterii de finanţare a activităţilor 

de formare şi perfecţionare prin 

participarea cadrelor didactice la 

simpozioane, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice). 

 

          4. Situația școlară pentru fiecare profesor:  

 
Nr. 

crt 

Numele si prenumele profesorului Nr. total 

corigenti 

Nr.situatii 

neincheiate 

1 CERNICA CORINA 14 3 

2 CÎRJAN ADRIANA 7 8 

3 PESCARU LIDIA 3 12 

4 STĂNESCU MARIA 1 - 

5 ȘERBAN LAURA 10 6 

6 TUDOR IRINA - 1 

7 STAN DRAGOȘ - 5 

TOTAL 35            35 

 
5. Pregătirea pentru examenele naționale ( Examen bacalaureat)  

 
 

NR 

.CRT 

NUME SI PRENUME 

PROFESOR 

DISCIPLINA NR. 

ELEVI 

INSCRISI 

ZIUA DE 

PREGATIRE 

NR. SEDINTE 

DESFASURATE 

1. CERNICA CORINA LB: ROMÂNĂ XII A,C Vineri; ora 

14 

11 

2. PESCARU  LIDIA LB: ROMÂNĂ XII B, D JOI; ora 14 12 

3. STĂNESCU MARIA LB: 

FRANCEZĂ 

XII A Joi; ora 13 10 

4.  TUDOR IRINA LB: ENGLEZĂ XII 

A,B,C 

Marți; ora 14 9 

5. STAN DRAGOȘ LB: ENGLEZĂ XII D Joi; ora 14 8 

 

6. Pregătirea pentru concursurile  școlare  

 

7. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare  

 

8. Activităti metodice(  la nivel de catedră, de cerc metodic, de școală, de județ : lecții deschise, 

referate , lucrari prezentate la cercuri , simpozioane , etc ) 

 

 

9. Prezența la cercuri pedagogice:  

   

Nr.crt. Cercul 

pedagogic 

Locul de 

desfasurare a 

cercului 

Data activitatii Tema activitatii Participanti 



Raport activitate semestrul I 2017-2018 

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CAMPINA 

Aprobat in CP din 5.03.2018                                                                                                                          
Page 25 
 

1. Lb. română Muzeul 

cinegetic 

Posada- Liceul 

S. Stolnicu 

Comarnic 

14.11.2017  Cernica Elena-

Corina 

2. Lb. franceză Colegiul 

Energetic 

Câmpina 

01.11.2017  Stănescu Maria 

Șerban Laura 

3. Lb. engleză  15.11.2016  Stan Dragoș 

 

10. Perfectionări  ( cursuri metodice și de formare ,  grade didactice: inspectii curente, 

speciale ) 

  - Tudor Irina: Curs CCD-Utilizarea adaptărilor cinematografice ale cărților pentru stimularea 

lecturii extensive; 

                           Curs CCD-Integrarea elementelor de educație și cultură media în predarea 

limbilor străine 

-Stan Dragoș-Curs CCD-Utilizarea resurselor moderne în educație 

  

11. Climatul în rândul cadrelor didactice 

 La nivelul catedrei există un climat colegial şi competiţional favorabil pentru desfăşurarea 

unui unor activităţi didactice eficiente, moderne şi de înaltă calitate, precum şi a unor activităţi 

extracurriculare care sa conducă la recunoaşterea prestigiului colectivului. 

 

12. Activități ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /școlii ( activități curriculare și 

extracurriculare) 

 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Tema activității Data Nr. 

participanți 

1. Cernica Corina Toamnă fără margini 05.10.2017 29 

  Balul Bobocilor 04. 12. 2017 29 

  Sărbătoarea Crăciunului 19.12.2017 10 

2. Cîrjan Adriana Ziua Educației 05.10.2017 30 

  Balul Bobocilor 04.12.2017 30 

  Sărbătoarea Crăciunului 19.12.2017 8 

3. Pescaru Lidia Activitate M. Sadoveanu 03.11.2017 22 

  Rădăcini tinere 25.11.2017 27 

  Activitate Școala Specială 

Breaza 

Dec. 2017 24 

4. Stănescu Maria Ziua limbilor străine 28.09.2017 30 

  Poezia toamnei 05.10.2017 20 

  Balul bobocilor 04.12.2017 30 

  Rădăcini tinere 25.11.2017 10 

  Sărbătoarea Crăciunului 19.12.2017 20 

5. Șerban Laura Ziua limbilor străine 28.09.2017 4 
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  Poezia toamnei 05.10.2017 6 

  Sărbătoarea Crăciunului 19.12.2017 10 

6. Tudor Irina 

Stan Dragoș 

Ziua limbilor străine 28.09.2017 50 

 Tudor Irina 

Stan Dragoș 

Join us to Halloween 

Party 

30.10.2017 50 

 Tudor Irina 

Stan Dragoș 

Thanksgiving Day 23.11.2017 45 

 Tudor Irina Chrismas Carols 21.12.2017 29 

 

10.2. Catedra de matematica si stiinte  
 

 

1.Componenţa catedrei in anul scolar 2017-2018 

NR

. 

CR

T. 

NUMELE 

ȘI 

PRENUME

LE 

SPECIALITATEA DISCIPLINA CLASE  NR. 

ORE  

1. Apostolescu 

Camelia 

Matematică  Matematică  IXB, XA, XD, XIB. XIC 

XIE, XIIB, XIID 

 

2. Dragomir 

Cristina 

Matematică Matematică IXA, XB, XC, XIA, XID, 

XIIA, XIIC  

 

4. Goran 

Dumitru 

Andreea 

Matematică Matematică IXC, XIB, XID, IXP1, 

IXP2, XP, XIP,XIIS, XIS 

 

5. Dobra 

Victoria 

Informatică Informatică IXA,B,C, XA,B,C,D, 

XIA,B,C,D,XIIA,B,C,D,I

XP1,P2,XIIS 

 

6. Tomescu 

Anamaria 

Fizică Fizică IXA,B,C, 

XA,B,C,D,XID,XIID, 

IXP1,P2,XP, XIP 

 

9. Toader 

Mariana 

Chimie Chimie IXA,B,C,XA,B,C,D,XIB,

D, XIIB,D, IXP1,P2, XP 

 

10. Cheorghe 

Corina 

Biologie Biologie XA,XB, XC,XD, XIB, 

XID, XIE, XIIB 

 

11. Necula 

Sabina 

Biologie Biologie IXA,B,C, ,IXP1,P2  

 

2. Obiectivele stabilite prin planul managerial: 

·  Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare la disciplinele matematică, fizică, 

chimie, biologie şi înzestrarea elevilor cu valorile, competenţele şi atitudinile cuprinse în 

programele şcolare în vigoare; 

·  Diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul claselor 

(esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă); 

·  Dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ; 

·  Perfecţionarea tehnicii didactice educative; 
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·  Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în 

scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei 

învăţării; 

·  Reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructiv - educativă la matematică-

fizică-chimie-biologie prin: 

·  aplicarea metodelor centrate pe elev; 

·  accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire; 

·  îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul personal, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe etc.) cu 

activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor în grup, 

asaltului de idei etc.; 

·  însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă 

deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă; 

·  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi examene 

(Examenul Naţional de Bacalaureat); 

·  Identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor la 

disciplinele matematică-fizică-chimie-biologie; 

·  Amenajarea laboratoarelor cu materiale noi.  

Activităţile prin care s-au realizat într-o bună masură obiectivele de mai sus sunt: 

·  întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor 

calendaristice semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare; 

·  parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform 

planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative; 

·  administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplinele matematică-

fizică-chimie-biologie, urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a 

stabilit odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi programe de 

recuperare pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură; 

·  realizarea de către toate cadrele didactice din Comisie a unor modele de fişe de lucru (fişe 

de exerciţii, fişe de recuperare, fişe de instruire problematizată, fişe de progres), teste 

însoţite de bareme de evaluare şi notare (de evaluare iniţială, de progres,de evaluare 

sumativă), unităţi de învăţare, proiecte de tehnologie didactică, subiecte însoţite de bareme 

de evaluare şi notare pentru lucrări scrise semestriale cu subiect unic la nivel de şcoală, 

simularea Bacalaureatului, concursuri şi olimpiade şcolare (menţionez că toate aceste 

materiale concepute şi realizate în conformitate cu noile reglementări elaborate de 

M.E.C.T.S. au ţinut cont şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate); 

·  realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor la disciplinele matematică-

fizică-chimie-biologie prin administrarea periodică a testelor de progres; 

·  întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară pentru 

Examenul de Bacalaureat,  

·  cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea 

conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode 

moderne de predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul 

cu fişe, flipchart, utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –participative 

etc.); 

·  întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal; 

·  completarea permanentă a mapelor elevilor; 
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3.Analiza SWOT a activitatii catedrei 

PUNCTE TARI : 

 Colectivul catedrei este format din profesori calificați, titulari, foarte bine pregătiți 

profesional, aproape toți având gradul didactic I si II ; 

 Toți membrii catedrei s-au arătat interesați de activitatea de perfecționare și 

autoperfecționare participând la activitățile metodice desfășurate la nivelul cercurilor 

metodice de specialitate; 

 Activitatea didactică se desfășoară conform programelor școlare pe baza 

planificărilor calendaristice depuse de fiecare membru al catedrei; 

 Se manifestă deschidere și receptivitate din partea tuturor membrilor catedrei, 

capabili să integreze în actul educațional noi metode și mijloace de predare sau de 

evaluare, majoritatea membrilor catedrei participând în ultimii ani la programe de 

perfecționare; 

            Puncte slabe: 

 Neconcordanta intre materiile înrudite si/sau complementare ; 

  Se constata un interes scăzut din partea elevilor pentru studiul științelor exacte;  

 Se constata un nivel scăzut al cunoștințelor cu care sosesc elevii din școala generala, 

la testele inițiale elevii obținând rezultate foarte slabe – mediile pe clase fiind sub 

nota 5; 

  Deprinderile de calcul matematic sunt scăzute, întâmpinându-se greutăți chiar si la 

calcule foarte simple deoarece, elevii au fost obișnuiți sa facă calculele, cu ajutorul 

calculatorului, pierzându-si deprinderile de lucru manual;  

 Exista o slaba capacitate de transfer a cunoștințelor de la o materie la alta; 

  La nivelul tuturor colectivelor didactice se manifesta o atitudine de suficienta, 

majoritatea elevilor mulțumindu-se cu nota minima; 

  Frecvența elevilor a fost scăzută (este adevărat ca foarte multe absențe erau 

motivate), rezultatele slabe datorându-se și acestui fapt. 

        OPORTUNITATI : 

 In condițiile in care prin modificarea metodologiei la examenul de Bacalaureat 

obiectele din Aria curriculară matematică și  științele naturii deveneau opționale 

pentru proba scrisa Ed) era de așteptat o creștere a interesului elevilor pentru 

aceste materii; 

  Era de așteptat ca măcar elevii din clasele terminale sa fie interesați de studiul  

acestor materii, să solicite profesorii si să participe la consultațiile care au fost 

organizate la școală;  

 Pentru  creșterea gradului de atractivitate a orelor au fost folosite si metode 

modern de lucru (experiment, demonstrație, vizionare de filme didactice , etc ) 

 

  Existenta unei baze de teste in platforma INSAM ce pot fi folosite in lucrul la 

clasa si in cel individual 

        AMENINTARI : 

 Scăderea încrederii si a interesului profesorilor fata de activitatea de predare in 

condițiile neimplicării elevilor in activitatea educațională;   

  Migrația in viitor a elevilor spre alte profile si specializări la care obiectele din aria 

curriculara științele naturii sa nu mai fie materii de examen la bacalaureat;  
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  Folosirea excesiva a  mijloacelor vizuale in predare face posibila reducerea 

cunoștințelor acumulate la elemente de tip anecdotic in detrimentul celor ce 

vizează calculele matematice; 

  Folosirea negândita numai a testelor cu nivel scăzut de dificultate sau numai a celor 

cu itemi obiectivi poate crea o falsa opinie in condițiile in care examenele finale 

pun in mai mare măsură pe itemii cu caracter subiectiv. 

4. Situatia scolara pentru fiecare profesor  

       SITUATIA SCOLARA PENTRU FIECARE COLECTIV DE ELEVI 

Clasa Nr. 

elevi 

Materia  Profesor Promovați Nr. 

corig. 

Nr, 

S.N. 

Media  Observații 

 

IXA 29 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie  

TIC 

Dragomir C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Necula S. 

Dobra V. 

18 

29 

22 

29 

29 

11 

 

7 

 5,13 

5,51 

5,98 

9,31 

7,89 

 

 

IXB 30 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Necula S. 

Dobra V. 

25 

29 

23 

29 

30 

4 

 

6 

1 

1 

1 

1 

 

5,20 

5,51 

5,23 

9,41 

8,13 

 

IXC 30 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Goran A. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Necula S. 

Dobra V. 

29 

30 

24 

30 

30 

1 

 

5 

 

 

1 

1 

5,53 

5,53 

5,26 

9,90 

7,90 

 

IXP1 25 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Goran A. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Necula S. 

Dobra V. 

14 

19 

14 

25 

6 

1 

6 

4 

5 

5 

1 

5,28 

5,55 

3,84 

8,90 

 

IXP2 26 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Goran A. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Necula S. 

Dobra V. 

16 

18 

16 

23 

9 

6 

7 

2 

2 

3 

3 

5,20 

5,75 

4,26 

8,86 

 

XA 29 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

24 

28 

26 

28 

29 

5 

 

2 

 

1 

1 

1 

5,26 

5,67 

5,41 

6,18 

8,79 

 

XB 26 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Dragomir C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

24 

25 

19 

25 

25 

2 

 

6 

 

1 

1 

1 

1 

6,61 

6,00 

4,96 

6,28 

6,92 
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XC 21 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Dragomir C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C 

Dobra V. 

16 

21 

21 

20 

21 

4 1 

 

 

1 

5 

6,80 

6,14 

6,70 

9,09 

 

XD 18 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

 

14 

17 

15 

17 

18 

3 

 

1 

1 

1 

2 

1 

4,76 

5,17 

5,16 

6,12 

8,22 

 

XP 24 Matematică 

Fizică 

Chimie 

 

Goran A. 

Tomescu A. 

Toader M. 

 

21 

19 

11 

3 

4 

10 

 

1 

1 

4,50 

5,21 

4,04 

 

XIA 24 Matematică 

TIC 

Dragomir C. 

Dobra V. 

18 6  5,75  

XIB 24 Matematică 

Chimie  

Biologie 

TIC 

Goran A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

22 

19 

24 

2 

4 

 

1 

5,33 

5,12 

6,86 

 

XIC 16 Matematică 

TIC 

Apostolescu 

C. 

 

11 5  4,68  

XID 16 

 

Matematică 

Opţional 

mat 

Fizică 

Chimie 

Biologie  

Biologie 

optional 

TIC 

Dragomir C. 

Dragomir C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C 

Gheorghe C  

 

Dobra V. 

9 

16 

16 

14 

16 

16 

 

16 

 

5 

 

 

2 

 

 5,56 

6,56 

5,68 

5,68 

6.31 

9,47 

 

8,75 

 

XIE 25 Matematică 

Biologie 

Apostolescu 

C. 

Gheorghe C. 

23 

25 

2  5,84 

6,96 

 

XIP 22 Matematică 

Fizică 

Goran A. 

Tomescu A. 

. 

 

20 

18 

 2 

4 

5,35 

5,38 

 

XIIA 21 Matematică 

TIC 

Dragomir C. 

Dobra V. 

14 7  5,47  

XIIB 16 Matematică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

7 

16 

14 

9 

 

2 

 4,50 

6,56 

5,35 

 

XIIC 15 Matematică Dragomir C. 11 3 1 6,35  
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TIC Dobra V. 

XIID 12 Matematică 

Fizică 

Chimie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Dobra V 

5 

12 

12 

7  4,41 

5,33 

5,08 

 

XIIS 16 Matematică 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Dobra V 

12  4 5,83  

 

 

4. Pregatirea pentru examenele nationale   

 

 

NR 

.C

RT 

NUME SI PRENUME 

PROFESOR 

DISCIPLINA CLASA ZIUA DE 

PREGATIRE 

NR. SEDINTE 

DESFASURATE 

1. Apostolescu 

Camelia 

Matematică XII B,D Vineri 28 

2. Dragomir 

Cristina Doina 

Matematică XIIA,C Luni  28 

3. Gheorghe Corina Biologie XII B, 

XII D 

Miercuri,joi 20 

 

6. Pregatirea pentru concursurile  scolare  

Au fost pregătiti 4 elevi pentru concursul de matematică Adolf Haimovici de profesorii Dragomir 

Cristina si 5 elevi pentru Olimpiada de biologie. 

 7.Rezultate la olimpiade si concursuri scolare  

S- a sustinut Olimpiada de matematică si cea de biologie,  faza locală în cadrul scolii; la biologie s-

au calificat 3 eleve pentru faza judeteana ce se va desfasura in data de 3.03.2018. 

8. Activitati metodice(  la nivel de catedra, de cerc metodic, de scoala, de judet : lectii deschise, 

referate , lucrari prezentate la cercuri , simpozioane , etc ) 

Lecție deschisă sustinută de profesor Apostolescu Camelia” Integrala definită” clasa a XII B 

Referat prezentat de profesor Toader Mariana ”Echilibrul chimic” 

Referat prezentat de profesor Dobra Victoria ”Aspecte metodice ale predării TIC în liceu; 

9. Prezenta la cercuri pedagogice  

   

Nr.crt. Cercul 

pedagogic 

Locul de 

desfasurare a 

cercului 

Data 

activitatii 

Tema activitatii Participanti 

1. Cerc 

metodic 

profesori 

matematică 

Liceul 

Tehnologic 

Mecanic, 

Câmpina 

Școala 

Gimnazială”B.P. 

Hașdeu” 

Câmpina 

20.11. 2018 Inegalități algebrice 

și geometriceîn 

gimnaziu și liceu – 

aspecte metodico - 

științifice. 

Geometria 

poligoanelor. 

Dragomir 

Cristina 

Apostolescu 

Camelia  

Goran Andreea 

6.  Cerc Școala 07.12. 2018 Rolul determinant al Tomescu 
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metodic 

profesori 

fizică 

Gimnazială 

Cornu 

experimentului 

didactin în procesul 

de învățare prin 

înțelegerea 

superioară a 

conceptelor. 

Anamaria 

7.  Cerc 

metodic 

profesori 

informatică 

C.N.”Jean 

Monnet” Ploiești 

 

Școala 

Gimnazială 

”Sf. Vineri” 

Ploiești 

20.11.2018 

 

 

13. 11.  

2018 

Predarea integrată la 

disciplina 

Informatică și TIC 

Utilizarea 

mijloacelor 

moderne de predare 

evaluare în 

activitatea didactică. 

Dobra Victoria 

8.  Cerc 

metodic 

profesori 

biologie 

C.N. 

Militar”Dimitrie 

Cantemir” 

Breaza 

03.11.2018 Stimularea 

interesului elevilor 

pentru invățarea 

biologiei prin 

demersuri inter și 

transdisciplinare  

Necula Sabina  

Gheorghe Corina 

 

 

10. Perfectionari  ( cursuri metodice si de formare ,  grade didactice:inspectii curente, speciale ) 

Perfecționare Curs Mentorat Ianuarie – Februarie 2018, desfășurat la Colegiul Tehnic Constantin 

Istrati Câmpina , profesori participanți : Dragomir Cristina, Apostolescu Camelia , Gheorghe 

Corina;  

  

11. Climatul in randul cadrelor didactice  este unul pozitiv de ințelegere, încredere, colaborare. 

Climatul favorabil este un factor important în obținerea performanței. 

 

12. Activitati ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /scolii ( activitati curriculare si 

extracurriculare) 

 

Nr.crt Numele si 

prenumele 

Clasa Tema activitatii Data  Nr. 

participanti 

1. Toader Mariana a –X- a 

C 

Ziua educației 5 octombrie 

2018 

21 

2. Dragomir Cristina a –X- a 

B 

Ziua educației 5 octombrie 

2018 

26 

3.  Tomescu Anamaria a XII- a 

D 

Ziua educației  5 octombrie 

2018 

12 

4.  Dobra 

Victoria 

a XI – 

aD 

Ziua educației 5 octombrie 

2018 

16 

 

 

10.3 Catedra  Om si societate. 
1. COMPONENȚA CATEDREI 
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NR. 

CR

T. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

PROFESORU

LUI 

FACULTATEA 

ABSOLVITĂ 

ÎNCADRAT  

PE 

CATEDRA … 

VECHIME 

 

GRADUL 

DIDACTI

C 

1. NEGOIŢĂ 

GH. 

ELENA  

OFELIA 

(20.12.1972

)  

Norma: 

22,18 ore 

Universitatea „1 Decembrie” Alba 

Iulia Facultatea de Ştiinţe 

Specializarea Istorie - Arheologie  

(1991-1997)  

Cursuri de perfecționare                        

Mai-iun. 2011 - INSAM (Instrumente 

digitale de ameliorare a calităţii 

evaluării în învăţământul preuniversitar). 

Nov. 2011 – Proces educațional 

optimizat în viziunea competențelor 

societății cunoașterii. Învățare pentru 

societatea cunoașterii. 

Apr.-iul. 2012 – Formarea continuă a 

profesorilor de Istorie şi Geografie în 

societatea cunoaşterii. 

Febr.-apr. 2015 – Management 

educațional 

Mart. 2015 – Google Education 

Ian. 2017 - Formator 

ISTORIE 20 ani  I 

2007 

2. GEANTĂ  

NICOLAE 

(28.04.1969

) 

Norma: 

19,12 ore 

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Geografie  

Specializarea Geografie (1996-2000) 

Master  

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Geografie 

Gestiunea durabilă a peisajelor 

geografice prin organizare şi amenajare 

regională (2000) 

Doctorat 

Universitatea București 

 Facultatea de Geografie  

Impactul asupra industriei petroliere din 

municipiul Câmpina şi arealul adiacent 

(2009) 

Cursuri de perfecționare 

2002 - Certificat de competenţe 

lingvistice (Engleză)  

2004 - AEL  

2008 – lansare carte    Dinamica 

populației în arealul adiacent 

municipiului Câmpina.    

2009 –Dinamica urbană a municipiului 

Câmpina și impactul său în arealul de 

influență (lansare carte).  

2009 - Amenajări teritoriale în nordul 

jud. Prahova (comunicare științifică - 

GEOGRA

FIE 

17 ani I 

DR. 

2009 
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Simpozion internațional 2H2S, 

București-Sinaia).  

2010 - România – interferențe religioase 

între est și vest (comunicare științifică- 

Societatea de Geografie – Filiala 

Prahova).  

2010 - Lansare carte Dinamica 

restructurării postdecembriste în 

municipiul Câmpina și arealul său 

adiacent (lansare carte).  

2011 - Axele port planet (comunicare 

științifică - Societatea de Geografie – 

Filiala Prahova).                                        

 iunie 2011 - INSAM (Instrumente 

digitale de ameliorare a calităţii 

evaluării în învăţământul preuniversitar).  

2013 - Qvo vadis U.E? (comunicare 

științifică - Simpozionul internațional 

Geografia în școală - Colegiul 

I.L.Caragiale - Ploiești) 

Mart. 2015 – Google Education 

3. NECULA 

SABINA 

Norma: 

2,96 ore 

Universitatea Spiru Haret - București 

Facultatea de Geografie 

Specializarea Geografie 

GEOGRA

FIE 

2 ani  

4. JUGĂNAR

U GH. 

LUMINIŢ

A  

ELENA 

(27.08.1976

) 

Norma: 

21,46 ore 

Universitatea „Spiru Haret” București 

Facultatea de Filozofie şi Jurnalism 

Specializarea Filozofie 

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Psihologie  

Specializarea Psihologie (2010) 

Master 

Universitatea de Petrol și Gaze – 

Ploiești 

Consiliere școlară și dezvoltarea carierei 

(2012) 

 Cursuri de perfecționare 

1999 - Alegerea manualelor, Evaluare, 

Curriculum, Rezolvarea conflictelor, 

Inteligenţe multiple – tratare diferenţiată, 

Tehnologia informaţiei.  

2000-2001 - Cultură civică. 

2004 - Formare şi responsabilizare 

civică prin educaţie. 

2006 - Drepturile omului, refugiaţii şi 

UNHCR. 

2008  – AEL  

iunie 2011 - INSAM (Instrumente digitale 

de ameliorare a calităţii evaluării în 

învăţământul preuniversitar).  

C.S.U 22 ani I 

2013 
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Nov. 2011 – Proces educațional 

optimizat în viziunea competențelor 

societății cunoașterii. Învățare pentru 

societatea cunoașterii. 

Febr. – apr. 2012 – Management 

educațional. 

Sept.-nov. 3013 - Cadrul didactic – un 

profesionist în învățământ. 

Nov. 2013 - Înregistrarea electronică a 

autoevaluarii.  

Dec. 2013 –  Formarea formatorilor. 

2014-2015 - E-Autocalitate în unitățile 

școlare din regiunile Sud Est și Muntenia 

Sud 

2014-2015- E-Mentor: Dezvoltarea de 

competențe și abilități TIC și Mentorat 

educațional al persoanelor cu 

dizabilități, pentru profesori.  

2015 - Utilizarea instrumentelor online în 

educație. 

Mart. 2015 – Google Education. 

Apr.-mai 2016 - Instrumente multimedia 

în școală.   

 

 

 

 

 

5. FENIC 

GH. 

GEORGIA

NA 

(15.01.1988

) 

Norma: 

7,35 ore 

Universitatea Petrol și Gaze – Ploiești 

Facultatea de Științe Economice 

Domeniul Administrarea afacerilor 

Specializarea Merceologie și 

managementul calității (2009) 

Master 

Universitatea Petrol și Gaze – Ploiești 

Facultatea de Științe Economice 

Domeniul: Administrarea afacerilor 

Programul de studii: Strategii în 

afaceri internaționale (2011) 

Cursuri de perfecţionare: 

2012-2013 - Repere psihopedagogice 

pentru susținerea examenului de 

definitivat. 

2012-2013- Elemente de didactică pentru 

debutanți și stagiari  

2013 -Departamentul pentru pregătirea 

personalului didactic Nivelul II Dec. 

2013 – Proiect de educație non-formală -

Petrom Școala Altfel: Creșteți ce-i mai 

bun în elevii voștri 

2014 - Formator de formatori 

2016 - Expert în achiziții publice 

ECONOMI

E 

3 ani 

+ 

5 luni 

DEF. 

6. MUŞAT 

GH. 

GEORGE  

Universitatea „Valahia” Târgovişte 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Specializarea Teologie Ortodoxă şi 

RELIGIE 19 ani  I 

2011 
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CĂTĂLIN 

(10.08.1974

) 

Norma: 

18,25 ore 

 

Asistenţă Socială 

Universitatea București 

Facultatea de Istorie  

Specializarea Istorie  

Curs ID – reconversie profesională  

(oct. 2015 – 2017) 

Master  

Universitatea „Valahia” Târgovişte 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Pastorală şi Misiune în Context 

European (2006) 

Cursuri de perfecţionare: 

1999 - Alegerea manualelor. Evaluare. 

Rezolvarea conflictelor. Inteligenţe 

multiple – tratare diferenţiată. 

Tehnologia informaţiei. 

2005 - Acces la educaţie pentru grupuri 

dezavantajate. 

2009 - ECDL  

Mart.-apr. 2010 - Comunicarea eficientă 

şi elemente de managementul 

conflictului.  

2010 -2011 - Prevenirea violenţei în şcoli 

2010-2011 - EDU TIC 1 (Tehnici şi 

metode de integrare a TIC, internet şi 

multimedia în educaţia preuniversitară); 

EDU TIC 2  

( Multimedia în educaţie). 

2012 – Competențe TIC în curriculumul 

școlar. 

Ian. 2017 - Formator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

OLTEANU 

C. 

MARIUS 

DANIEL 

Norma: 

16,99 ore 

Universitatea Transilvania Brașov 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Specializarea Educație Fizică și Sport 

(2001) 

EDUCAŢI

E 

FIZICĂ 

12 ani DEF. 

2003 

8. VASILE C. 

DANIEL 

(28.11.1971

) 

Norma: 

4,82 ore 

Academia Naţională de Educaţie Fizică 

şi Sport – Bucureşti 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Specializarea Educaţie Fizică şi Sport 

(1995) 

EDUCAŢI

E  

FIZICĂ 

19 ani DEF. 

2001 

 

9. MITREA 

C. 

DANIEL  

MIHAIL 

(26.01.1974

) 

Norma: 2 

Academia Națională de Educație Fizică 

și Sport – București 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Specializarea Educație Fizică și Sport 

(1996) 

EDUCAȚI

E FIZICĂ 

 4 ani DEF. 

1999 
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ore 

10. ANDREI I. 

C. DĂNUŢ 

Norma: 1 

oră 

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti 

Facultatea de Muzică 

Specializarea Pedagogie Muzicală 

(2003) 

Cursuri de perfecţionare: 

2011 – INSAM 

Nov. 2014-ian. 2015 – Direcții moderne 

în psihopedagogia specială. 

EDUCAŢI

E  

MUZICAL

Ă 

20 ani I 

2013 

 

2. OBIECTIVELE STABILITE PRIN PLANUL MANAGERIAL 

 

1. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ şi eficientizării 

acestuia (Încadrarea personalului didactic ţinând cont de principiul continuităţii; Studierea 

programelor şcolare şi analizarea acestora; Studierea manualelor alternative;  Completarea 

documentelor școlare; Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice; Analiza activităţilor anului şcolar 

2015-2016; Proiectarea activităţilor pentru anul şcolar 2016-2017; Perfecționări; Cercuri 

pedagogice, Olimpade și concursuri școlare). 

2. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ 

(Amenajarea/Reamenajarea cabinetelor de istorie, geografie, C.S.U, religie și a sălii de sport; 

Realizarea unor puncte de informare şi documentare  specifice fiecărui cabinet).                                                                        

3. Evaluare în scopul urmăririi progresului/ regresului şcolar şi al verificării cunoştinţelor 

elevilor (Testări iniţiale şi finale cu bareme clar si precis stabilite de notare; Evaluări ritmice; 

Pregătirea elevilor pentru: recuperarea rămânerilor în urmă, examenul de bacalaureat 2017 și 

olimpiadele şi concursurile şcolare). 

4. Potențarea laturii educative a procesului de învăţământ prin organizarea de activități 

extracurriculare specifice fiecărei discipline. 

5. Asigurarea calității actului educațional. 

 

3. ANALIZA SWOT: 

 

ISTORIE 

Puncte tari: 

Tematica interesantă propusă de această disciplină. 

Posibilitatea unor activități alternative (excursii, vizionări de filme, etc.). 

Puncte slabe:  

Programele foarte încărcate. 

Oportunităţi: 
Existența unui Cabinet de specialitate. 

Existența CDI. 

Ameninţări: 

Slaba pregătire a elevilor care vin la liceul nostru. 

Numărul mare de corigenți. 

Mediile familiale din care provin elevii și nivelul de educație al acestora. 

GEOGRAFIE 

Puncte tari: 
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Atractivitatea disciplinei. 

Puncte slabe:  
Materialul didactic insuficient, manualele școlare care nu sunt actualizate.  

Program școlar  solicitant care nu a permis implicarea în mai multe activități extrașcolare. 

Colectiv de elevi mediocru sau foarte slab și de aici lipsa unor performanţe la olimpiade şi 

concursuri şcolare. 

Oportunităţi: 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, 

instituţii culturale) în organizarea activităților educative  și  extracurriculare. 

Existenta comisiilor de lucru din școală care oferă experiențe noi. 

Logistică acceptabilă la Amfiteatrul CDI.  

Ameninţări: 

Reducerea numărului de ore la disciplina geografie prin reducerea numărului de clase. 

Dezinteresul unor elevi atât față de școală cât și față de geografie. 

Profiluri şi specializări neatractive pentru piaţă - prin urmare sunt accesate numai de către elevii 

foarte slabi. 

Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în 

viaţa şcolară. 

RELIGIE 

Puncte tari:    
Comunicarea foarte ușoară cu elevii datorita materiei atractive și interesante. 

Puncte slabe:  

Lipsa unui cabinet de religie ceea ce face ca această materie să se intersecteze de multe ori la 

proiecţii în CDI cu alte materii. 

Oportunităţi:  

Existenta CDI. 

Ameninţări:    
Absenteismul și lipsa de motivație a elevilor față de școală. 

EDUCAȚIE FIZICĂ 

Puncte tari: 

Explicații și demonstrații ale structurilor tehnico-tactice  pe înțelesul elevilor. 

Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne. 

Puncte slabe:  

Frecvența redusă a elevilor la orele de educație fizica și sport.  

Participarea la orele de educație fizică și sport fără echipament adecvat. 

4. SITUAȚIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR / PROFESOR LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I /  

      AN ȘCOLAR 2017-2018 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

profesorului 

Disciplina 

predată 

Total clase 

în 

încadrare 

Total 

elevi 

Total 

Promovați 

% Total 

Corigenți 

 

Tot

al 

S.N

. 

 

1. NEGOIŢĂ 

OFELIA 

Istorie 18 403 339 84,11% 37 27 

2. GEANTĂ 

NICOLAE 

Geografie 17 375 341 90,93% 19 15 

3. NECULA 

SABINA 

Geografie 1 25 20 80,00% 0 5 

4. JUGĂNARU C.S.U 20 479 448 93,52% 10 21 
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SITUAȚIA ȘCOLARĂ / DISCIPLINĂ LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I / AN ȘCOLAR 

2017-2018 

 
Nr. 

crt. 

Disciplina Nr. 

total 

clase 

Nr 

total 

elevi 

Promovați Procent 

promovab. 

% 

Nr elevi 

corigenți 

Nr. elevi 

cu SN 

1. ISTORIE 18 403 339 84,11% 37 27 

2. GEOGRAFIE 18 400 361 90,25% 19 20 

3. C.S.U 20 479 448 93,52% 10 21 

4. ECONOMIE 4 65 64 98,46% - 1 

5. RELIGIE 19 448 434 96,87% - 14 

6. EDUCAŢIE FIZICĂ 20 433 413 95,38% - 20 

7. EDUCAȚIE MUZICALĂ 1 25 25 100% - - 

 

5. SITUAȚIA ORELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ 

 

1. Pregătire remedială  

 
Nr

.cr

t. 

Profesor Disciplina 

predată 

Clasa Ziua 

pregătirii 

Nr. ședințe 

pregătire 

desfășurat

e 

Nr. 

elevi 

prezenț

i 

Data/Or

a 

- - - - - - - - / - 

 

2. Pregătire pentru olimpiade și concursuri școlare 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

profesorului 

Disciplina 

predată 

Ziua de pregătire Nr. ședințe 

pregătire 

desfășurate 

Data/Ora Nr. 

elevi 

prezenți 

- - - - - - - 

 

3. Pregătire pentru bacalaureat 2018 – sesiunea I   

LUMINIŢA  

5. FENIC 

GEORGIANA 

Economie 4 65 64 98,46% - 1 

6. MUŞAT 

GEORGE  

Religie 19 448 434 96,87% - 14 

7. OLTEANU 

MARIUS 

Ed. fizică 14 299 291 97,32% - 8 

8. VASILE DANIEL Ed. fizică 5 109 97 88,99% 0 12 

9. MITREA 

DANIEL 

Ed. fizică 1 25 25 100% - - 

10. ANDREI DĂNUȚ Ed. muzicală 1 25 25 100% - - 

Nr

.cr

t. 

Profesor Disciplina 

predată 

Clasa/Nr. 

elevi 

înscriși la 

Bac 

la disciplina 

predată 

Ziua 

pregătiri

i 

Nr. 

ședințe 

pregătire 

desfășurat

e 

Data/ 

Ora 

Nr. 

elevi 

prezenț

i 
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6. REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

 
Nr. 

crt

. 

Numele si 

prenumele 

profesorului 

Disciplina 

predată 

Concursul Rezultatul obținut 

1. VASILE 

DANIEL 

 

Ed. 

fizică 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - 

Baschet fete 

Participare faza pe 

centru de localităţi 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - 

Baschet băieți  

 

7. PREZENȚA LA CERCURI PEDAGOGICE 

 
Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

profesorului 

Locul de desfășurare al 

Cercului 

Data desfășurării 

Cercului 

pedagogic 

Tema Cercului pedagogic 

1. NEGOIŢĂ 

OFELIA 

Școala gimnazială  – 

Provița de Sus 

03.11.2017 Selectarea materialului 

istoric după criteriile 

eficienței și esențialității la 

clasa a V-a. 

2. GEANTĂ  

NICOLAE 

Școala Gimnazială - 

Cocorăștii Mislii 

10.11.2017 

 

Lecţie deschisă la clasa a V-

a: Europa montană  

Referat: Particularităţile 

predării geografiei la clasa a 

V-a în condiţiile aplicării 

noilor programe şcolare şi a 

noilor manuale).u 

3. JUGĂNARU  

LUMINIŢA  

Colegiul Tehnic Toma 

Socolescu - Ploiești 

 

29.11.2017 Optimizarea lecţiilor de 

filosofie / logică, 

argumentare și comunicare 

prin activităţi interactive şi 

de stimulare a gândirii 

elevilor. 

4. MUȘAT 

GEORGE 

Școala Gimnazială Matei 

Basarab - Brebu 

06.11.2017 Principii și strategii 

didactice specifice educației 

religioase. Provocări și 

tendințe actuale. 

5. 

 

VASILE  

DANIEL 

Colegiul Național 

Nicolae Grigorescu - 

Câmpina  

 

 

17.11 2017 Diversificarea ofertei 

curiculare în domeniul 

educației fizice, mijloc de 

creștere a numărului de elevi 

implicați în activitatea 

sportivă. 

6. ANDREI  

DĂNUȚ 

Şcoala Gimnazială 

Excelsis - Ploieşti 

07.12.2017 Arta cântului vocal şi 

instrumental în creaţii 

1. JUGĂNARU LUMINIŢA Logică XII A, XII 

C 

(34 elevi) 

Joi 14 - - 

2. GEANTĂ NICOLAE Geografi

e 

XII A, C 

(3 elevi) 

Marţi -  

/14,00 

3 
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specifice Naşterii 

Mântuitorului. 

 

8. PERFECȚIONĂRI (cursuri metodice și de formare,  inspecții curente și speciale pt. grade 

didactice)    

  
Nr. 

crt. 

Profesor Cursul/Inspecția Data 

- - - - 

 

9. ACTIVITĂȚI METODICE (la nivel de: catedră, școală, cerc metodic, județ, ca de ex.: lecții 

deschise, referate, lucrări, sesiuni de comunicări, simpozioane) 

 

 

10. ACTIVITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE LA NIVELUL CATEDREI/ȘCOLII  

(activități curriculare și extracurriculare) 

 
Nr

. 

crt

. 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Tema activității Data Nr. 

participanți 

/ Clasa 

Calitatea 

în cadrul 

activităţii 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOIȚĂ 

OFELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 octombrie – Ziua Holocaustului în 

România. Prezentare power-point 

Holocaustul în România. 

09.10.2017 

(luni) 

20 elevi Organizat

or 

25 octombrie - Ziua Armatei. 

Simpozion festiv organizat de 

,,Asociația cadrelor militare în 

retragere și rezervă - Câmpina,, la 

Casa de Cultură ,,Geo Bogza,, - 

Câmpina.  

25.10.2017 

(miercuri) 

 

25 elevi 

2 

profesori 

 

Organizat

or 

1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României. Depunere de coroane. 

01.12.2017 

(vineri) 

12 elevi 

3 

profesori 

Organizat

or 

24 Ianuarie – Ziua Unirii 

Principatelor Române. 

Film documentar.  

Prezentare istorioare despre Moș Ion 

Roată. 

Participare activitate festivă organizată 

de Primăria Câmpina. 

22.01.2018 

(luni) 

23.01.2018 

(marți) 

24.01.2018 

(miercuri) 

30 elevi 

 

15 elevi 

 

10 elevi 

2 

profesori 

Organizat

or 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

profesorului 

Activitatea 

 

Calitatea 

în cadrul 

activității 

Data 

 

1. GEANTĂ  

NICOLAE 

Sesiune de comunicări la Colegiul Naţional 

I. L. Caragiale - Ploieşti 

participant 

 

24.11.2017 

Prezentare teme la Centrul de Excelenţă - 

Ploieşti 

profesor 

asociat 

25.11.2017 

20.01.2018 

2. JUGĂNARU 

LUMINIȚA 

Lecție deschisă –  Termenii- raporturi 

logice 

(clasa IX B) 

profesor 

 

3.11.2017 
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2. 

 

 

 

 

GEANTĂ 

NICOLAE 

 

 

 

Ziua Educației (întreceri sportive pe 

Dealul Muscel) 

05.10.2017 14 elevi Colaborat

or 

 De la discriminare la exterminare – 

Simpozion dedicat Pogromului 

evreilor din România (invitat consilier 

școlar: Ruxandra Corodeanu) 

10.10.2017  24 Organizat

or 

De la știință la conștiință - Simpozion 

organizat de Colegiul Tehnic  Forestier 

– Câmpina. 

01.11.2017 Peste 

60 

Invitat 

special 

De la discriminare la exterminare – 

Holocaustul la Auschwitz – 

Simpozion dedicat victimelor 

nayismului. 

09.11.2017 Peste 60 Organizat

or 

Thanksgiving day – Ziua 

Recunoştinţei – Simpozion în 

colaborare cu Catedra de Limba 

engleză. 

23.11.2017 Peste 60 Co- 

organizato

r 

România în declin – Conferință cu 

invitați: prof. Christian Crăciun, prof. 

Alin Ciupală, prof. Marcel Vlădescu, 

prof. Nicolae Meleacă, consilier/ziarist 

Florin Frățilă, col. Marian Dulă. Cu 

participarea de  elevi de la Colegiul 

Naţional ,,N. Grigorescu,,  și Colegiul 

Tehnic Forestier) 

06.12.2017 Peste 70 Organizat

or 

Moderator 

Colinde de Crăciun (Primăria Breaza, 

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, 

Piaţa Centrală Câmpina). 

20.12.2017 24 Coordonat

or 

3.   

JUGĂNAR

U  

LUMINIȚA 

Ziua mondială a Educației  – 

Profesorul obişnuit versus profesorul 

ideal. 

5.11.2017 28 elevi Organizat

or 

Ziua Armatei Române - Simpozion la 

Casa de cultura Geo Bogza – Câmpina. 

25.10.2017 19 elevi Participant 

Ziua Armatei Române - Ceremonie 

militară şi religioasă desfăşurată în 

Centrul civic al Municipiului 

Câmpina. 

25.10.2017 11 elevi Participant 

Ziua internaţională pentru toleranţă -    

Egalitatea de gen. 

7.11.2017 28 elevi Organizat

or 

Ce stim despre corupţie? 19.11.2017 27 elevi Organizat

or 

Colinde de Crăciun. 21.12.2017 20 elevi Participant 

4. 
MUȘAT 

GEORGE 

1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României (depunere de coroane) 

01.12.2017 10 Participant 

22 Decembrie – Ziua Revoluției 22.12.2017 - Participant 
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Române (depunere de coroane la 

Unitatea de Jandarmi - Câmpina). 

8 Ianuarie – Ziua Câmpinei.  08.01.2018 - Participant 

24 Ianuarie – Ziua Unirii 

Principatelor Române. 

24.01.2018 10 elevi Participant 

5. 
ANDREI 

DĂNUȚ 

25 octombrie - Ziua Armatei  

   

25.10.2017 25 elevi  

clasa XI E 

Partener 

 

 

11. CLIMATUL ÎN RÂNDUL CADRELOR DIADCTICE 

 
        Catedra Om și Societate cuprinde cele mai multe discipline la nivel de școală. Cu toate acestea 

formează o echipă. O echipă care prin fiecare membru al ei are un scop: unii să-i învețe pe elevi 

trecutul istoric, alții despre țările lumii, iar alții despre conduita morală și cum să-și folosescă 

pozitiv emoțiile. 

         Această Catedră este caracterizată de relații bazate pe cooperare, respect și prietenie între 

membrii săi. 

 

10.4 Catedra servicii 
 

1.Componenţa catedrei in anul scolar 2016-2017 

 

1. Costache Raluca Andreea – titular, gr II 

2. Georgescu Olivia – titular, gr I 

3. Sercaianu Raluca Gabriela – titular, gr II 

4. Dobre Livia – titular, definitiv 

5. Apostol Georgiana – titular, definitiv (in curs de finalizare doctorand) 

6. Moise Ionelia – titular, definitiv 

7. Teodorescu Ioana – titular, definitiv 

8. Enachioiu Mariana – detasat, gr I 

9. Dragota Carmen Daniela – debutant  

 

2.Obiectivele stabilite prin planul managerial: 

 

- Organizarea si desfasurarea optima a procesului instructiv-educativ 

- Realizarea de activitati extrascolare si extracurriculare de specialitate 

- Reactualizarea bazelor materiale ale scolii. 

- Actiuni de marketing educational si dezvoltarea relatiilor cu partenerii 

sociali. 

- Formarea continua a personalului didactic de specialitate. 

- Evaluarea periodica si sumativa a muncii catedrei servicii. 

 

3.Analiza SWOT a activitatii catedrei 

 

Puncte tari : colectiv majoritar tanar ,comunicativ cu diverse specializari economice 

dornic de a efectua diverse activitati cu elevii, aplicarea metodelor moderne de invatare. Cadre 

didactice  cu grade didactice I(2 persoana),II(2 persoane ), Definitiv(4 persoane) si un cadru 

didactic debutant .Colectiv competitiv preocupat de calificarea pe diverse domenii economice  
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dornice sa se specializeze ,sa se afirme si sa parcurga diverse cursuri de perfectionare.Titularul 

din industrie alimentara este inscris la Doctorand cu finalitate in acest an scolar in specializarea 

sa ceea ce aduce un plus de performanta in pregatirea profesionala acadrelor didactice. Toate 

cadrele didactice au 90 credite cumulate din cursurile efectuate si sunt permanent preocupate de 

propria pregatire si implicare in evolutia profesionala. 

 

  Puncte slabe: diversitatea specializarilor si programul orar variat ce nu permite intalnirea 

permanenta a tuturor membrilor catedrei pt discutarea diverselor probleme ce se ivesc si  

realizarea la timp a documentelor scolare solicitate. 

 

Oportunitati: Profesorii  sunt interesati sa se perfectioneze  si sa depuna multa daruire in 

activitatea didactica pentru a obtine rezultate cat mai bune. Domeniul “Servicii” este in continua 

dezvoltare si membrii catedrei sunt in crestere numerica 

 

Amenintari: Numarul tot mai scazut al elevilor a creat probleme de incadrare astfel incat 

norma celor de la comert si economic a cuprins si ore de Educatie antreprenoriala, Economie 

Aplicata si Economie. Pentru anul scolar viitor deja s-a anuntat restrangerea cu un post a celor 5 

titulari existenti pe domeniul Economic-Comert astfel incat exista posibilitati de continuare a 

acestor restrangeri si in anii scolari ce urmeaza. 

 

4.Situatia scolara pentru fiecare profesor  

 

 Modulele din cadrul ariei curriculare “Tehnologii” sunt cu finalitate la sfarsitul anului scolar 

2017-2018 

 

5.Pregatirea pentru concursurile  scolare  

 

 

 

NR 

.CR

T 

NUME SI 

PRENUME 

PROFESOR 

DISCIPLINA NR. 

ELEVI 

INSCRI

SI 

ZIUA DE 

PREGATIR

E 

NR. SEDINTE 

DESFASURATE 

1. APOSTOL 

GEORGIANA 

INDUSTRIE 

ALIMENTAR

A 

 VINERI 

14:00 

 

2. COSTACHE 

RALUCA 

COMERT 3 VINERI 

14:00 

5 

3. DOBRE LIVIA TURISM/ALI

MENTATIE 

3   

4. SERCAIANU 

RALUCA 

COMERT 3   

 

 

6.Rezultate la olimpiade si concursuri scolare 

 

- In curs de desfasurare 

 

7.Activitati metodice(  la nivel de catedra, de cerc metodic, de scoala, de judet : lectii deschise, 

referate , lucrari prezentate la cercuri , simpozioane , etc ) 
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- Sustinere de referate in cadrul catedrei Servicii – tema: “ Alimente functionale” – prof. 

Apostol Georgiana, prof. Dobre Livia 

 

 

8. Prezenta la cercuri pedagogice  

   

Nr.crt. Cercul 

pedagogic 

Locul de 

desfasurare a 

cercului 

Data activitatii Tema activitatii Participanti 

1. Nr 3 

industrie 

alimentara si 

agricultura 

Colegiul Agricol 

“I.I.Sisesti” 

Valea 

Calugareasca 

27.10.2017 Vizita la Targul 

Indagra  

Apostol 

Georgiana 

Moise Ionelia 

2. Cerc 

pedagogic-

nr.6 

Servicii 

Colegiul 

Economic Virgil 

Madgearu 

Ploiesti 

20 10.2017 Intocmirea 

documentelor 

de proiectare 

didactica; 

Intocmirea 

CDL-urilor 

ptr.stagiile de 

practica; 

Relatia “Firma 

de exercitiu –

firma mama” 

Dobre Livia 

Costache 

Raluca 

Enachioiu 

Mariana 

 

 

9. Perfectionari  ( cursuri metodice si de formare ,  grade  

didactice:inspectii curente, speciale ) 

 

Costache Raluca – inscriere grad didactic I – colocviu sustinut in data de 6.02.2018 

Sercaianu Raluca – inscrisa la grad didactic I – inspectie curenta 

Dobre Livia – grad didactic II – inspectie speciala 

Moise Ionelia – grad didactic II – inspectie speciala   

Apostol Georgiana – doctorand la USAMV Bucuresti  

 

10. Climatul in randul cadrelor didactice  

 Relatii colegiale, de respect si colaborare 

 

11. Activitati ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /scolii ( activitati curriculare si 

extracurriculare) 

 

- PROF APOSTOL GEORGIANA 

 

ACTIVITATEA Data Nr participanti Calitatea in cadrul 

activitatii 

5 octombrie- Ziua 

Educatiei 

 

5 octombrie 2017 17 Organizator  
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16 octombrie- Ziua 

Mondiala a 

Alimentatiei 

Sanatoase 

16 octombrie 2017 17 Organizator  

Festivalul Tineretului 

Fundatia Zamolxes 

Campina 

29 noiembrie 2017 10 Participant – Locul II 

sectiunea teatru 

“Sa prevenim actele 

de coruptie” 

20 nov. 2017 16 Organizator 

“Ziua Stafetei” 24 nov 2017 16 Organizator  

“Balul Bobocilor” 29 nov. 2017 16 Organizator 

“Serbarea de 

Crãciun” 

21 dec. 2017 10 Organizator 

Campanie de plantare 

de pomi 

25 nov. 2017 10 Organizator 

Vizitare Casa 

Speranţei Campina- 

colinde 

18 dec. 2017 7 Organizator 

 

PROF DOBRE LIVIA 

 

ACTIVITATEA DATA 

ACTIUNII  

NR. PARTICIPANTI CALITATE IN 

CADRUL 

ACTIVITATII 

Proiect “Drumul spre 

independenta”- 

OUConcordia 

 

14.09.2017 6 Partener 

Prevenirea traficului 

de personane-Politia 

de proximitate 

 

2.10.2017/ 

3.10.2017 

Casele a IX-a liceu si 

IPT 

Organizator(gazda) 

 

Campania de 

impadurire “Radacini 

tinere pt.padurile de 

maine”-Ploiesti 

25.11.2017 32 elevi + 4 profesori Organizator 

Actiune de 

voluntariat-“Casa 

sperantei” Campina 

18.12.2017 20 elevi+3 profesori Participant 

Prezentarea ofertei 

USAMV Bucuresti 

5.12.2017 Clasele a XII-a Organizator 

Lectie deschisa 

catedra servicii 

”Mijloace si tehnici de 

promovare a 

produselor” 

12.12.2017 Clasa a XII-a A Organizator 
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Referat “Alimente 

functionale “ Catedra 

servicii 

31.01.2018 Catedra servicii Sustinere referat 

“Niciodata toamna nu 

fu’mai frumoasa” 

5.10.2017 Clasa a XII-a S Organizator 

“Colindam,colindam”- 

program de colinde 

19.12.2017 Toate clasele Organizator 

Balul Bobocilor 2017 29.11.2017 Clasele a IX-a Membru al juriului 

Festivalul Tineretului-

Zamolxes  

29.11.2017 Ansamblul de dans Coordonator 

 

PROF SERCAIANU RALUCA 

 

ACTIVITATEA DATA ACTIUNII  NR. PARTICIPANTI CALITATE IN 

CADRUL 

ACTIVITATII 

„Să ne cunoaştem 

noii colegi” 

22.09.2017 CLASA 10 P SUSŢINĂTOR 

SIMPOZIONUL  

“16 OCTOMBRIE- 

ZIUA MONDIALĂ 

A ALIMENTAŢIEI 

SĂNĂTOASE” 

 

23.10.2017 43 PARTICIPANT 

ORGANIZATOR 

“Asistenţă 

psihologică versus 

asistenţă psihiatrică” 

3.10.2017 CLASA 10 P PARTICIPANT 

ORGANIZATOR 

(SUSŢINĂTOR 

PSIHOLOG ION 

BIRO) 

„Vizită la muzeul 

Iulia Haşdeu”   

5.10.2017 CLASA 10 P PARTICIPANT 

ORGANIZATOR 

„Corupţia – fenomen 

în societate” 

 

21.11.2017 CLASA 10 P SUSŢINĂTOR 

“Igiena – exigenţe şi 

beneficii” 

11.12.2017 CLASA 10 P PARTICIPANT 

ORGANIZATOR 

(SUSŢINĂTOR 

MEDIC DUŢĂ 

GENOVEVA) 

Serbarea de iarnă   PARTICIPANT 

 

“Eu şi colegii mei”. 16.01.2018 CLASA 10 P PARTICIPANT 

ORGANIZATOR 

(SUSŢINĂTOR 

CONSILIER 

RUXANDRA 

CORODEANU) 
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PROF MS. MOISE IONELIA 

 

ACTIVITATEA DATA 

ACTIUNII 

NR. 

PARTICIPANTI 

CALITATE IN 

CADRUL 

ACTIVITATII 

ZIUA EDUCATIEI,,AI 

CARTE,AI PARTE,, 

21/5/10/2017 

5/10/2017 -16 elevi  

cl a IX-aP2 

oganizator 

 SIMPOZION 

,,ZIUA  ALIMENTATIEI,, 

 

16/10/2017 -cl a IX,X,XI,XII organizator 

SERBAREA DE CRACIUN 

,,COLINDE,, 

 

21/12/2017 -cl a IX,X,XI,XII organizator 

PROIECTUL  DE 

VOLUNTARIAT 

„FACEM LUCRURI CARE 

CONTEAZA.DIN SUFLET 

PENTRU SUFLET” 

PROIECT EDUCATIV 

„MINUNEA SFANTULUI 

CRACIUN”  

18/12/2017 cl a IX-aP2 

cl a XI-aB 

cl a XII-aB 

organizator 

 

,,SECRET SANTA,,  

21/12/2017 -26 elevi 

cl a IX-aP2 

organizator 

 

 

PROF COSTACHE RALUCA 

 

ACTIVITATEA DATA 

ACTIUNII  

NR. 

PARTICIPANTI 

CALITATE IN 

CADRUL 

ACTIVITATII 

SIMPOZIONUL  

“16 OCTOMBRIE- ZIUA 

MONDIALĂ A 

ALIMENTAŢIEI 

SĂNĂTOASE” 

 

23.10.2017 43 PARTICIPANT 

ORGANIZATOR 

SECRET SANTA 21.12.2017 XII C ORGANIZATOR 

“COLINDAM,COLINDAM”- 

PROGRAM DE COLINDE 

19.12.2017 Toate clasele PARTICIPANT 

ZIUA EDUCATIEI 5.10.2017 XII C ORGANIZATOR 

 

PROF GEORGESCU OLIVIA 

 

ACTIVITATEA DATA ACTIUNII  NR. PARTICIPANTI CALITATE IN 

CADRUL 

ACTIVITATII 
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“Ziua modiala a 

alimentatiei sanatoase” 

 

23.10.2017 43 Participare, organizare, 

coordonare 

“Ziua educatiei. Periplu 

cultural in Mun. 

Campina” 

 

5.10.2017 16 Participare, organizare, 

coordonare 

“Holocaustul in 

Romania. De la 

discriminare la 

exterminare”-proiect 

educational 

 

10.10.2017 39 elevi si 3 profesori Participare 

“Stop bullying”-proiect 

educational cu consilier 

scolar R.Corodeanu 

 

21.11.2017 12 elevi  si 2 profesori 

14 persoane 

Participare, organizare, 

coordonare 

“Ziua mondiala 

pt.eliminarea violentei 

fata de femei” 

 

23.11.2017 cls XI C si XB si 2 

profesori 

27 persoane 

Participare 

“Ziua stafetei.Profesor 

pentru o zi”-proiect 

educational 

 

   22-24.11.2017  XB 

22 elevi 

Participare, organizare, 

coordonare 

“Ziua mondiala a luptei 

impotriva SIDA” 

 

       27.11.2017 cls XI C si XD si 4 

profesori 

30 persoane 

Participare 

 

“Diferiti, dar impreuna” 

in cadrul proiectului ”De 

vorba cu psihologul” 

 

     14.11.2017  elevii de la clasa XI C 

15 elevi 

Organizator, participant 

“Povesti de vacanta” 

la pizzeria “Giulia”, 

Campina 

28.09.2017 clasa a XI-a C 

 

Organizator, participant 

“Secret Santa” si 

povestea Craciunului 

 

21.12.2017 cls XI C si X C Organizator, participant 

“Povesti la un ceai” 

la Ceainaria “Crinul 

alb”,Campina 

      26.01.2018   cls XI C si 2 profesori Organizator, participant 

 

PROF ENACHIOIU MARIANA 

ACTIVITATEA DATA ACTIUNII  NR. PARTICIPANTI CALITATE IN CADRUL 

ACTIVITATII 

PROIECT “EDUCATIA 

RUTIERA” 

SEMESTRUL I SI 

SEMESTRUL II 

30 ELEVI CLASA IX C INDRUMATOR, CU 

PARTICIPARE 

REPREZENTAT AL 

POLITIEI 
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PROF. MS. TEODORESCU IOANA 

 

ACTIVITATEA DATA ACTIUNII  NR. PARTICIPANTI CALITATE IN CADRUL 

ACTIVITATII 

“Ziua modiala a 

alimentatiei 

sanatoase” 

 

23.10.2017 43 Participare, organizare, 

coordonare 

Ziua educatiei 5.10.2017   

 

 

PROF. DRAGOTA CARMEN 

 

ACTIVITATEA DATA ACTIUNII  NR. PARTICIPANTI CALITATE IN 

CADRUL 

ACTIVITATII 

“Ziua modiala a 

alimentatiei 

sanatoase” 

 

23.10.2017 43 Participare, organizare, 

coordonare 

Ziua educatiei 5.10.2017   

 

10.5 Catedra tehnica 
 

Catedra Tehnica 

 

1.Componenţa catedrei in anul scolar 2017-2018 

1.Popa Claudia – prof. ing. Mecanic, titular, grad didactic I 

2.Manta Simona – prof. inginer petrol, titular, grad didactic I 

3.Francu Florin – prof. ing. Electrotehnica- pensionar, grad didactic I 

4.Poama Antonina – prof. ing. Electrotehnica, titular, grad didactic I 

5. Achim Nicolae- prof. Ing. Mecanic- pensionar, grad didactic II 

ZIUA ALIMENTATIEI 

SANATOASE 

23.10.2017 43 PARTICIPANT  

ORGANIZATOR 

ZIUA MONDIALA A 

LUPTEI IMPOTRIVA 

SIDA 

27.11.2017 IX C ORGANIZATOR 

ACTIVITATE 

“POVESTE LA UN 

CEAI” 

29.01.2018 IX C ORGANIZATOR 

BALUL BOBOCILOR 29.11.2017 TOATE CLASELE A 

IX 

ORGANIZATOR 
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6. Neagu Jianu – ms. Electrotehnica, titular, grad didactic II 

 7.  Radulescu Louis -ms.Mecanic, titular in devenire   

 

2. Obiectivele stabilite prin planul managerial: 
 1. Diagnoza.  activitatii pentru anul scolar 2016-2017 

 2. Cresterea calitatii actului educational 

 3. Formarea profesionala continua a profesorilor de discipline tehnice 

 4. Functionalitatea cabinetelor tehnice si a atelierelor scoala 

 5.Implicarea activa a cadrelor didactice in activitati diverse, scolare si extrascolare si stimularea, 

valorificare aptitudinilor si creativitatii elevilor 

 

3. Analiza SWOT a activitatii catedrei 

Puncte tari: 

 Toate cadrele didactice calificate, din care 5 profesori titulari   

 4 profesori cu gradul didactic I 

 1 maistru cu gradul didactic II , 1 inscris la definitivat si doctorat 

 Realizarea planificarilor calendaristice conform ghidurilor metodice 

 Aplicarea testelor initiale de catre toti membri catedrei, ca punct de plecare a proiectarii 

activitatii didactice 

 Propuneri de teme de proiect pentru anii terminali 

 Realizarea unei planificari a consultatiilor pentru realizarea proiectelor pentru examenul 

de certificare a calificarii profesionale nivel 4. 

 Realizarea unui grafic de pregatire a elevilor pentru sustinerea probei practice a 

examenului de calificare nivel 3  

 Relatii deschise, colegiale, de respect si de sprijin reciproc. 

Puncte slabe: 

 Lipsa unei baze comune de fise de lucru, fise de documentare, teste de evaluare, care sa 

poata fi accesata oricand 

 Lipsa unei baze de material didactic complet conform specializarilor propuse 

 Lipsa manualelor scolare conform curriculumului 

      Oportunitati: 

 Posibilitatea perfectionarii prin programele oferite de CCD 

 Intocmirea corespunzatoare a documentelor cerute datorita experientei membrilor catedrei 

 Posibilitatea reconversiei profesionale 

Amenintari: 

 Diminuarea numarului de ore de specialitate in domeniul mecanica, datorita neatractivitatii 

meseriei in randul elevilor absolventi din clasa a VIII a si datorita abandonului scolar 

 Punctaje limitate la evaluarea profesorilor datorita dezinteresului pentru performanta din 

partea elevilor, motiv pentru care nu sunt elevi calificati la olimpiada de discipline tehnice 

 

4. Situatia scolara pentru fiecare profesor  

 

 Disciplinele din aria curriculara Tehnologii sunt organizate modular, media fiind anuala. 

 

5. Pregatirea pentru examenele nationale-Bacalaureat, Atestate profesionale 

 

Pregatirea pentru atestatele profesionale si examenul de calificare nivel 3 se realizeaza pe parcursul 

semestrului II 
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6. Activitati metodice (la nivel de catedra, de cerc metodic, de scoala, de judet: lectii 

deschise, referate, lucrari prezentate la cercuri , simpozioane , etc ) 

 

 Participarea dnei prof Poama Antonina la Consfatuirile cadrelor didactice aria curriculara 

tehnologii, 11.09.2017 la C.T. Elie Radu Ploiesti 

 Diseminarea in cadrul sedintei comisiei metodice din luna septembrie 2017 a materialelor 

prezentate la consfatuiri de catre profesor Poama Antonina  

 Diseminarea in cadrul sedintei comisiei metodice din luna octombrie 2017 a materialelor 

sustinute in cadrul cercului pedagogic – domeniul mecanica, de catre profesor Radulescu 

Louis 

 Diseminarea in cadrul sedintei comisiei metodice din luna  noiembrie 2017 a materialelor 

sustinute in cadrul cercului pedagogic - electrotehnica de catre profesor Poama Antonina  

 Participarea dnei Popa Claudia la Simpozionul National “Ecoterra”, editia a IX-a, – 

15.12.2017 cu lucrarea “Florence Nightingale”, publicata in volumul “Povesti de viata ale 

unor oameni celebri” 

  Prezentare in cadrul sedintei comisiei metodice  din luna ianuarie 2018 a referatului cu tema 

“Metode interactive de lucru la clasele cu profil tehnic, domeniu electric” de profesor Poama 

Antonina 

 

             Participarea membrilor catedrei la cercurile pedagogice  

   

Nr.

crt. 

Cercul 

pedagogic 

Locul de 

desfasurare a 

cercului 

Data 

activitatii 

Tema activitatii Participanti 

1. Nr 1. Mecanica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.T.  Elie 

Radu Ploiesti   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Diseminarea noilor 

ordine, metodologii, 

precizari, privind 

I.P.T.in anul scolar 

2017-2018 

2. Metode si procedee  

de stimulare a 

creativitatii elevilor in 

cadrul orelor de 

pregatire practica si 

laborator. 

3. Metode didactice 

eficiente in dobandirea 

competentelor tehinice , 

metode de invatare prin 

explorarea directa/ 

indirecta a realitatii si 

metode de invatare 

bazate pe actiune 

Vizita la TIB.                  

 

Popa 

Claudia 

Radulescu 

Louis 
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2. Nr. 2 

Electric,electron

ica si 

automataizari 

C.T. Lazar 

Edeleanu 

Ploiesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diseminarea noilor 

ordine, metodologii, 

precizari, privind I.P.T. 

in anul scolar 2016- 

2017 

2. Dezvoltarea 

parteneriatului cu 

intreprinderile pentru 

organizarea invatarii le 

locul de munca in 

sistem profesional- dual 

care stimuleaza 

activitatile economice 

in mediul de productie.  

3. Consilierea si 

orientarea profesionala 

a elevilor din 

invatamantul tehnic . 

Facilitarea tranzitiei de 

la scoala la locul de 

munca 

Poama 

Antonina  

 

Neagu Jianu 

3. Nr. 7 Protectia 

mediului, 

chimie 

industriala, 

petrol- 

transporturi , 

conducere auto 

C. T. Toma 

Socolescu 

Ploiesti 

 

 

 

 

 

 

2.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pregatirea practica a 

elevilor realizata prin 

laboratorul tehnologic si 

instruire practica , 

premise pentru formarea 

absolventului I.P.T.          

2. Diseminarea noilor 

documente curriculare 

din I.P.T.  

Manta 

Simona 

4 S.S.M. 

                                                              

 

C.T. Lazar 

Edeleanu 

Ploiesti 

26.01. 

2018 

1. Parteneriat eficient in 

organizarea activitatii 

S.S.M. si S.U. in 

unitatile I.P.T. 

2. Organizarea activitatii 

in caz de S.U. 

3. Diseminarea unelor 

practici ale scolii privind 

integrarea activitatii 

S.S.M 

Manta 

Simona 

. 

 

7. Perfectionari  (cursuri metodice si de formare,  grade didactice: inspectii curente, 

speciale)   
 Inspectia curenta I, pentru obtinerea gradului didactic DEFINITIV- ms. Instructor 

Radulescu Louis  
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 Admiterea la doctorat, “Stiinta materialelor” – ms instructor Radulescu Louis 

 Elaborare lucrare metodico stiintifica, pentru obtinerea gradului didactic I, maistru 

instructor Neagu Jianu 

 

     8. Activitati ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /scolii (activitati curriculare si 

extracurriculare) 

 

Nr.crt Numele si 

prenumele 

Clasa Tema activitatii Data  Nr. 

participanti 

Calitatea 

1. Poama Antonina X D Ziua educatiei 5.10.2017 15 organizator 

2. Poama Antonina, 

Manta Simona 

Radulescu Louis 

XD. 

XP, 

XIP 

Instalatii de foraj- 

extractie 

11.10.2017 23 organizatori 

3. Poama Antonina XD Ziua alimentatiei 

sanatoase 

26.10.2017 12 organizator 

4. Poama Antonina 

Popa Claudia 

 Balul bobocilor 29.11.2017 - participare  

5. Popa Claudia, 

Manta Simona, 

Poama Antonina 

 Sarbatoarea 

craciunului  

21.12.2017 - participare 

 

 

               

11  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ SI EXTRACURRICULARA 
Semestrul I / an scolar 2017 -2018 

           

   Intreaga activitate de formare educationala si profesionala desfasurata in unitatea noastra 

scolara isi propune:  

-formarea unui absolvent autonom, responsabil, in masura sa decida asupra propriei cariere si vieti, 

sa contribuie la definirea propriilor cai de dezvoltare si implinire intelectuala si profesionala.; 

- valorizarea si constientizarea propriilor experiente in scopul orientarii optime pe piata 

muncii, dezvoltarea capacitatii de integrare activa si constructiva in grupuri sociale diferite: 

familie, mediu social, societate in general; 

- dezvoltarea competentelor sociale esentiale pentru reusita scolara: comunicare, gandire 

critica, luarea deciziilor, spirit de echipa; 

- cultivarea sensibilitatii fata de valorile moral-civice, toleranta, dialog, a respectului pentru 

om, natura, mediul inconjurator ; 

- asigurarea egalitatii de sanse. 

Aria curriculară “Consiliere si orientare “ cuprinde : ora de dirigentie  săptămânală la clasa, 

activităti educative extrascolare, activitatea de consiliere si orientare individuală sau/si cu grupe de 

elevi, activitatea de consiliere a familiei. 

In ceea ce priveste ora de dirigentia, s-a  desfăsurat  traditional la majoritatea claselor. 

Astfel, diferentele dintre elevi sunt mascate si se actionează asupra lor doar când devin 

problematice ; se admit solutii unice, interpretări unice ale ideilor si evenimentelor ; profesorul 

directionează comportamentul elevilor si rezolvă problemele clasei. 
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Prin activitătile de formare a dirigintilor, acestia sunt preocupati gaseasca o activitate 

diferentiată, care să orienteze elevii in sensul cunoasterii propriilor interese si a alegerii, ghidate de 

acestea ; in care  diferentele dintre elevi sunt studiate si acceptate ca bază de pornire in demersul 

educativ. Se recomanda , să se utilizeze forme de organizare  diferite a clasei (grupe, echipe, 

frontal)  să se  faciliteze activitatea independentă a elevilor, să se caute multiple perspective asupra 

ideilor si evenimentelor. 

Pentru a realiza consilierea scolară/ educatională sunt necesare cunostinte, experientă, 

formare. Procesul  educational este un proces complex , de socializare , de culturalizare , de formare 

si de dezvoltare a personalitatii , desfasurat intr-un cadru institutionalizat sub indrumarea unei 

echipe didactice , dar in stransa colaborare cu elevii care sunt parteneri educationali , participanti 

activi  si constienti  la propria formare si dezvoltare , alaturi de familie , comunitate si organizatii 

guvernamentale sau nonguvernamentale.  

 Scoala , institutie abilitata sa asigure formarea unor persoane capabile sa faca fata noilor 

provocări ale vieţii contemporane, trebuie sa-si redimensioneze si sa-si reconsidere activitatea, atat 

in ceea ce priveşte conţinutul cat si in ceea ce priveşte modul de abordare a problemelor . In aceste 

conditii se acorda o  importanta   majora activităţilor extraşcolare si extracurriculare.  

 In realizarea demersului educaţional va trebui sa se tina cont de totalitatea factorilor, 

subiectivi si obiectivi , care pot concura la desfăşurarea unui proces educational eficient.  

Analiza diagnostica, efectuata la nivelul unitatii noastre, pentru activitatea educativa 

desfasurata pe semestrul I al anului scolar 2017 – 2018  porneste de la premisa ca educarea unui om 

nu se rezumă doar la transmiterea de informaţii ci presupune şi formarea de convingeri, concepţii 

corespunzătoare cerinţelor societăţii în care trăieşte şi va urma să muncească.  

Activitatea educativa scolara si extrascolara desfasurata pe parcursul semestrului I a avut 

cateva coordonate principale : 

 Integrarea in colectivitate si adaptarea la cerintele educationale ale scolii  a elevilor din clasa a IX-a, 

lucru realizat in buna masura  printr-o activitate sustinuta atat din partea dirigintilor cat si a 

celorlalte cadre didactice; 

 Participarea si entuziasmul  elevilor au relevat necesitatea si impactul activitatilor extrascolare si 

extracurriculare, rolul pozitiv al acestora dar si   necesitatea unei pregatiri serioase, mobilizarea 

cat mai multor cadre didactice,atat in faza de pregatire cat si in cea de executie; 

 Participarea la manifestari cultural artistice si sportive la nivel local si regional, promovarea 

imaginii liceului in mass-media locala; 

 Stabilirea legaturilor cu autoritatie locale si regionale, cu institutiile regionale de cultura, sanatate, 

ordine publica , O.N.G.-uri. 

 

Comisia dirigintilor-2017-2018 

 

Nr. 

crt. 
Clasa Specializare Diriginte 

Dirigentie 

Ziua/ora     

1.  IX A 
Tehnician in  industrie 

alimentara 
CIRJAN ADRIANA 

Luni,13-14 

2.  IX B Tehnician in  gastronomie CERNICA CORINA Luni, 13-14 

3.  IX C Tehnician in activitati de comert ENACHIOIU MARIANA Miercuri, 11-12 

4.  IX P1 
Electrician echipamente de joasa 

tensiune 
MUSAT GEORGE 

Luni,14-15 

5.  IX P2 
Brutar patiser preparator produse 

fainoase 
MOISE IONELIA 

Vineri, 14-15 

6.  X A Tehnician in gastronomie JUGANARU LUMINITA Vineri,13-14 
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La începutul semestrului I al anului scolar 2017-2018 s-au realizat documentele 

specifice de planificare a   activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor 

educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea 

acestora avându-se în vedere: 

-întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu 

cerinţele clasei de elevi; 

-utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

-implicarea diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  şi valorificarea acestora din 

punct de vedere educativ. 

-atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, desfăşurându-se sub diverse forme. 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  

activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un 

proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, 

profesorii şi colegii. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar , dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate 

conţine: 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării 

orelor de dirigenţie. 

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului reprezentativ al 

parintilor la fiecare clasă.  

7.  X B 
 Tehnician in activitati 

economice 
DRAGOMIR CRISTINA 

Joi,10-11 

8.  X C Tehnician  in activitati de comert TOADER MARIANA Joi,14-15 

9.  X D Tehnician in instalatii electrice POAMA ANTONINA Luni,14-15 

10.  
X P 

 

Comerciant vanzator/Mecanic 

echipamente pentru foraj 

extractie  

SERCAIANU RALUCA 

Marti,13-14 

11.  XI A Tehnician in gastronomie GEANTA NICOLAE Joi,8-9 

12.  XI B Tehnician in industrie alimentara PESCARU LIDIA Joi,8-9 

13.  XI C 
Tehnician in activitati 

economice 
GEORGESCU OLIVIA 

Joi,14-15 

14.  XI D Stiintele naturii  DOBRA VICTORIA Vineri,10-11 

15.  XI E Rugby NEGOITA OFELIA Joi,9-10 

16.  XI P 

Mecanic echipamente pentru 

foraj extractie/electrician 

echipamente pentru foraj 

extractie 

TUDOR IRINA 

 

Joi,14-15 

17.  XII A Tehnician in gastronomie STANESCU MARIA Luni,12-13 

18.  XII B Tehnician in industrie alimentara APOSTOL GEORGIANA Marti,14-15 

19.  XII C 
Tehnician in activitati 

economice 
COSTACHE RALUCA 

Miercuri,11-12 

20.  XII D Tehnician in automatizari TOMESCU ANAMARIA Miercuri,11-12 

21.  XII S Tehnician in gastronomie DOBRE LIVIA Miercuri,19-20 
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3. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie.  

            4. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, , studiată şi 

dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă 

un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din ROFUIP, 

Instructiuni de SSM  şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

S-au distribuit centralizatoare cu privire la propunerile de activitati pentru Programul 

National “Scoala altfel”,perioada stabilita in Consiliul Profesoral este in perioada 26.03.2018-

31.03.2018 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrării sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul 

orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a 

examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea 

de materiale vizând oferta educaţională. 

La sfarsitul  semestrului I, s-au reunit Consiliile claselor pentru a analiza situaţia la 

învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura 

trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să 

fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa 

părinţilor. 

 

 

 

 

 

 

            Statistica elevi 

 
Nr. Crt 

 

 

 

Clasa 
Beneficiari 

"Bani de 

liceu" 

Parinti in 

strainatate 

Orfani de 1 / 

ambii 

parinti 

In 

plasament 

Dizabilitati 

recunoscute 

medical 

1.  IXA 5 1 - - - 

2.  IXB 2 1 1 1 2 

3.  IX C 1 - - 2 - 

4.  IX P1 - 3 - 2 2 

5.  IXP2 - - 3 3 3 

6.  XA - 4 1 - - 

7.  XB - 1 2 2 1 

8.  XC 3 - - - 1 

9.  X D - 4 - - - 

10.  X P - 4 - 2 2 

11.  XI A - 2 2 - 2 

12.  XI B 1 1 1 2 - 

13.  XI C - 2 1 - 1 

14.  XI D 2 4 1 1 - 
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15.  XI E - 7 4 2 - 

16.  XI P - - - - - 

17.  XII A 1 1 2 4 - 

18.  XII B 2 - - 1 - 

19.  XII C - 2 - - - 

20.  XII D - - - - - 

Total  17 37 18 

 

 

22 14 
 

  

Activitatea Consiliului Elevilor 

Activitatea  Consiliului Scolar al Elevilor a fost coordonata de prof. Apostol Georgiana 

si     prof. Stanescu Maria Magdalena.   

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în 

viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor 

pentru anul şcolar 2017-2018.  

Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor.  La această 

adunare, elevii şi-au ales reprezentantii  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). 

Presedintele Consiliului Elevilor este eleva Jula Denisa din clasa a X-a A, vicepresedinte Milu 

Elena clasa a XI –a A,secretar Stangu Mihaela clasa a X-a A.În acest semestru activitatea 

Consiliului Elevilor a fost  relativ buna.  

Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de 

organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din 

partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală ,precum si pentru Programul 

National “ Scoala altfel”. 

In general la întruniri au fost prezenţi majoritatea şefilor claselor sau adjuncţii lor. Mulţi 

elevi nu au fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost 

aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri. 

 

 

Consiliului  Reprezentativ al Părinţilor. 
 

În data de 4 octombrie 2017 a avut loc Adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului Reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2017-2018 si pentru a se prezenta 

parintilor structura anului scolar ,Regulamentul Intern, Statutul elevului, Programul National 

„Scoala altfel”,si alte informatii de interes pentru parinti, precum si alegerea Presedintelui 

Comitetului Reprezentativ,membrii din partea CRP in CA si in Comisiile cu caracter permanent. 

Au fost alesi prin vot urmatorii parinti: Presedintele CRP d-na Istrati Adriana,membru in 

CA d.na Stingu Elena,membru in Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de 

corupţie şi discriminãrii în mediul şcolar şi prevenirea interculturalitãţii d-nul Tutica Constantin , 

membru in CEAC d.na Dolomat Elena ,membru in echipa de coordonare a Programului National 

„Scoala Altfel „d.na Cordosi Petronela.  

 
 

Sedintele cu parintii  desfasurate   in semestrul i / an scolar 2017- 2018 
 

Nr. 

crt. 
Clasa Specializare Diriginte 

Sedinta cu 

parintii–data     
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1.  IX A 
Tehnician in  industrie 

alimentara 
CIRJAN ADRIANA 

27.09.2017 

14.12.2017 

29.01.2018 

2.  IX B Tehnician in  gastronomie CERNICA CORINA 
22.09.2017 

25.01.2018 

3.  IX C 
Tehnician in activitati de 

comert 
ENACHIOIU MARIANA 

Sept.2017 

Oct.2017 

Nov.2017 

Ian.2018 

4.  IX P1 
Electrician echipamente de 

joasa tensiune 
MUSAT GEORGE 

21.09.2017 

30.01.2018 

5.  IX P2 
Brutar patiser preparator 

produse fainoase 
MOISE IONELIA 

20.09.2017 

20.10.2017 

13.12.2017 

Ian.2018 

6.  X A Tehnician in gastronomie JUGANARU LUMINITA 

28.09.2017 

27.11.2017 

26.01.2018 

7.  X B 
 Tehnician in activitati 

economice 
DRAGOMIR CRISTINA 

10.10.2017 

29.01.2018 

8.  X C 
Tehnician  in activitati de 

comert 
TOADER MARIANA 

Sept.2017 

Dec.2017 

9.  X D Tehnician in instalatii electrice POAMA ANTONINA 

20.09.2017 

27.09.2017 

7.12.2017 

26.01.2018 

10.  
X P 

 

Comerciant vanzator/Mecanic 

echipamente pentru foraj 

extractie  

SERCAIANU RALUCA 

22.09.2017 

2.02.2018 

11.  XI A Tehnician in gastronomie GEANTA NICOLAE 
19.09.2017 

23.01.2018 

12.  XI B 
Tehnician in industrie 

alimentara 
PESCARU LIDIA 

14.09.2017 

31.01.2018 

13.  XI C 
Tehnician in activitati 

economice 
GEORGESCU OLIVIA 

21.09.2017 

25.01.2018 

14.  XI D Stiintele naturii  DOBRA VICTORIA 

18.09.2017 

6.12.2017 

31.01.2018 

15.  XI E Rugby NEGOITA OFELIA Oct.2017 

16.  XI P 

Mecanic echipamente pentru 

foraj extractie/electrician 

echipamente pentru foraj 

extractie 

TUDOR IRINA 

18.09.2017 

27.11.2017 

17.  XII A Tehnician in gastronomie STANESCU MARIA 

19.09.2017 

17.10.2018 

29.01.2018 

18.  XII B 
Tehnician in industrie 

alimentara 
APOSTOL GEORGIANA 

25.09.2017 

14.12.2017 

29.01.2018 
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Activități ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /școlii ( activități curriculare și 

extracurriculare) 

1.Catedra limba si comunicare 

 
Nr. 

crt. 

Tema activității Numele si prenumele 

cadrului didactic 

Data Nr. participanți 

1. Ziua limbilor străine Stanescu Maria 

Serban Laura 

Tudor Irina 

Stan Dragos 

28.09.2017 30 

2. Activitate M. Sadoveanu Pescaru Lidia 03.11.2017 22 

3. Ziua Educației Carjan Adriana 

Pescaru Lidia 

05.10.2017 30 

4. Toamnă fără margini Cernica Corina 05.10.2017 29 

5. Poezia toamnei Stanescu Maria 05.10.2017 8 

6. Join us to Halloween 

Party  

Tudor Irina 

Stan Dragoș 

30.10.2017 50 

7. Thanksgiving Day Tudor Irina 

Stan Dragoș 

23.11.2017 45 

8. Rădăcini tinere pentru 

padurile de maine-

campanie de impadurire 

Ploiesti 

Pescaru Lidia 

Stanescu Maria 

25.11.2017 24 

9. Balul bobocilor Cernica Corina 

Carjan Adriana 

Stanescu Maria 

29.11.2017 60 

10. Activitate Școala 

Specială Breaza 

Pescaru Lidia Dec. 2017 20 

11. Sărbătoarea Crăciunului Cernica Corina 

Carjan Adriana 

Serban Laura 

Tudor Irina 

19.12.2017 28 

12. Chrismas Carols Tudor Irina 21.12.2017 10 

 

2.Catedra Om si societate 

 
Nr. 

crt

. 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Tema activității Data Nr. participanți 

/ Clasa 

19.  XII C 
Tehnician in activitati 

economice 
COSTACHE RALUCA 

20.09.2017 

31.01.2018 

20.  XII D Tehnician in automatizari TOMESCU ANAMARIA 

25.09.2017 

14.12.2017 

25.01.2018 

21.  XII S Tehnician in gastronomie DOBRE LIVIA - 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negoiță 

Ofelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 octombrie – Ziua Holocaustului în 

România. Prezentare power-point 

Holocaustul în România. 

09.10.2017 

(luni) 

20 elevi 

25 octombrie - Ziua Armatei. Simpozion 

festiv organizat de ,,Asociația cadrelor 

militare în retragere și rezervă - 

Câmpina,, la Casa de Cultură ,,Geo 

Bogza,, - Câmpina.  

25.10.2017 

(miercuri) 

 

25 elevi 

2 profesori 

 

1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României. Depunere de coroane. 

01.12.2017 

(vineri) 

12 elevi 

3 profesori 

24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor 

Române. 

Film documentar.  

Prezentare istorioare despre Moș Ion 

Roată. 

Participare activitate festivă organizată de 

Primăria Câmpina. 

22.01.2018 

(luni) 

23.01.2018 

(marți) 

24.01.2018 

(miercuri) 

30 elevi 

 

15 elevi 

 

10 elevi 

2 profesori 

2. 

 

 

 

 

Geantă 

Nicolae 

 

 

 

Ziua Educației (întreceri sportive pe 

Dealul Muscel) 

05.10.2017 14 elevi 

De la discriminare la exterminare – 

Simpozion dedicat Pogromului evreilor 

din România (invitat consilier școlar: 

Ruxandra Corodeanu) 

10.10.2017  24 

De la știință la conștiință - Simpozion 

organizat de Colegiul Tehnic  Forestier – 

Câmpina. 

01.11.2017 Peste 60 

De la discriminare la exterminare – 

Holocaustul la Auschwitz – Simpozion 

dedicat victimelor nazismului. 

09.11.2017 Peste 60 

Thanksgiving day– Ziua Recunoştinţei– 

Simpozion în colaborare cu Catedra de 

Limba engleză. 

23.11.2017 Peste 60 

România în declin – Conferință cu 

invitați: prof. Christian Crăciun, prof. 

Alin Ciupală, prof. Marcel Vlădescu, 

prof. Nicolae Meleacă, consilier/ziarist 

Florin Frățilă, col. Marian Dulă. Cu 

participarea de  elevi de la Colegiul 

Naţional ,,N. Grigorescu,,  și Colegiul 

Tehnic Forestier) 

06.12.2017 Peste 70 

Colinde de Crăciun (Primăria Breaza, 

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, Piaţa 

Centrală Câmpina). 

20.12.2017 24 

3.   
Jugănaru  

Luminița 

Ziuamondială a Educației –

Profesorulobişnuit versus profesorul 

ideal. 

5.11.2017 28 elevi 
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ZiuaArmateiRomâne- Simpozion la Casa 

de culturaGeo Bogza – Câmpina. 

25.10.2017 19 elevi 

ZiuaArmateiRomâne – Ceremonie 

militară şi religioasă desfăşurată în 

Centrul civic al Municipiului Câmpina. 

25.10.2017 11 elevi 

Ziua internaţională pentru toleranţă -

Egalitatea de gen. 

7.11.2017 28 elevi 

Ce stim despre corupţie? 19.11.2017 27 elevi 

Colinde de Crăciun. 21.12.2017 20 elevi 

4. 
Mușat 

George 

1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României(depunere de coroane) 

01.12.2017 10 

22 Decembrie – Ziua Revoluției Române 

(depunere de coroane la Unitatea de 

Jandarmi - Câmpina). 

22.12.2017 - 

8 Ianuarie – Ziua Câmpinei.  08.01.2018 - 

24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor 

Române. 

24.01.2018 10 elevi 

5. Andrei Dănuț 
25 octombrie - Ziua Armatei 

 

25.10.2017 25 elevi 

clasa XI E 

 

3. Catedra Matematica si Stiinte 
 

Nr.crt Tema activitatii  Numele si 

prenumele cadrului 

didactic 

Data  Nr. participanti 

1. Ziua educației  Toader Mariana 

Dragomir Cristina 

Tomescu Anamaria 

Victoria Dobra 

5 octombrie 2017 21 /clasa a-X- a C 

26/clasa a-X-a B 

12/clasa a-XII-a D 

16/clasa a-XI-a D 

 

 

 

 

 

4. Catedra Servicii/ Tehnica 

 
Nr.crt. Tema activitatii Numele si 

prenumele cadrului 

didactic  

Data Nr. Participanti 

1. Prevenirea traficului de 

personane-Politia de proximitate 

 

Dobre Livia 2.10.2017/ 

3.10.2017 

Clasele a IX-a liceu 

si IPT 

2. Proiect “Drumul spre 

independenta”- OUConcordia 

intalnire parteneri 

 

Dobre Livia 14.09.2017 8 
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3.  „Să ne cunoaştem noii colegi” Sercaianu Raluca 22.09.2017 Clasa a X-a P 

4. “Povesti de vacanta” 

la pizzeria “Giulia”, Campina 

Georgescu Olivia 28.09.2017 Clasa a XI-a C 

 

5 “Asistenţă psihologică versus 

asistenţă psihiatrică” 

Sercaianu Raluca 3.X.2017 Clasa a X-a P 

6. 5 octombrie- Ziua Educatiei 

“Niciodata toamna nu fu’mai 

frumoasa” 

Vizită la muzeul „Iulia Haşdeu” 

  Ziua educatiei,,ai carte,ai 

parte,, 

“Ziua educatiei. Periplu cultural 

in Mun. Campina” 

“Educatia rutiera” 

5 octombrie – Ziua Educatiei 

Apostol Georgiana 

Dobre Livia 

Costache Raluca 

Sercaianu Raluca 

Moise Ionelia 

Georgescu Olivia 

Enachioiu Mariana 

Teodorescu Ioana 

Dragota Carmen 

Poama Antonina 

 

5.X.2017 16 

 

8 

18 

 

21 

 

14 

24 

15 

7. “Holocaustul in Romania. De la 

discriminare la exterminare”-

proiect educational 

Georgescu Olivia 10.X.2017 39 elevi si 3 

profesori 

8. 16 octombrie- Ziua Mondiala a 

Alimentatiei Sanatoase- 

 

Simpozion in parteneriat cu 

Liceul Tehnologic Energetic 

Campina si Colegiul Tehnic 

Forestier Campina 

Costache Raluca 

Apostol Georgiana 

Dobre Livia 

Sercaianu Raluca 

Moise Ionelia 

Georgescu Olivia 

Enachioiu Mariana 

Teodorescu Ioana 

Dragota Carmen 

23.X.2017 38 

Ziua alimentatiei sanatoase Poama Antonina 26.X.2017 12 - XD 

9. “Diferiti, dar impreuna” in 

cadrul proiectului ”De vorba cu 

psihologul” 

 

  Georgescu Olivia   

14.11.2017 

clasa XI C 

 

10. “Sa prevenim actele de coruptie” Apostol Georgiana 20.11.2017 16 

11. “Stop bullying”-proiect 

educational cu consilier scolar 

R.Corodeanu 

Georgescu Olivia 21.11.2017 14  

12. „Corupţia – fenomen în 

societate” 

Sercaianu Raluca 21.11.2017 Clasa a X-a P 

13. “Ziua mondiala pt.eliminarea 

violentei fata de femei” 

 

Georgescu Olivia 23.11.2017 27  
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14. “Ziua Stafetei” Apostol Georgiana 24.11.2017 16 

15. “Ziua stafetei.Profesor pentru o 

zi”-proiect educational 

 

Georgescu Olivia  22-

24.11.2017 

XB 

22 elevi 

16. Campania de impadurire 

“Radacini tinere pentru padurile 

de maine”-Ploiesti 

Apostol Georgiana 

Dobre Livia 

25.11.2017 36 

17. “Ziua mondiala a luptei 

impotriva SIDA” 

 Georgescu Olivia 

Enachioiu Mariana 

27.11.2017 30 

18. Festivalul Tineretului Fundatia 

Zamolxes Campina 

Apostol Georgiana 

Dobre Livia 

29.XI.2017 10 

19. Balul Bobocilor-2017 Apostol Georgiana 

Dobre Livia 

29.11.2017 60 

20. Prezentarea ofertei educationale 

USAMV Bucuresti 

Dobre Livia 

Costache Raluca 

5.12.2017 Clasele a XII-a 

21. “Igiena – exigenţe şi beneficii” Sercaianu Raluca 11.12.2017 Clasa a X-a P 

22. Proiectul  de voluntariat 

„Facem lucruri care conteaza-

din suflet pentru suflet”Proiect 

educativ„Minunea Sfantului 

Craciun” –Casa Sperantei 

Campina 

Apostol Georgiana 

Moise Ionelia 

Dobre Livia 

18.12.2017 cl a IX-aP2 

cl a XI-aB 

cl a XII-aB 

23. ,,Secret Santa,, Moise Ionelia 

Georgescu Olivia 

Costache Raluca 

19.12.2017 IX P1 

XI C 

XII C 

24. “Colindam,colindam”- program 

de colinde 

Costache Raluca 

Apostol Georgiana 

Dobre Livia 

Sercaianu Raluca 

Moise Ionelia 

Georgescu Olivia 

Enachioiu Mariana 

21.12.2017 Toate clasele 

25. “Eu şi colegii mei”. Sercaianu Raluca 16.01.2018 Clasa a X-a P 

26. “Povesti la un ceai”la Ceainaria 

“Crinul alb”,Campina 

Georgescu Olivia 

Enachioiu Mariana 

  

26.01.2018 

Clasa a IX-a C 

si  a XI-a C 

 

 

 

 

 

 

Rezultate la olimpiade  şi  concursuri   

 
Nr. 

Crt. 

 

Numele si 

pronumele 

profesorului 

Disciplina 

predata 

Concursul Rezultatul obtinut 

1. Apostol Georgiana Industrie Festivalul tineretului Campina Trupa BACT 
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Dobre Livia 

 

 

alimentara 

Alimentatie 

publica si turism  

Fundatia Zamolxes in parteneriat 

cu Primaria Municipiului 

Campina 

Premiul II teatru 

 

 

2. Vasile Daniel Ed. fizică OlimpiadaNaţională a 

SportuluiŞcolar - Baschet fete 

 

OlimpiadaNaţională a 

SportuluiŞcolar - Baschet băieți 

Participare faza pe 

centru de localităţi  

 

 

 
 

Activitati desfasurate la Centrul de Documentare si Informare al Colegiului 

Tehnic “Constantin Istrati” Campina 

 

Activitati  luna septembrie 

 
Nr.

crt. 

Denumirea activitatii PV/DATA Profesor/clasa 

1 Ziua europeana a limbilor straine 425/28.09.2017 Prof. lb. straine;        prof. 

Ciuca Cristian 

2 Ziua internationala de lupta impotriva 

exploatarii sexuale si traficului femeilor 

si copiilor-Politia de Proximitate 

510/22.09.2017 Prof.Dobre Livia, 

prof.Ciuca Cristian 

3 Intalnire proiect “Drumul spre 

independenta” Organizatia Umanitara 

Concordia Ploiesti  

129/14.09.2017 Prof. Dobre Livia 

 

Activitati  luna octombrie  
 

Nr.

crt. 

Denumirea activitatii PV/DATA Profesor/clasa 

1 “Nu lasa violenta sa te transforme in 

infractor!” 

454/2.10.2017 Invitat Bercaru Gabriel 

Politia de proximitate 

Prof. Dobre Livia; 

prof.Ciuca Cristian; 

clasele a IX-a 

2 Ziua mondiala a animalelor 512/4.10.2017 Prof. Ciuca Cristian 

3 Ziua mondiala a educatiei  473/5.10.2017 Prof. Ciuca Cristian 

4 Ziua mondiala a luptei impotriva 

dezastrelor naturale 

513/6.10.2017 Prof. Ciuca Cristian  

5 Ziua nationala de comemorare a 

victimelor Holocaustului 

514/11.10.2017 Prof. Geanta Nicolae, 

prof. Negoita Ofelia, 

prof. Ciuca Cristian 

6 Sfintii “Prietenii si ocrotitorii nostri”: 

Cuviioasa Parascheva, Sf. Dimitrie 

Izvoritorul de mir, Sf. Dimitrie cel Nou 

515/11.10.2017 Prof. Ciuca Cristian 

7 Ziua mondiala a alimentatiei sanatoase 520/16.10.2017 Catedra servicii, 

prof.Ciuca Cristian 

8 Ziua mondiala de eradicare a saraciei 531/18.10.2017 prof.Ciuca Cristian 
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9 Saptamana dezarmarii  539/25.10.2017 prof.Ciuca Cristian 

10 Ziua armatei romane 542/25.10.2017 prof.Ciuca Cristian 

11 Ziua mondiala a Natiunilor Unite si ziua 

mondiala a circularii informatiei 

543/26.10.2017 prof.Ciuca Cristian 

12 Ziua mondiala a audio-vizualului 544/27.10.2017 prof.Ciuca Cristian 

13 “Join us Halloween parts!” 545/30.10.2017 prof.Ciuca Cristian 

14 Ziua internationala a Marii Negre 550/30.10.2017 prof.Ciuca Cristian 

15 Ziua mondiala a vegetarienilor 551/30.10.2017 prof.Ciuca Cristian 

Activitati  luna noiembrie  
 

Nr.

crt. 

Denumirea activitatii PV/DATA Profesor/clasa 

1 Mihail Sadoveanu-“pictorul sufletelor” 559/2.11.2017 Prof. Pescaru Lidia 

prof.Ciuca Cristian;  

2 Ziua internationala de lupta impotriva 

fascismului si antisemitismului 

565/6.11.2017 Prof. Ciuca Cristian 

Prof.Tudor Irina 

Prof.Tomescu Anamaria 

3 Ziua internationala a tineretului 566/6.11.2017 Prof. Ciuca Cristian 

Prof. Enachioiu Mariana 

Prof. Tudor Irina 

4  Ziua nationala fara tutun 541/16.11.2017 Prof. Ciuca Cristian  

Prof. Musat George 

5 Ziua internationala a tolerantei 542/16.11.2017 Prof. Geanta Nicolae,  

Prof. Tudor Irina 

Prof. Dragomir Cristina 

prof. Ciuca Cristian 

6 Ziua mondiala pentru eliminarea 

violentei fata de femei 

610/23.11.2017 Prof. Ciuca Cristian 

Prof. Georgescu Olivia 

7 Ziua recunostintei 615/23.11.2017 Prof. Geanta Nicolae 

Prof. Tudor Irina 

Prof. Stanescu Maria 

Prof. Dobre Livia 

Prof. Stan Dragos 

Prof. Ciuca Cristian 

8 Ziua internationala a drepturilor 

copilului 

616/23.11.2017 Prof. Negoita Ofelia 

Prof. Tomescu Anamaria 

Prof.Ciuca Cristian 

9 Ziua mondiala a luptei impotriva 

S.I.D.A. 

631/27.11.2017 prof.Ciuca Cristian 

Prof. Enachoiu Mariana 

Prof. Georgescu Olivia 

Prof. Tomescu Anamaria 

10 1 Decembrie- Ziua nationala a Romaniei 634/29.11.2017 Prof.Ciuca Cristian 

Prof. Negoita Ofelia 

Prof. Meleaca Nicolae 

Prof. Ciupala Alin 

Prof. Vladescu Marcel 

Activitati  luna decembrie  
 

Nr.  Denumirea activitatii   PV/DATA Profesor/clasa 
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crt. 

1 Ziua mondiala a drepturilor omului 642/4.12.2017 Prof. Tomescu Anamaria 

prof.Ciuca Cristian;  

2 Ziua internationala a voluntariatului 644/4.12.2017 Prof. Ciuca Cristian 

Prof.Enachioiu Mariana 

Prof.Pescaru Lidia 

3 Ziua internationala a muntilor 653/11.12.2017 Prof. Ciuca Cristian 

Prof. Enachioiu Mariana 

4 “Craciunul –Nasterea Domnului”-

program artistic  

       /21.12.2017 Cadre didactice si elevi 

din colegiu 

Activitati  luna ianuarie 
 

Nr.

crt. 

 Denumirea activitatii   PV/DATA Profesor/clasa 

1 “Hai sa dam mana cu mana” Ziua 

Principatelor Romane 

693/22.01.2018 Prof. Negoita Ofelia 

prof.Ciuca Cristian;  

2 Ziua mondiala de comemorare a 

Holocaustului 

717/26.01.2018 Prof. Ciuca Cristian 

Prof.Costache Raluca 

 
ANALIZA  SWOT 

 

Puncte tari  

 

 Existenta unui colectiv didactic   in care se imbina armonios experienta celor cu vechime cu 

elanul celor  tineri ; 

 Disponibilitatea  cadrelor didactice pentru implicare în activitati extrascolare si 

extracurriculare care sa contribuie la formarea tinerei generatii. 

 Preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale; 

 Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea 

suplimentară a elevilor; 

 Modalitati alternative de educatie reflectate de activitati extracurriculare diverse la nivelul 

scolii si la nivelul claselor de elevi 

 Valorificarea experientei personale a elevilor in activitatile educative, dovedeste importanta 

pregatirii elevilor pentru viata reala, la fel de mult, cat se realizeaza in cadrul altor discipline de 

studiu;  

 Alternarea formelor de organizare a activitatii : frontal, perechi, grupuri mici, individual 

contribuie la formarea elevilor in cadrul activitatilor educative desfasurate;  

 Prin activitatile educative nonformale se creaza o diversitate de experiente de invatare;  

 Utilizarea metodelor interactive de invatare, creaza elevilor: constientizarea responsabilitatii, 

a deciziilor sau de sustinere a propriilor opinii;  

 Existenţa a doua biblioteci scolare cu un fond de carte şcolară diversificat ;  

 Colaborarea cu partenerii educationali de la nivel local sau national care vin in sprijinul 

cadrelor didactice diriginti in cadrul activitatilor educative care vizeaza orientarea scolara si 

profesionala sau educatia pentru o viata sanatoasa din punct de vedere fizic, mental , precum si 

parteneriate cu institutii culturale sau spirituale: colaborarea cu specialisti ai I.J.P. –Prahova; 

C.C.D.-Prahova, Cabinetul de consiliere psihopedagogica, Cabinetul medical al scolii; Primaria 

Municipiului Campina, Politia Municipiului Campina , Jandarmeria Romana, Universitati din 

Ploiesti , Brasov si Bucuresti. 
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Puncte slabe 

 

 Absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar in crestere, in conditiile in care actuala 

legislatie nu ofera eficiente parghii pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen; 

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

 Calitatea materialului uman cu care se lucreaza , foarte multi dintre elevi provenind din familii 

cu probleme sociale (familii monoparentale, orfani, copii aflati in ingrijirea bunicilor, parinti plecati 

sa lucreze peste hotare, elevi cu CES etc.) ; 

 Carentele educationale si comportamentale intalnite la unii elevi, mai ales din clasele a IX-a ; 

 Numarul mare de elevi navetisti care fiind legati de anumite curse nu pot raspunde intotdeauna 

la solicitarile din afara programului scolar ; 

 Lipsa de reactie a diferitilor agenti comerciali la solicitarile de sponsorizare ; 

 

Oportunităţi  

 

 Existenţa programelor de formare a cadrelor didactice, propuse de MEN şi locale, propuse de 

Universităţi şi CCD; 

 Existenţa unei oferte educationale pentru calificari tentante si cu potential pe piata muncii; 

 Deschiderea activitatii educative spre implicare si responsabilizare in viata comunitatii; 

 Colaborarea cu Politia de Proximitate in inlaturarea cauzelor actiunilor de violenta; 

 Colaborarea cu medicul scolar  pentru activitati de prevenire a imbolnavirilor, respectarii 

regulilor de igiena, prevenirea consumului de alcool si tutun; 

 Colaborarea cu consilierul şcolar, dna Corodeanu Ruxandra care realizeaza consilierea elevilor 

individual si de grup..  

 

Amenintari 

 

 Atragerea spre alte domenii cu satisfacţii financiare mai mari a cadrelor didactice; 

 Schimbarea frecventa a legislatiei; 

 Scăderea motivaţiei învăţării in contextul imposibilităţii integrării pe piaţa muncii a 

absolvenţilor; 

 Mirajul castigurilor materiale mari peste hotare in randul tinerilor; 

 Oferta negativa a strazii si a mijloacelor mass-media reflectata in lipsa de interes fata de 

invatatura si activitatile educative. 

 Deteriorarea mediului socio-economic, familial, diminuarea  interesului  şi  capacităţii 

familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

 Exodul elevilor capabili de performanţă spre alte şcoli din oraş 

 Criza financiară şi de timp efectiv ( scăderea puterii de finanţare a activităţilor de formare şi 

perfecţionare prin participarea cadrelor didactice la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice). 
 

 

 

 

 

Concluzii   si  directii de actiune 
 

   Aşa cum am încercat sa ilustrez prin acest material, rezultatele activitatii instructiv-

educative realizate la clasa de către cadrele didactice ale scolii noastre au fost numeroase si au 



Raport activitate semestrul I 2017-2018 

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CAMPINA 

Aprobat in CP din 5.03.2018                                                                                                                          
Page 69 
 

cuprins domenii diferite , interesante ,  analizate in totalitatea lor. Se impune insa, pentru viitor, 

o imbunatatire a acestora. Pentru atingerea acestui deziderat, propunem următoarele obiective: 

 realizare continua a unor conţinuturi educaţionale adaptate aspiraţiilor si posibilităţilor 

elevilor scolii noastre; 

 echilibrarea efortului pedagogic intre ridicarea calitatii medii a invatamantului si 

stimularea performantelor; 

 alegerea si aplicarea metodelor si mijloacelor didactice de realizare a obiectivelor si 

scopurilor invatamantului cele mai eficiente, adaptate conditiilor si aspiratiilor elevilor 

scolii noastre; 

 optimizarea cunoaşterii elevilor si a capacitatilor intelectuale si psihice ale acestora; 

 deplasarea accentului de pe informativ pe formativ; 

 crearea motivaţiei invatarii si a deprinderilor de lucru intelectual; 

 selectarea informaţiilor si prezentarea lor intr-un cadru interactiv; 

 detensionarea orelor prin abordarea unei atitudini de înţelegere, cooperare si comunicare 

cu elevul si crearea de situaţii care sa determine participarea tuturor elevilor la 

desfăşurarea orei; 

 gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ; 

 evaluare în scopul urmăririi progresului/ regresului şcolar şi al verificării cunoştinţelor 

elevilor; 

 iniţieze şi să dezvolte parteneriatele interinstituţionale. 

          

RAPORTUL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA SUBCOMISIILOR COMBATAREA 

VIOLENŢEI, A ABSENTEISMULUI-ABANDONULUI ŞCOLAR, A CORUPŢIEI ÎN 

ŞCOALĂ ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

SEM. I AN ŞCOLAR: 2017-2018 

 

La nivelul Colegiului Tehnic Constantin Istrati din Campina este constituită comisia de 

lucru cu tematică complexă privind combaterea şi prevenirea violenţei în şcoală, urmărirea 

frecvenţei şi reducerea abandonului şcolar, combaterea corupţiei şi subcomisa care care vizeaza 

promovarea interculturalităţii prin diversitate în mediul şcolar. 

Cele patru subcomisii enumerate anterior au ca responsabili profesorii: Dobre Livia pentru 

Comisia privind promovarea interculturalităţii, Poama Antonina pentru Comisia privind combaterea 

şi prevenirea violenţei în şcoala, Georgescu Olivia, responsabil Comisia privind frecvenţa-

abandonul şcolar si prof. Serban Laura pentru Comisia privind prevenirea corupţiei în şcoală. 

Responsabilul acestei comisiei cu subsecţiuni este prof.Georgescu Olivia. La lucrările comisiilor au 

participat conform legii şi reprezentanţi ai Asociaţiei părinţilor, doamna Stângu Elena, preşedintele 

Comitetului reprezentativ al părinţilor, domnul Tuţică Constantin şi eleva Teodorescu Georgiana de 

la cls IX A, ca reprezentant al Consiliului şcolar al elevilor. 

În semestrul I al anului scolar 2017-2018 în cadrul şedinţelor şi întâlnirilor de lucru pe cele 4 

subcomisii enunţate, care s-au desfăşurat lunar s-au stabilit şi elaborat: 

- Planurile de acţiune ale fiecărei subcomisii enumerate 

-modul de organizare a activităţilor conform procedurilor operaţionale în vigoare 

-obiectivele şi modul de control şi urmărirea a impactului măsurilor stabilite prin planurile 

operaţionale ale fiecăre subcomisii 

-s-a actualizat Strategia de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală 

-s-a monitorizat modul de implementare a Planului de măsuri operaţionale conform strategiei de 

luptă împotriva corupţiei, în mediul preuniversitar 

-s-a diseminat o serie de comportamente de bune practici din domeniile amintite 
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-în urma analizei oportunităţii de modificare a Codului deontologic în educaţie, s-au adus în 

dezbatere aspecte ale Statutului elevului şi Codul etic al elevilor şi al profesorilor, în lumina noilor 

modificări aparute în acest domeniu începând cu acest an şcolar 

-de asemenea în perioada sept-dec. 2017 s-a realizat promovarea studiului asupra percepţiei pe care 

o au tinerii, părinţii şi cadrele didactice din şcoala noastră asupra fenomenelor de violenţă şi 

bullying prin diseminare şi publicarea rezultatelor pe site-ul www.didactic.ro 

În ceea ce priveşte activităţile concrete care s-au desfaşurat în cadrul acestor subcomisii, prin 

desfăşurarea de proiecte şi activităţi tematice de catre profesorii diriginţi şi de către alte cadre 

didactice care nu au această calitate, enumerăm selectiv: 

 

ACTIVITATEA DATA ACŢIUNII  NR. PARTICIPANŢI PROFESORI ŞI 

CALITATEA ÎN 

CADRUL 

ACTIVITĂŢII 

“Ziua modială a 

alimentaţiei sănătoase” 

 

23.10.2017 43 persoane  

*diseminare de bune 

practici 

Participare, 

organizare, 

coordonare 

Catedra Servicii 

“Ziua educaţiei. Periplu 

cultural în Mun. 

Câmpina” 

 

5.10.2017 16 elevi,XI C Participare, 

organizare, 

coordonare 

Gerogescu O. 

“Holocaustul in 

Romania. De la 

discriminare la 

exterminare”-proiect 

educational 

 

10.10.2017 39 elevi si 3 profesori 

*diseminare de bune 

practici(antiviolenta, 

antidiscriminare,promova- 

rea tolerantei fata de cei  

diferiti) 

Participare 

 

Geanta N. ,Georgescu, 

consilier prof. 

Corodeanu R. 

“Stop bullying”-proiect 

educational cu consilier 

scolar R.Corodeanu 

 

21.11.2017 12 elevi  si 2 profesori 

14 persoane 

diseminare de bune 

practici(antiviolenta, 

antidiscriminare,promova- 

rea tolerantei fata de cei  

diferiti) 

Participare, 

organizare, 

coordonare 

prof.Georgescu O. 

“Ziua mondiala 

pt.eliminarea violentei 

fata de femei” 

 

23.11.2017 cls XI C si XB si 2 

profesori 

27 persoane 

*diseminare de bune 

practici  antiviolenta 

domestica” 

Participare 

Georgescu O. 

Ciuca C. 

“Ziua stafetei.Profesor 

pentru o zi”-proiect 

educational 

 

   22-24.11.2017 XB, 22 elevi 

*implicarea elevilor cu 

probleme 

comportamentale 

Participare, 

organizare, 

coordonare 

Georgescu 

“Ziua mondiala a luptei 

impotriva SIDA” 

 

       27.11.2017 cls XI C si XD si 4 

profesori 

30 persoane 

Participare 

Georgescu,Enachioiu 

Ciuca, Poama A. 

 

“Diferiti, dar impreuna” 14.11.2017      elevii de la clasa XI C Organizator, 
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in cadrul proiectului 

”De vorba cu 

psihologul” 

 

14.11.2017 15 elevi 

*combatarea discriminarii 

in scoala si in societate 

participant 

Georgescu O. 

Corodeanu R. 

 

“Povesti de vacanta” 

la pizzeria “Giulia”, 

Campina 

 

28.09.2017 clasa a XI-a C 

*implicarea elevilor cu 

probleme 

comportamentale 

 

Organizator, 

participant 

Georgescu O. 

“Secret Santa” si 

povestea Craciunului 

 

21.12.2017 cls XI C si X C Organizator, 

participant 

Georgescu, Dobra, 

Poama 

 

“Povesti la un ceai” 

la Ceainaria “Crinul 

alb”,Campina 

 

      26.01.2018   cls XI C si 2 profesori Organizator, 

participant 

Georgescu,Enachioiu 

Intalnire proiect 

“Drumuri spre 

independenta” 

Organizatia Umanitara 

Concordia Ploiesti  

14.09.2017 PV 129/14.09.2017 

6 elevi XII A si XII B 

Participare 

Prof. Dobre Livia 

Georgescu O si  

Apostol G. 

 

În ceea ce priveşte activităţile Comisiei privind prevenirea şi combatarea corupţiei în şcoala, 

pentru obiectivul nr .2 din Planul de integritate : “Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a 

beneficiarilor educaţionali”, activitatea planificată a vizat organizarea de către profesori în cadrul 

orelor de dirigenţie de acţiuni şi proiecte educaţionale cu tematică de prevenire şi combatere a 

fenomenului corupţiei în şcoală. 

Astfel  prof. Laura Serban, responsabilul acestei comisii a sintetizat acţiunile următoare ce 

s-au desfăşurat pe parcursul sem I din anul şcolar 2017-2018, privind activitatea Comisiei pentru 

prevenirea şi combaterea corupţiei în şcoală: 

-PROIECT EDUCAŢIONAL- intitulat: “Ce ştim despre corupţie-semne de primitivism ”-diriginta 

Juganaru Luminita cu clasa a X-a A (decembrie 2017) 

         -PROIECT EDUCAŢIONAL- cu tema: “Să prevenim actele de corupţie”, diriginta Apostol 

Georgiana, cls XII B ( noiembrie 2017) 

       -PROIECT EDUCAŢIONAL MUŞAT GEORGE , cu tema “Cercetarea coruptiei in 

educatie”,clasa IX P1 B, ora de dirigentie(dec.2017,PV din caietul dir.) 

     -PROIECT EDUCAŢIONAL:“Coruptia” diriginta Costache Raluca,dec. 2017,PV din caietul 

dirig,Costache) 

   -PROIECT EDUCAŢIONAL:”DIAGNOSTIC…CORUPŢIE”, COORD.GEORGESCU 

OLIVIA,Cls XI C(PV din caietul dirigintelui) 

-PROIECT EDUCAŢIONAL:”DE VORBA CU PSIHOLOGUL!- DESPRE TOLERANŢĂ” 

,coord.GEORGESCU OLIVIA SI consilier şcolar : prof. RUXADRA CORODEANU 

-PROIECT –PARTENERIAT CU POLIŢIA DE PROXIMITATE CÂMPINA cu tema :”Nu lăsa 

violenţă să te transforme într-un infractor”,prof diriginti cls IX , porf. Dobre L. şi prof. 

documentarist Ciuca C., Agent sef politie BERCARU G., cu clasele IX P1 si IX P2, IXA,IXB,IXC 

-PROIECT PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE,cu tema :”Nu ignora fata invizibila!” 

cu prof.cls IX-a Enachioiu M.,Carjan A.,,Cernica C.Bercaru G.-agent sef principal de politie-

activitate de informare , cls IXA,B,C 
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-RAPORT DE INTÂLNIRE CU AGENT ŞEF BERCARU G. si prof.Dobre Livia coordonator 

proiecte si programe educative privind traficul de persoane, cls IXA, IXB, XIB 

-REFERAT CU TEMA :”ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TOLERANŢEI” susţinut de prof. Poamă 

Antonina, cu cls X D 

-PROIECT VOLUNTARIAT prof. Tănase Lidia cls XB în partrenriat cu Şcoala profesională 

specială de la Breaza 

-Proiect educaţional susţinut de dir.Tomescu Ana, cu tema :”Lupta aticorupţie” cls XII D, 

decembrie 2017 

-Proiect educativ : “Corupţia-fenomen negativ în societate” dir.Sercaianu Raluca,cls XP,nov.2017 

-proiect educativ :”Să prevenim actele de corupţie” dir. Stanescu Maria Magdalena cls XII A, 

dec.2017 

-proiect educativ: “Omul corupt, omul actual!” dir.Enachioiu Mariana, cls IX C, dec.2017 

-proiect educativ :” Corupţia în zilele noastre”,dir.Dobra Victoria, cls XI D, oct.2017 

-proiect educativ: “De ce DNA?” dir.Geanta Nicolae, cu cls XI A, oct.2017 

-proiect educativ: “Corupţia ucide!, Dir.Pescaru Lidia, cls.XI B, oct.2017 

-proiect educativ: “Corupţia!”, Dir. Cirjan Adriana,cls.IX A, noiembrie,.2017 

În cadrul orelor de consiliere şi orientare profesionala organizate de profesorii diriginţi s-au 

desfăşurat acţiuni iniţiale de identificare a comportamentelor violente, coruptive, indezirabile din 

punct de vedere social în vederea stabilirii obiectivelor şi strategiilor de acţiune ulterioare. 

Ca şi impact al acestor acţiuni se constată că la nivelul şcolii noastre măsurile luate prin 

programele şi activităţile desfăşurate în anii şcolari anteriori au dus la îmbunătăţirea situaţiei acestor 

fenomene indezirabile, graţie şi intervenţiei programelor Poliţiei de proximitate şi colaborării 

strânse dintre conducerea şcolii şi profesori, elevi, părinţi, jandarmi. Chiar dacă sunt încă elemente 

disturbante dar şi elevi care fac absenţe multe, prin comunicare şi colaborare, informare şi 

apropierea cadrelor didactice de către elevi se constată că elevii au devenit puţin mai receptivi şi 

dau semne de conştientizare a comportamentului lor.  

Comisia privind monitorizarea fenomenului de absenteism şi abandonului şcolar, 

coordonata de prof.Georgescu Olivia  a centralizat situaţiile diriginţilor privind absenţele la ore 

ale elevilor şi a tuturor cazurilor cu risc de abandon şcolar şi a propus un plan de masuri pe termen 

scurta, astfel: 

La sfârşitul lunii septembrie a.c. s-a înregistrat un total de 2284 de absenţe din care 1246 

absenţe nemotivate, restul de 1038 reprezentând absenţele motivate de către diriginţi. 

Ca urmare a analizei datelor colectate şi prezentate mai sus se constată că media absenţelor 

nemotivate pe elev în luna septembrie 2017 este scăzută la majoritatea claselor atât la învăţământul 

obligatoriu de liceu cât şi la învăţământul professional. La liceu numai la clasa a XII D se constată o 

uşoară creştere a mediei absenţelor nemotivate pe elev, respectiv de 8.33 absenţe pe elev, iar la 

învăţământul profesional se distinge oarecum clasa  a IX-a P1, cu o medie de 6.33 absenţele 

nemotivate pe elev. 

La sfârşitul lunii octombrie a.c. s-a înregistrat un total de 9397 absenţe din care 4516 

absenţe nemotivate, restul de 4881 reprezentând absenţele motivate de către diriginţi. 

Ca urmare a analizei datelor colectate şi prezentate mai sus pe luna oct.2017 se constată că 

media absenţelor nemotivate pe elev a crescut la majoritatea claselor atat de la învăţământul 

obligatoriu de liceu cât şi la învăţământul professional. La liceu media peste 10 abs nemotivate pe 

elev se înregistrează la clasele IX B(10.33), la clasa a aX-a D (23.30); la clasa a X-a B (15.96); XI 

B, XI C; iar la clasele de profesională se constată o creştere a mediei absenţelor nemotivate pe elev, 

la clasele IX P1(22.04);IX P2(11); XI P(13.86). De asemenea şi la clasa de seral XII S s-au 

înregistrat mai multe absenţe nemotivate adică o mdie de 11.57 abs.nemotivate pe elev. 

           La sfârşitul lunii decembrie totalul absenţelor faţă de luna precedentă a scăzut, astfel s-a 

înregistrat un total de 2941 absenţe din care 1376 absenţe nemotivate, restul de 1565 

reprezentând absenţele motivate de către diriginţi.  
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Ca urmare a analizei datelor colectate şi prezentate mai sus se constată că media absenţelor 

nemotivate pe elev , în luna dec.2017 a scăzut puţin sau a rămas cam la aceeaşi valoare comparativ 

cu luna precedentă, la majoritatea claselor atat de la invatamantul obligatoriu de liceu cat si la 

invatamantul professional. La liceu media peste 10 abs nemotivate pe elev se inregistreaza la aX-a 

D(14.15 in scadere fata de luna octiar la clasele de profesionala se constata de asemenea o ccadere a 

mediei absentelor nemotivate pe elev, la clasele IX P1(19.58 fata);la IX P2 media abs.nemotivate pe 

elev a fost de 12.46); la fel si la clasa a XI –a P( de la media de 13.86 abs nemotivate pe elev la 

11.73 in scadere usoara fata de media lunii trecute. De asemenea si la clasa de seral XII S s-au 

inregistrat mai multe absente nemotivate comparative cu luan trecuta, adica o medie de 12.93 fata 

de 10.23 in luna nov.2017. 

Acolo unde a fost cazul dirigintii au luat masurile curente care se impun, adica au purtat 

discutii si dezbateri la orele de dirigentie cu elevii care absenteaza mai mult, de asemenea au fost 

convocati parintii atat la scoala cat si telefonic, au expediat instiintari la domiciliul familei, si au 

desfasurat si activitati in cadrul orelor de consiliere si suport pentru parinti conform planificarilor. 

    De asemenea printre cele mai importante măsuri pe care Comisia doreşte să le 

implementeze, ca soluţii la problema abandonului şcolar pentru perioada viitoare  sunt: 

- Cresterea gradului de implicare a elevilor in actul de predare-invatare-evaluare prin 

diversificarea metodelor activ- participative 

- Cunoasterea impactului real pe care il are procesul de invatamant asupra formabililor din 

scoala noastra, dar si a nevoilor specifice fiecarui grup de elevi, prin aplicarea sistematica de 

chestionare si sondaje pentru elevi 

- Consolidarea relatiei dintre profesori si elevi si dintre dirginti si colectivele liceului, prin 

desfasurarea de activitati, proiecte  si alte experiente pe teme privind prevenirea parasirii 

timpurii a scolii  

- O mai mare transparenta a actului de predare-invatare-evaluare, dar si urmarirea si 

verificarea modului in care sunt aplicate masurile remediale pentru toate cazurile care le 

necesita  

- Implicarea elevilor care absenteaza nemotivat si care prezinta risc de abandon scolar in cat 

mai multe si variate activitati scolare dar si extrascolare care sa-i motiveze sa continue 

cursurile 

- perfectionarea PIP-urilor si o adaptare mai buna pentru fiecare situatie in parte 

- o comunicare mai buna cu parintii si rudele elevilor care absenteaza din cauza chiulului de 

la ore 

În ceea ce peiveste activitatea Comisiei pentru Combaterea şi Prevenirea Discriminării şi 

Promovarea Interculturalităţii, responsabil prof.Dobre Livia am extras cateva direcţii de acţiune 

si obiective propuse de catre membri comisiei astfel:  

 

   Direcţii de acţiune şi obiective pentru anul şcolar 2017-2018 

 

  A. Obiective generale 

1. Respectarea şi aplicarea legii şi protecţia elevilor discriminaţi: 

    – Asigurarea respectării prevederilor legislaţiei antidiscriminare, prin acţiuni specifice de 

investigare, constatare şi sancţionare a actelor de discriminare; 

    – Instituirea, conform legii, de măsuri şi acţiuni speciale de protecţie a persoanelor discriminate 

sau a categoriilor de persoane defavorizate; 

    – Monitorizarea respectării şi promovării drepturilor omului; 
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    – Informarea şi formarea tuturor cadrelor didactice în promovarea principiilor egalităţii de şanse 

şi nediscriminării. 

   2 .Asigurarea cadrului legal adecvat pentru respectarea deplină a drepturilor omului ,a egalităţii 

de şanse şi implementarea normelor europene în materie de nediscriminare. 

 3. Conştientizarea problemelor discriminării 

    -Îmbunătăţirea educaţiei în ceea ce priveşte promovarea drepturilor omului, prevenirea şi 

combaterea discriminării 

    -Informarea elevilor, profesorilor, părinţilor cu privire la producerea de acte/fapte de 

discriminare, precum şi la efectele negative ale acestora asupra climatului educativ; 

    -Informarea elevilor, profesorilor, părinţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce derivă din 

implementarea principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării 

    -Facilitarea comunicării între elevi, profesori şi diferite organizaţii care le reprezintă interesele;   

    -Cooperarea cu societatea civilă în implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea 

discriminării 

 4. Elaborarea de studii şi rapoarte 
    – Analiza ştiinţifică a nivelului actual de discriminare şi a tratamentului egal, studiul fenomenului 

discriminării în contextul realităţii social cultural din acest moment. 

 

 B. Obiective specifice şi acţiuni de implementare – proiecte şi practici pentru prevenirea şi 

combaterea discriminării 
   1. Proiectul de dezvoltare instituţională, 

    1. Optimizarea cadrului legislativ general, având în vedere: 

    a) propunerea către Consiliul de Administraţie a scolii a proiectelor de acte normative, a ghidului 

metodologic  în domeniul actelor/faptelor de discriminare; 

    b) elaborarea, monitorizarea şi implementarea planului institutional de desegregare 

    2. Optimizarea cadrului legislativ specific prin: 

    a) completarea şi definitivarea cadrului legal referitor la investigarea şi monitorizarea 

actelor/faptelor de discriminare; 

    b) elaborarea şi implementarea de instrucţiuni şi proceduri în materie de nediscriminare. 

   3. Crearea unor structuri şcolare corespunzătoare ciclurilor de învăţământ, grupuri de 

combatere şi prevenire a discriminării, precum şi elaborarea de strategii. 

    Aceste considerente de ordin tehnic stau la baza opţiunilor strategice pe termen mediu şi lung 

ale Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminării 

    – Practici pe termen mediu  

 îmbunătăţirea modalităţilor de lucru ale membrilor Comisiei pentru Combaterea si 

Prevenirea Discriminăriiprin adaptarea modului de lucru la nevoile elevilor şi profesorilor  în 

conformitate cu normele naţionale şi internaţionale în domeniul nondiscriminării; 

 colaborarea cu instituţiile locale implicate direct în promovarea şi aplicarea de politici 

publice referitoare la categoriile defavorizate care fac obiectul legislaţiei în domeniul prevenirii şi 

combaterii discriminării; 

 ridicarea standardului profesional al personalului didactic, prin informarea şi formarea în 

promovarea principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării. 

  

  – Practici pe termen lung  

    1. consolidarea capacităţii de reacţie a instituţiei noastre şcolare la noile provocări sociale, pe 

dimensiunea prevenirii şi combaterii discriminării; 

    2. îmbunătăţirea activităţii  aparatului propriu de lucru (specializări pe domenii, înfiinţarea unor 

grupuri ale elevilor,părinţilor ); 
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    3. perfecţionarea continuă a membrilor Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea 

Discriminării ; 

    4. promovarea unei strategii eficiente pentru promovarea unor  proiecte care vizează prevenirea şi 

combaterea discriminării; 

    5. monitorizarea progreselor în implementarea principiilor egalităţii şi nediscriminării; 

    6. elaborarea de rapoarte şi studii cu privire la activitatea, locul şi rolul Comisiei pentru 

Combaterea si Prevenirea Discriminării si Promovarea Interculturalitatii 
  4. Politica de prevenire 

    Prevenirea discriminării presupune acţiuni coordonate pe mai multe planuri. 

  

   4.1. Programul de informare şi documentare în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, 

care constă în: 

    a)construirea unei baze de date  în domeniu conţinând următoarele categorii de informaţii: 

instituţii europene specializate, documente internaţionale specifice, manifestări, evenimente 

dedicate domeniului, rapoarte ştiinţifice specifice domeniului, publicaţii de specialitate (tipărite, on-

line), documente naţionale în domeniu, instituţii şi organisme naţionale în domeniu; 

    b)promovarea documentelor internaţionale şi româneşti în domeniu, precum şi a 

documentelor Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminării ; 

    c) producerea şi tipărirea de materiale informative (fluturaşi, broşuri, afişe) pe teme legate de 

discriminare; 

    d) monitorizarea presei; 

    e)constituirea şi gestionarea blog-ului Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea 

Discriminării ; 

    f) achiziţionarea de publicaţii de specialitate; 

    g) iniţierea şi derularea unor campanii şcolare de informare a elevilor şi profesorilor asupra 

principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării; 

    h) diseminarea informaţiei specifice prin mijloacele de difuzare (panouri, blogul comisiei) 

4.2.Programul de educaţie în domeniul nediscriminării, al drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

constă în: 

    a) organizarea de întâlniri,mese rotunde, având ca tematică noţiuni, concepte, idei, teorii, practici 

în domeniul discriminării şi al drepturilor omului; 

    b) dezvoltarea actualelor conţinuturi care vizează problematica egalităţii şi nediscriminării, din 

cadrul programelor şcolare existente, şi realizarea în continuare de noi programe de cursuri 

opţionale, pentru diferite niveluri de studiu; 

    c) continuarea realizării cursurilor de formare metodică a profesorilor de specialitate, având ca 

temă problematica drepturilor omului şi nediscriminării; 

   d) derularea unor proiecte pe tematica nediscriminării, cu implicarea elevilor precum şi a cadrelor 

didactice; 

   e) înfiinţarea şi dezvoltarea unor cercuri şcolare de studiere a fenomenului discriminării. 

  

 4.3. Programul de cercetare socială în domeniul discriminării constă în: 

    a) analiza sociologică a bazei de date constituite din dosarele petenţilor care au reclamat 

producerea unor acte/fapte de discriminare; 

    b) analiza documentelor ştiinţifice naţionale şi europene (barometre de opinie, rezultate de 

cercetare, studii, analize, comentarii autorizate) cu referire la domeniu; 

    c) analiza bazei de date cuprinzând cazurile individuale, temele specifice şi criteriile de 

discriminare percepute; 

    d) realizarea de interviuri tematice cu experţi în domeniu 

    e) organizarea de focus-grup cu categorii de persoane, cu reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale pe teme din domeniul de preocupare a instituţiei; 



Raport activitate semestrul I 2017-2018 

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CAMPINA 

Aprobat in CP din 5.03.2018                                                                                                                          
Page 76 
 

    f) realizarea de sondaje de opinie în domeniu; 

    g) publicarea rezultatelor de cercetare (broşuri, reviste, rapoarte). 

   4.4. Programul de parteneriat şi de susţinere a societăţii civile care acţionează în domeniul 

drepturilor omului constă în: 
    a) elaborarea unei strategii de colaborare cu societatea civilă implicată în acest domeniu; 

   5. Politica de implementare a cadrului legislativ (politica de sancţionare) 

    Implementarea cadrului legislativ existent de prevenire şi combatere a discriminării se realizează 

prin următoarele activităţi: 

    a) primirea de petiţii şi sesizări despre încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiile 

egalităţii şi nediscriminării, de la elevi,profesori,părinţi;    

    b) analiza petiţiilor şi calificarea actelor/faptelor de discriminare; 

    c) luarea de decizii şi propunerea de măsuri sancţionatorii corespunzătoare pentru săvârşirea 

actelor/faptelor de discriminare de catre cadrele didactice si elevi şi transmiterea lor către Consiliul 

de Administratie, in cazul incalcarii legislatiei in vigoare referitoare la faptele mai sus menţionate. 

  

 Activitatea desfăşurată în decursul sem. I al anului şcolar 2017-2018 de către Comisia 

pentru Combaterea si Prevenirea Discriminării în conformitate cu atribuţiile, obiectivele şi 

direcţiile de acţiune. 
  Constituirea unei baze de date privitoare la legislaţia în vigoare privind actele de discriminare şi 

combaterea acestora, a fost primul obiectiv pe agenda de lucru a comisiei. Aceasta cuprinde 

următoarele categorii de informaţii: 

-instituţii europene specializate; 

-documente internaţionale specifice, evenimente dedicate domeniului; 

-rapoarte ştiinţifice specifice domeniului; 

-publicaţii de specialitate (tipărite, on-line); 

-documente naţionale în domeniu; 

-instituţii şi organisme naţionale în domeniu. 

                

– Promovarea documentelor internaţionale şi româneşti în domeniu, precum şi a documentelor 

Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminării a Colegiului Tehnic C-tin Istrati Campina ; 

– Analiza bazelor de date publicate cuprinzând cazurile individuale, temele specifice şi criteriile de 

discriminare percepute; 

  În decursul sem I al anului şcolar 2017-2018 s-a realizat iniţierea şi derularea unor acţiuni de 

informare a elevilor, părinţilor şi profesorilor asupra principiilor  egalităţii de şanse şi 

nediscriminării . 

  

1. Activităţi de promovare a interculturalităţii şi combaterea şi prevenirea discriminării: 

 

Ziua europeana a limbilor straine 425/28.09.2017 Prof. lb. straine;        
prof. Ciuca Cristian 

Intalnire proiect “Drumuri spre 
independenta” Organizatia Umanitara 

Concordia Ploiesti  

129/14.09.2017 Prof. Dobre Livia 

 

2. ,,Consiliere privind cariera. Dezvoltare personală” 

– conştientizarea elevilor asupra alegerilor în carieră, 

– cunoaşterea unor laturi noi a personalităţii lor, 

– conştientizarea oportunităţilor, 

– transmiterea unui impuls pentru evoluţia în plan personal, pentru luarea deciziei potrivite în 

alegerea carierei. 
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,,Prevenirea violenţei, fumatului, alcoolismului şi a consumului de droguri de mare risc. 

Combaterea discriminării” 

–         conştientizarea pericolului asupra sănătăţii pe care îl are consumul de droguri; 

–         conştientizarea degradării morale şi psihice, implicarea voluntară în campania antidrog; 

–         cunoaşterea pedepselor aplicate deţinătorilor/distribuitorilor de droguri, 

–         cunoaşterea efectelor discriminării şi prevenirea acesteia. 

 

Ziua internationala de lupta impotriva 

exploatarii sexuale si traficului femeilor 

si copiilor-Politia de Proximitate 

510/22.09.2017 Prof.Dobre Livia, prof.Ciuca 

Cristian 

“Nu lasa violenta sa te transforme in 

infractor!” 

454/2.10.2017 Prof. Dobre Livia; prof.Ciuca 

Cristian; clasele a IX-a 

Ziua mondiala a drepturilor omului 642/4.12.2017 Prof. Tomescu Anamaria 

prof.Ciuca Cristian;  

 

3. Activitati dedicate zilei de 16 noiembrie “Ziua Tolerantei”, coordonate de prof.Dobre 

Livia si Apostol Georgiana. 

 Proiectul de voluntariat “Facem lucruri care conteaza ,din suflet pentru suflet “ 

proiect educativ “Minunea sfantului Craciun “pentru copiii de la Asociatia “Casa Sperantei 

“Campina, decembrie 2017, prof.Apostol Georgiana, Maistru instructor Moise Ionelia si 

prof.Dobre Livia. 
         Necesitatea cunoaşterii şi aplicării acestui tip de comunicare, cu discernământ şi consecvenţă 

profesională reclamă atingerea următoarelor obiective: 

-cunoaşterea şi înţelegerea rolului comunicării în societate şi şcoală; 

-surprinderea dificultăţilor şi barierelor comunicării în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale; 

-identificarea atitudinilor care blochează comunicarea interpersonală , si de grup; 

-exersarea atitudinii de înţelegere şi ascultare activă; 

-aplicarea tehnicilor de comunicare educaţională eficientă ; 

-crearea unui mediu şcolar propice integrării copiilor cu CES, alături de ceilalţi elevi, eliminându-se 

atituditudinile segregatoare şi a judecăţilor stereotipizate . 

 

Concluzii:  Din analiza activităţilor comisiei se desprinde interesul pentru conştientizarea 

clară şi transparentă a tuturor ,,beneficiarilor,, de drept ai acţiunilor noastre. Există o deficienţă 

privitoare la colaborarea cu organele locale şi alţi factori de decizie, care se impune a fi remediată în 

următoarele acţiuni şi activităţi. 

 

 

 

Intocmit, 

Director, Gheorghe Corina  
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