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I.1.Contextul legislativ educațional  

În configurarea strategiei de lucru a Liceului Tehnologic ”Constantin Istrati” pentru anul școlar 2021-

2022, au fost analizate reperele legislative existente:  

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C.T.S. nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare;  

Programul de Guvernare în vigoare;  

Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;  

Strategia de descentralizare, aplicată începând cu anul 2005;  

Legea nr.87/2006 privind asigurarea calității în educație;  

Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, 

cu completările și modificările ulterioare;  

O.M.E.N nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație;  

Ordinul M.E.N. nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de 

corupție; ordinele M.E.N. care aduc completări Legii educației naționale.  

Analiza documentelor a fost făcută în contextul schimbărilor previzionate ale mediului economic, social 

și cultural local, național și european. În stabilirea direcțiilor de acțiune, echipa de conducere a Liceului 

Tehnologic ”Constantin Istrati” a plecat de la rezultatele obținute în anul școlar anterior, aceste rezultate 

fiind folosite ca repere, analizate și comparate cu anul școlar trecut. . Prezentul raport de activitate a fost 

întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor 

statistice furnizate de compartimentele: secretariat, contabilitate și administrativ, referindu-se la perioada 

01.09.2021-31.08.2022. Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a 

Planurilor de Activităţi elaborate pe compartimente, comisii şi catedre urmărind în principal următoarele 

obiective:  

1.CURRICULUM  

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a 

metodologiilor specifice;  

• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 

 • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor 

de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte 

didactice, portofolii de evaluare etc.) ;  

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de bacalaureat, competențe profesionale şi a 

concursurilor şcolare;  

• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii 

democratice şi a economiei de piaţă;  

• Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (oferta CDL) în funcţie de nevoile specifice ale elevilor şi 

comunităţii locale; 

• Dezvoltarea predării asistate de tehnologie 

2.MANAGEMENT ŞCOLAR 

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv - educative (din punct de vedere organizatoric, 

funcţional şi legal); 

• Elaborarea proiectului planului de școlarizare; 

• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse; 

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 
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3.RESURSE UMANE 

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi 

întocmirea fişelor de post) şi de salarizare; 

• Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, prin analiza nevoii de formare continuă, elaborarea 

planului de dezvoltare a resurselor umane la nivelul şcolii şi asigurarea contravalorii cursurilor de formare; 

 Monitorizarea evoluţiei în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice; 

• Realizarea evaluării personalului. 

4.PARTENERIATE ȘI PROGRAME 

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu 

unitatea de învăţământ; 

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală; 

• Organizarea de activităţi extraşcolare. 

5.RESURSE MATERIALE 

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 

• Dotarea şi modernizarea spaţiilor şcolare; 

6.SECRETARIAT, FINANCIAR, ADMINISTRATIV 

 gestionarea riguroasă a bazei de date privind cadrele didactice angajate, precum şi baza de date 

SIIIR;    

 administrarea corectă şi asigurarea bunei funcţionări a reţelei de calculatoare;  

 asigurarea funcţionarii corecte a paginii web şi diversificarea informaţiilor publicate;  

 inventarierea, îndosarierea, depozitarea şi conservarea documentelor din arhivă;  

 gestionarea actelor de studii, în acord cu legislaţia în vigoare;  

 asigurarea securităţii documentelor şi a sigiliului instituţiei, conform prevederilor legale în vigoare; 

 respectarea condiţiilor de legalitate în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările aprobate şi 

executarea lucrărilor de reparaţii, precum şi achiziţiile publice de bunuri. 

 

I.2. Viziune, misiune, ținte strategice 

 

Misiunea școlii 

Liceul Tehnologic „Constantin Istrati” își propune să formeze un tânăr sănătos, deschis și 

receptiv, integru, în măsură să decidă asupra propriei cariere și vieți, care să dețină competențe 

necesare integrării pe piața muncii sau continuarea studiilor, să aibă deprinderi și capacități de adaptare 

la o lume în schimbare, să aprecieze și să promoveze valorile și practicile democratice, un adevărat 

cetățean european 

Viziunea școlii 

Școală pentru toți, educație pentru fiecare! 

Valori 

 profesionalism –cunoștințe, abilități și respect față de profesia aleasă, cu dorința de a fi cel mai bun în 

domeniul său de activitate 

 flexibilitate - adaptare la cerințele timpului, de moment , dar și de perspectivă 

 echitate – promovare egalitatea șanselor în actul educațional; 

 noutate – a educa elevii în condiții optime impuse de schimbare 



5 
 

 toleranță - a accepta multiculturalismul și diversitatea etnică și de idei 

 responsabilitate –  îndeplinirea cu consecvență a obligațiilor care revin fiecăruia, asumarea 

răspunderii pentru propriile acțiuni. 

 respect – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și față de propria 

persoană; 

 integritate  – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă 

 autodisciplină – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri și a avea un 

comportament adecvat oricărei situații, a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare 

 colaborare 

 perseverență - a fi consecvent și a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților, a 

eșecurilor personale; 

 

Obiective strategice: 

Obiectivele strategice pentru dezvoltare au fost stabilite pornind de la misiune, de la punctele slabe 

identificate în analiza SWOTT, considerate priorități și care necesită îmbunătățire, respectiv vizează 

îmbunătățirea rezultatelor învățării, a participării la educație, a stării de bine și sunt în concordanță cu prioritățile 

din PLAI și PRAI privind educația și formarea profesională 

Obiectiv strategic 1: Creșterea în următorii 4 ani, a procentului de promovabilitate la bacalaureat de la 
28% la 32%  
 
Obiectiv strategic 2: Creşterea în următorul an școlar a ratei de tranziţie către învăţământul terţiar cu 

0,25% și a ratei de inserție pe piața muncii cu 0,5%  

Obiectiv strategic 3: Reducerea în următorii 4 ani, a procentului de absențe cu cel puțin 10% și a 

abandonului școlar cu minim 10%  

Obiectiv strategic 4: Reducerea, până la sfârșitul anului școlar, cu cel puțin 75% a numărului cazurilor 

raportate de violență și monitorizarea fenomenului de bullying, în vederea creșterii stării de bine în 

școală  

Obiectiv strategic 5: Creșterea în următorul an școlar, a rezultatelor obținute la examenele de certificare 
a competențelor profesionale N4 și N3, cu cel puțin 1%, de la calificativul bine la foarte bine și de la 
suficient la bine  
 

 

II. RESURSE UMANE 

II.1 PLANUL DE ȘCOLARIZARE 

Planul de școlarizare propus pentru anul școlar 2021-2022 a fost în concordanță cu baza materială a 

școlii, cu potențialul uman care asigură pregătirea dar și cu opțiunile elevilor de clasa a VIII-a și ale părinților 

acestora. Planul de școlarizare a fost realizat. 

Repartizarea computerizată a absolvenților gimnaziului a permis realizarea a 3 clase de a IX-a de liceu, 

iar înscrierea elevilor în învățământul profesional a condus la realizarea celor 3 clase a IX-a învățământ 

profesional Liceul Tehnologic „Constantin Istrati” a oferit instruire în anul școlar 2021-2022 în forma de 

învățământ liceu – cursuri de zi și cursuri serale și învățământ profesional de stat și dual, după cum urmează:  
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Forma de 
învățământ 

Filira / Profil/ 
Domeniu 

Calificare profesională 
Nr.clase/ an de studiu 

Total IX X XI XII XIII 

Liceu, cursuri 
de zi 

Tehnologică/ 
Servicii 

Tehnician în activități 
economice 

1 0 0 0 1 
 

Tehnician în administrație 1 0 1 0 0  

Tehnician în activități de 
comerț 

2 1 0 1 0 
 

Tehnician în gastronomie 4 1 1 1 1  

Tehnologică/ 
Resurse 

naturale și 
protecția 
mediului 

Tehnician în industria 
alimentară 

3 1 0 1 1 
 

Tehnician analize produse 
alimentare 

1 0 1 0 0 
 

Învățământ  
profesional 

Turism și 
alimentație 

Ospătar (chelner) în unități de 
alimentație publica 

1,5 1 0,5 0  
 

Cofetar-patiser 2,5 0,5 1 1   

Bucătar 1 0,5 0,5 0   

Comerț Comerciant-vânzător 1 0 0,5 0,5   

Mecanică 
Mecanic utilaje și instalații în 

industrie 
2 1 0,5 0,5  

 

Liceu, cursuri 
serale (ciclul 

superior) 

Tehnologica/ 
Servicii 

Tehnician în activități de 
comerț 

1   0 0 
1 

Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician în industria 
alimentară 

1   0 1 

0 

TOTAL 22 6 6 5 4 1 

 

II.2 Situația efectivelor școlare 

Numărul de elevi din învățământul liceal (IX-XII) 304 

Numărul de elevi din învățământul liceal seral (XII-XIII) 36 

Numărul de elevi din învățământul profesional  178 

Total 518 

 

II.3 Numărul elevilor cu CES 

Numărul de elevi din învățământul liceal (IX-XII) 2 

Numărul de elevi din învățământul liceal seral (XII-XIII) 10 

Total 12 
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II.4 Situația încadrării cu personal didactic de predare   

Liceul Tehnologic ”Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina, a funcţionat în anul şcolar 2021-2022 cu un 

număr total de 41,72 posturi, din care 2 posturi de conducere. 

Echipa managerială: 

Sem I: Director: prof Gheorghe Corina Ileana 

           Director adjunct: prof Popa Marilena Claudia 

Sem II: Director: Prof Popa Marilena Claudia 

            Director adjunct: Bobaru Cristina Doina 

An 

școlar 

Nr total 

de 

posturi 

did 

Nr de 

norme 

întregi 

Nr cadre 

didactice 

cu norma 

de bază în 

unitate 

% 

cadrelor 

didactice 

cu norma 

de bază în 

unitate din 

total cadre 

did 

Nr 

titulari 

% 

titularilor 

din nr 

norme 

întregi 

Nr cadre 

did 

calificate 

% cadre 

did 

calificate 

din nr 

total de 

cadre 

did 

2020-

2021 

40,21 28 34 79,07 25 89,29 42 97,67 

2021-

2022 

41,39 32 33 71,73 24 75 45 97,83 

 

 

II.5 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

 

An școlar Cadre didactice calificate  

Total din 

care 

Doctor Gr did I Gr did II Def Debutant Necalificat 

2021-2022 46 2 24 4 9 13 1 

 

II.6 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 

Numărul total de norme didactice 41,39 

Numărul de norme acoperit cu personalul școlii în cadrul normei didactice 33,35 

Numărul de norme acoperite cu personalul școlii la plata cu ora 5,20 

Numărul de norme acoperite cu colaboratori, angajați la PCO 2,84 

 

II.7 Personal didactic auxiliar și personal nedidactic 

Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

secretar 1 îngrijitoare 4 

analist programator 1 fochist 3 

laborant 1 muncitor de întreținere 1 

administrator de patrimoniu 1 paznic 2 

contabil 1   
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bibliotecar 1   

TOTAL 6  10 

 

III Analiza situației la învățătură și starea disciplinară 

 

III.1 Efectivele școlare la sfârșitul anului școlar 2021-2022 

 

 

 

 

 

Clasa Înscriși la 

începutul 

anului 

școlar 

Înscriși pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Transferați Elevi care au 

abandonat 

(retrași/exmatriculați/ 

repetenți) 

Situație finală 

IX A 24 0 0 4 20 

IX B 24 0 2 1 21 

IX C 15 0 0 4 11 

X A 29 0 0 3 26 

X B 27 0 0 1 26 

X C 26 0 1 0 25 

Total ciclul 

inferior 

145 0 3 13 129 

XI A 30 1 0 6 25 

XI B 29 0 0 1 28 

XI C 31 0 0 3 28 

XII A 18 0 0 1 17 

XII B 28 0 0 0 28 

XII C 23 0 0 2 21 

XII S 19 0 0 2 17 

XIII S 17 0 0 2 15 

Total ciclul 

superior 

195 1 0 17 179 

IX P1 21 0 1 5 15 

IX P2 16 0 0 6 10 

IX P3 19 0 0 3 16 

X P1 25 0 0 2 23 

X P2 21 0 0 2 19 

X P3 25 0 0 1 24 

XI P1 23 0 1 2 20 

XI P2 28 0 0 8 20 

Total înv 

profesional 

178 0 2 29 147 

Total 518 1 5 59 455 
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III.2 Situația școlară la sfărșitul anului școlar 2021-2022 

Clasa Situația la final de an, înaintea examenului de 

corigență  

Situația finală, 

după examenul 

de corigență 

Repetenți Corigenți Situație 

școlară 

neîncheiată 

Repetenți după 

corigență/SN 

IX A 3 4 1 1 

IX B 1 0 0 0 

IX C 2 0 0 0 

X A 1 0 1 0 

X B 0 2 1 1 

X C 0 1 0 0 

Total ciclul 

inferior 

7 7 3 2 

XI A 6 (5 

exm) 

3 0 0 

XI B 0 1 1 0 

XI C 0 8 0 0 

XII A 0 16 0 0 

XII B 0 16 0 0 

XII C 0 3 3 0 

XII S 2 (2 

exm) 

0 0 0 

XIII S 0 0 4 1 

Total ciclul 

superior 

8 47 8 1 

IX P1 4 0 0 0 

IX P2 6 2 1 0 

IX P3 3 0 0 0 

X P1 2 0 0 0 

X P2 1 0 2 0 

X P3 1 0 0 0 

XI P1 2 0 0 0 

XI P2 6 0 0 0 

Total înv 

profesional 

25 2 3 0 

Total 40 56 14 3 
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III.3 Distribuția elevilor în funcție de medii la sfărșitul anului școlar 2021-2022 

 

Clasa Înscriși 

la 

început

ul 

anului 

școlar 

Înscriși 

pe 

parcur

sul 

anului 

școlar 

Tran

sfera

ți 

Rămași Situația elevilor promovați  

Total % 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Elevi care au abandonat 

(retrași/exmatriculați/ 

repetenți) 

IX A 24 0 0 24 20 83,33 0 7 10 3 0 4 

IX B 24 0 2 22 21 95,45 0 1 13 6 1 1 

IX C 15 0 0 15 11 73,33 0 1 9 1 0 4 

X A 29 0 0 29 26 89,66 0 1 18 6 1 3 

X B 27 0 0 27 26 96,30 0 0 13 8 5 1 

X C 26 0 1 25 25 100 0 3 15 6 1 0 

Total ciclul 

inferior 

145 0 3 142 129 90,85 0 13 78 30 8 13 

XI A 30 1 0 31 25 80,65 0 11 8 5 1 6 

XI B 29 0 0 29 28 96,55 0 0 1 16 11 1 

XI C 31 0 0 31 28 90,32 0 3 11 9 5 3 

XII A 18 0 0 18 17 94,44 0 0 10 6 1 1 

XII B 28 0 0 28 28 100 0 3 16 7 2 0 

XII C 23 0 0 23 21 91,30 1 3 7 7 3 2 

Total ciclul 

superior 

159 1 0 160 147 91,86 1 20 53 50 23 13 

XII S 19 0 0 19 17 89,47 0 0 5 5 7 2 

XIII S 17 0 0 17 15 88,23 0 3 9 2 1 2 

Total ciclul 

superior seral 

36 0 0 36 32 88,89 0 3 14 7 8 4 
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IX P1 21 0 1 20 15 75 0 2 10 3 0 5 

IX P2 16 0 0 16 10 62,5 1 3 5 1 0 6 

IX P3 19 0 0 19 16 84,21 0 1 11 2 2 3 

X P1 25 0 0 25 23 92 0 0 9 14 0 2 

X P2 21 0 0 21 19 90,48 0 8 5 6 0 2 

X P3 25 0 0 25 24 96 0 0 18 5 1 1 

XI P1 23 0 1 22 20 90,91 0 0 5 13 2 2 

XI P2 28 0 0 28 20 71,43 0 10 5 5 0 8 

Total înv 

profesional 

178 0 2 176 147 83,52 1 24 68 49 5 29 

Total 518 1 5 514 455 88,52 2 66 241 150 60 59 
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Se constată un număr de 59 elevi care se află în situația de elevi retrași, exmatriculați sau repetenți fie din cauza absențelor, fie prin neprezentare la situații 

neîncheiate sau corigențe. Din cei 59 elevi, 17 elevi s-au reînscris în anul școlar 2022-2023. Școala a făcut eforturi prin profesorii diriginți, conducere, profesor 

consilier pentru a sprijini elevii să finalizeze cel puțin ciclul inferior al liceului. 

 

III.4 Starea disciplinară a elevilor 

a. Frecvența elevilor 

În urma monitorizării frecvenței elevilor, situația este următoarea: 

 An școlar 2019-2020 An școlar 2020-2021 An școlar 2021-2022 

Abs 

total 

Abs 

nemotivate 

Abs total Abs 

nemotivate 

Abs total Abs 

nemotivate 

Ciclu inferior 
al liceului 

12744 4352 14593 5698 20377 6836 

Ciclu superior 
al liceului 

13902 2266 15993 2792 19545 2499 

Ciclu superior 
al liceului 
seral 

3435 2070 3229 1570 1217 971 

Învățământ 
profesional 

21249 15101 23219 12159 36700 20817 

TOTAL 51330 23789 50.576 22.219 77.839 31.123 

Nr mediu de 
abs/ elev 

98,90 45,84 103,22 39,46 151,44 60 

 

Se poate constata tendința de creștere a numărului de absențe total, cât și pe elev în principal la ciclul inferior al liceului și învățământ profesional. Acest lucru 

se datorează mai multor factori: neputința familiei și a școlii în angrenarea în procesul instructiv-educativ, mirajul veniturilor obținute din munca în construcții, 

concubinajul în cazul fetelor și renunțarea la școală, venituri scăzute ale familiilor. Majoritatea elevilor și familiilor au primit consiliere, au fost trimise înștiințări către 

primăriile de domiciliu cu privire la riscul de abandon școlar, însă rezultatul nu a fost cel scontat. Ca măsuri de reducere a absenteismului pentru cei care frecventează 

școala: monitorizarea zilnică a întârziaților, înștiințarea zilnică a părinților, monitorizarea pauzelor de către profesorii de serviciu și directori. 
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IV. REZULTATELE EVALUĂRILOR EXTERNE 

IV.1. Bacalaureat 

An școlar An școlar 2019-2020 An școlar 2020-2021 An școlar 2021-2022 

Forma de învățământ Învățământ zi Învățământ zi Învățământ seral Învățământ zi Învățământ 

seral 

Absolvenți 95 (13 seral) 72 15 66 15 

Înscriși 85 52 1 48 4 

Prezenți 78 46 1 40 2 

Promovați 28 19 0 10 1 

Rata de înscriere 89,47 72,22% 6,67% 72,72% 26,67 

Tendință      

Rata de participare 82,10% 63,89% 6,67% 60,61% 13,33% 

Tendință      

Promovabilitate/ 

prezenți 

35,90% 41,30% 0% 25% 50% 

Promovabilitate/ 

absolvenți 

29,47% 26,39% 0% 15,15 6,67% 

Tendință      
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Situația statistică pe probe an școlar 2021-2022 

Proba Disciplina Înscriși Prezenți Interval note 

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10,00 

Proba A  Limba Și Literatura Română 53 42 33 14 6 0 0 0 

Proba C  Matematică 53 42 20 10 5 6 1 0 

Proba D  Logică, comunicare și argumentare 41 41 23 4 4 6 2 2 

Anatomie și fiziologie umană 10 9 5 4 0 0 0 0 

Biologie vegetală și animală 3 3 1 2 0 0 0 0 

Geografie 2 2 1 1 0 0 0 0 
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IV.2. Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională 

a. Nivel 4 

An școlar An școlar 2019-2020 An școlar 2020-2021 An școlar 2021-2022 

Forma de învățământ Învățământ zi/seral Învățământ zi Învățământ seral Învățământ zi Învățământ 

seral 

Absolvenți 81+13 seral 72 15 66 15 

Înscriși 91 72 15 66 15 

Prezenți 87 72 15 56 14 

Promovați 87 72 15 56 14 

Calificativ E FB B S E FB B S E FB B S E FB   B S E FB B S 

19 48 16 4 16 40 16 0 2 9 2 2 14 22  20 0 6 8 0 0 

% 21,8

4 

55,1

7 

18,3

9 

4,6 22,2

2 

55,5

5 

22,2

2 

0 13,3

3 

60 13,3

3 

13,3

3 

25 39, 

29 

35, 

71 

0 42,8

6 

57,1

4 

0 0 

Promovabilitate/formă de 

învățământ/prezenți 

100% 100% 100% 100% 100% 

Promovabilitate/formă de 

învățământ/ absolvenți 

92,55% 100% 100% 84,85% 93,33% 
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b. Nivel 3 

An școlar An școlar 2019-2020 An școlar 2020-2021 An școlar 2021-2022 

Absolvenți 32 40 40 

Înscriși 32 40 40 

Prezenți 31 40 40 

Promovați 31 40 40 

Calificativ E FB B S E FB B S E FB B S 

7 12 6 6 5 20 8 7 16 17 6 1 

Promovabilitate 100% 100% 100% 
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V. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

Nr 

crt 

Concurs școlar Premii/mențiuni 

1.  ”Câmpina pe firul istoriei”, concurs de cultură generală la 

nivelul municipiului Câmpina 

3 premii I 

2.  Concurs de teatru pentru elevi, secțiunea liceu, ”Câmpina 

artelor”, trupa ”Rampa”, în cadrul proiectului ”Câmpina artelor” 

Premiul II cu trupa 

Premiul I ”Cea mai bună actriță” 

3.  Concurs ”Scrie o poveste!”, în cadrul proiectului ”Câmpina 

artelor” 

1 diplomă de participare 

4.  Concurs de creație literară ”Tărâmul lecturii”, în cadrul 

proiectului ”Câmpina artelor” 

1 diplomă de participare 

5.  Festivalul de lectură ”Lire en fete”, Educație pentru secolul 

XXI, de la STEM la STEAM 

1 premiu II 

6.  Concurs județean ”Primăvara digitală”, ediția III, poz 222 

CAEJ Prahova 

3 premii I 

2 premii II 

7.  Concurs județean ”De la Dunăre la Sena, circuit gastronomic, 

expoziție de preparate culinare din bucătăria românească și 

franceză”, poz 32, CAEJ Prahova 

1 premiu special 

1 mențiune 

2 diplome de participare 

8.  Simpozion pentru elevi ”Cuvântul”, proiect județean, poz 62, 

CAEJ Prahova 

1 premiu II 

 

VI. BURSE ACORDATE ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Tip bursă Nr beneficiari Valoare 

Burse sociale orfan 10/25 154.383 

boală  6/9 

venit mic 1 

rural 0/172 

Burse studiu  12/17 

Burse merit  60/5 

”Bani de liceu”  17 30.313 

Burse profesionale  173 220.566 

Bursa Primăriei Municipiului Câmpina  1 2000 

 Nr elevilor beneficiari de burse s-a modificat începînd cu 15 ian 2022 datorită modificării legislației 

referitoare la condițiile de obținere a burselor 

VII. BAZA MATERIALĂ 

În anul școlar 2021-2022 s-au făcut următoarele achiziții în vederea creșterii siguranței școlare, îmbunătățirii 

condițiilor din sălile de clasă și îmbunătățirea bazei materiale cu material didactic: 

Nr 

crt 

Denumire Buc Valoare Destinație 

1.  Bănci școlare și scaune 60 seturi 22990,80 Dotare săli de clasă 

2.  Tablă magnetică 6 buc 4829,44 Dotare săli de clasă 

3.  Boiler apă caldă 2 buc 940 Băi elevi 
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4.  Camere de supraveghere și 

repararea sistemului de 

supraveghere 

 32.927,61 Săli de clasă/ holuri 

5.  Switch, rack, patch panel 

router, cabluri HDMI 

- 5694,03 Repararea rețelei de internet 

Conectare videoproiectoare 

6.  Chiuvetă  1 665 Dotare atelier de alimentație 

publică 

7.  Plită încorporabilă 1 602,40 Dotare atelier de alimentație 

publică 

8.  Planșe limba română - 643,48 Dotare cabinet limba română 

9.  Hărți istorie, Flipchart - 576 Dotare cabinet istorie, matematică 

10.  Set chei fixe, tubulare, 

șurubelnițe 

- 308 Dotare atelier mecanică 

11.  Trusă mijloace de 

măsurare, tarozi 

- 1936,21 Dotare atelier/ cabinet mecanică 

          REPARAȚII: 

În anul școlar 2021-2022 s-au realizat următoarele reparații curente: 

Nr 

crt 

Denumire lucrare Valoare cu TVA 

1.  Montare tâmpărie PVC sala de sport CSS ”Constantin Istrati” 28.155 lei 

2.  Montare tâmpărie PVC sala de sport CSS ”Constantin Istrati” 18780 lei 

3.  Lucrări reparații pereți hol intrare sala de sport CSS ”Constantin Istrati” 21000 lei 

4.  Lucrări de reparații învelitoare corp A, sediul din str N Bălcescu, nr 45 79936,70 lei 

 

    VIII.  ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

Pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a unității de învățământ, în contextul prevenirii 

îmbolnăvirilor și a respectării normativelor aflate în vigoare, prin achizițiile efectuate s-a urmărit atât întreținerea 

și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a spațiilor de școlarizare, cât și asigurarea resurselor 

materiale pentru susținerea activităților de predare-învățare, scopul fiind acela de a diminua riscul infecției. 

Astfel, s-au achiziționat materiale pentru prevenirea infectării și combaterea efectelor pandemiei Covid19 

(săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, dezinfectanți, măști, mănuși) 

Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2021-2022 a însemnat realizarea la timp a următoarelor 

documente:  

 Planul de acțiune al şcolii;  

 Proiectul planului de şcolarizare;   

 Programele manageriale;  

 Regulamentul de organizare și funcționare a invățământului preuniversitar și Regulamentul intern;  

 Oferta educaţională;   

 Planul de pază;  

 Graficul unic de control 

 Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;  

 Programele de activităţi anuale şi semestriale ale catedrelor şi comisiilor de lucru;  
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 Statul de funcţii;  

 Proiectul de buget pe 2022;  

 Graficul și tematica şedinţelor Consiliului profesoral.  

 Graficul și tematica şedinţelor Consiliului de administrație 

Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor  

La începutul anului şcolar 2021-2022, prin decizii interne, s-au numit: secretarii consiliului profesoral şi de 

administraţie, diriginţii, responsabilii ariilor curriculare, de compartimente şi ai diferitelor comisii de lucru. 

 Repartizarea responsabilităţilor  

Responsabilităţile privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea din şcoală s-au 

repartizat, prin delegare, directorului adjunct, membrilor consiliului de administraţie, responsabililor ariilor 

curriculare, de compartimente.  

Organizarea timpului Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin 

Regulamentul de Ordine Interioară, programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de 

activitate  

Monitorizarea întregii activităţi  

Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţilor tuturor compartimentelor.  

Autoevaluarea activităţii manageriale  

Analiza SWOT la nivel managerial conduce la concluzia că în activitatea de conducere au fost identificate 

următoarele punctele tari și punctele slabe: 

Puncte tari: 

 Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor didactice şi a părinţilor la actul decizional s-a asigurat 

permanent prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele Consiliului de Administraţie;  

 Încadrarea cu personal didactic conform legislației în vigoare 

 Schemele orare întocmite în conformitate cu prevederile planurilor cadru;  

 Stabilirea unor programe de pregătire suplimentară pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare și pentru 

participarea la concursuri 

 Participarea cadrelor didactice la activități de formare continuă  

 Monitorizarea disciplinei elevilor, supravegherea acestora în timpul pauzelor și întărirea gradului de 

siguranță a elevilor și cadrelor didactice (serviciul pe școală al cadrelor didactice și sistemul video de 

supraveghere);  

 Monitorizarea activității la clasă a cadrelor didactice;  

 Rigurozitate în aplicarea procedurilor și a prevederilor din ROFUIP și ROI;  

 Derularea de activități în colaborare cu Poliția de proximitate pentru asigurarea siguranței și securităț ii 

spațiilor școlare și combaterea delicvenței juvenile;   

 Promovarea si implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat;  

 Existenta parteneriatelor cu agenti economici, care faciliteaza instruirea practica a elevilor. 

 Platformă pentru activități on-line G suite for education, utilizată și după reluarea activității cu prezență fizică 

Puncte slabe: 

 Unele deficiențe în completarea documentelor școlare (cataloage); 

 Rămâneri în urmă la ritmicitatea notării elevilor; 

 Suficiență a unor cadre didactice în îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor profesorului de serviciu pe școală; 

 Neîncadrarea unor profesori diriginți în termenele fixate de direcțiune, de consilierul educativ sau de 

compartimentul secretariat în predarea situațiilor solicitate. 

 Rezultate mai slabe decât anul școlar precedent obtinute la examenul de bacalaureat 



20 
 

 Rezultate slabe la testele initiale care dovedesc gradul redus de pregatire cu care vin elevii in scoala 

noastra; 

 Creșterea numărului de absențe care a dus la un procent mare de elevi amânati sau corigenți 

 

CURRICULUM 

Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) constituie oferta curriculară specifică  unităţii de învăţământ şi este 

realizat în parteneriat cu operatorii economici/instituții publice partenere. Prin această ofertă curriculară se 

asigură cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a elevilor la cerinţele pieţei muncii locale şi/sau regionale. 

Proiectarea și evaluarea curriculumului în dezvoltare locală asigură condiții pentru implicarea partenerilor sociali 

(operatori economici, asociații/organizații locale ale angajatorilor și/sau ale angajaților etc.) în procesul de 

identificare a competențelor specifice pieței forței de muncă locale și/sau regionale, pentru a le transpune în 

rezultate ale învățării, și a situațiilor de învățare oferite elevilor. 

Curriculumul în dezvoltare locală este parte a planurilor de învățământ și a programelor școlare atât ale 

ciclului superior al liceului - filiera tehnologică, cât și ale învățământului profesional, conform reglementărilor în 

vigoare. 

 

IX. INSPECȚII ȘCOLARE 

 

În anul școlar 2021-2022 au fost efectuate următoarele tipuri de inspecții:  

a. Inspecții tematice: 6.09.2021, 23.09.2021, 22.11.2021, 26.01.2022 

b. Inspecţii de specialitate pentru gradele didactice: IS1 definitivat, IS grad II, IC2 grad II, IS2 definitivat, 

IS grad II, IS gard I, susținerea lucrării metodico-știițifice pentru acordarea gradului didactic I 

Concluzii şi recomandări 

  La fiecare control tematic s-au făcut aprecieri, în general pozitive, referitoare la aspectele verificate şi 

recomandări de monitorizare a anumitor activităţi, de realizare a altora, de respectare a termenelor din 

calendarele specifice (aferente metodologiilor) şi de transmitere la timp a informaţiilor solicitate. Concluzia pe 

care, o putem desprinde din toate rapoartele inspecţiilor tematice, este aceea că, din punct de vedere proiectiv 

şi organizatoric, echipa managerială a dovedit competenţă în atingerea obiectivelor. 

Referitor la inspecțiile de specialitate, toate s-au finalizat cu note care au permis   continuarea  perfecționării 

prin etapele următoare, respectiv obținerea gradului didactic I. 

 

X. RAPORT FEEDBACK AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII: 17.01.2022- 27.01.2022, pentru sem I; 02.07.2022- 12.07.2022, 

pentru sem II 

RESPONSABIL: prof. coordonator CȘE 

INDICATORI DE REALIZARE: raport de analiză 

ASPECTE RETINUTE: Chestionarul de colectare a datelor a fost aplicat online 

 Sem I Sem II 

NUMĂRUL DE CLASE CARE L-A CARE S-A APLICAT 

CHESTIONARUL 

22 22 

NUMĂRUL DE RĂSPUNSURI VALIDE 283 84 

NUMĂRUL DE PROFESORI EVALUAȚI 30 29 

S-au evidențiat următoarele puncte tari: 

 Pregătirea și competențele profesorului evaluat sunt, în general, de înaltă calitate 
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 Interacțiunea cu elevii 

 Folosirea tehnologiei digitale 

 Explicarea clară a materiei 

 Folosirea de sarcini de lucru interesante 

 Explicarea criteriilor și a modalităților de evaluare. 

 Parcurgerea materiei într-un ritm potrivit pentru elevi. 

 Existența materialului didactic 

Puncte slabe: 

 Stimulare insuficientă pentru cooperarea, competitivitatea între elevi 

 Prezentarea unor modalităţi puţine de invăţare eficientă 

 Interes scăzut din partea elevilor 

 

XI. BIBLIOTECĂ 

           Biblioteca instituţiei avea la începutul anului şcolar un număr de 38252 volume. În semestrul I din anul 

şcolar 2021-2022 am comandat un număr de 49 de volume. În anul școlar 2021/2022 a fost un număr de 210 

utilizatori activi și un număr de 97 de volume împrumutate        

S-au desfășurat activități conform planului semestrial/anual al bibliotecii 

Nr. 

crt. 

Activitatea Clasa Data 

1. Lectura, hrană pentru suflet! IX A 6.10.2021 

2. Impactul noilor tehnologii informaționale asupra educației X C 6.10.2021 

3. Lectura, hrană pentru suflet! IX P2 7.10.2021 

4. Impactul noilor tehnologii informaționale asupra educației X B 8.10.2021 

5. Alimentație sănătoasă X A 16.11.2021 

6. Alimentație sănătoasă XI B 17.11.2021 

7. Drepturile copilului, drepturile omului XI A 15.12.201 

8. Drepturile copilului, drepturile omului X A 15.12.2021 

9. Obiceiuri de iarnă la români IX A 16.12.2021 

10. Obiceiuri de iarnă la români X C 17.12.2021 

 SEMESTRUL II   

11. Dor de Eminescu X C 17.01.2022 

12. Dor de Eminescu XI B 18.01.2022 

13. Nonviolența, arma celor puternici XI C, X C 31.01.2022 

15. Nonviolența, arma celor puternici IX A 1.02.2022 

16. Nonviolența, arma celor puternici IX B 1.02.2022 

17. Impactul noilor tehnologii informaționale asupra educației IX C 22.02.2022 

18. De Dragobete iubește românește! XIIB, XIIC,XIB 24.02 2022 

19. Un mărțișor pentru toate mamele X C 8.03.2022 

20. Un mărțișor pentru toate mamele XI B 9.03.2022 

21. Vreau să fiu sănătos IX P1 6.05.2022 

22. Vreau să fiu sănătos X P1 12.05.2022 

23. Lectura- cunoaștere și autocunoaștere IX,X,XI,XII 1.02-31.06.2022 

 



22 
 

 

 

XII. ACTIVITATEA PE COMISII 

Raport aria curriculară ”Om și societate” 

I. COMPONENȚA CATEDREI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

        

Nr 

crt 

Disciplina Statut Grade didactice  

Titular Suplinitor Doctorat Gradul 

I 

Gradul 

II 

Definitivat Debutant Necalificat 

1.  Istorie 1 -  1 - - - - 

2.  Geografie 1 - 1 - - - - - 

3.  C.S.U 1 - - 1 - - - - 

4.  Religie 1 - - 1 - - - - 

5.  Educație 

fizică 

1 1 - - 1 1 - - 

 

      II. SITUAȚIA ORELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ 

 
Nr.  

crt. 

 

 

                                                              Tip de pregătire Obs. 

 Disciplina  

      Remedială 

         Olimpiade / 

          concursuri 

            școlare 

       Bacalaureat / 

         Atestate 

         profesionale 

 

      Corigențe 

 

 

Nr. 

ore 

Clasa 

 

Nr. 

elevi 

Nr. 

ore 

Clasa Nr. 

elevi 

Nr. 

ore 

Clasa Nr. 

elevi 

Nr. 

ore 

Clasa Nr. 

elevi 
 

1. Istorie - - - 20 IX B 1 - - - - - - - 

X B 4 

X C 1 

XII C 1 

2. C.S.U - - - - - - 47 

 

XIIB 

XIIC 

41 - - - - 

 III. ACTIVITĂȚI METODICE (la nivel de catedră, școală, cerc metodic, județ). 

 

Nr.  
crt.  

Tipul activității Profesor/ 
Disciplina 
 

Calitatea în  
activitate 

                    Tema       Data     Locația 

1.  Consfătuiri prof istorie 
 

participant Repere metodologice  
clasa a IX-a. 

sept. 2021 online 

2.  Cercuri  
metodice 

prof istorie 
 
 

participant 
 
 

Abordări alternative de 
tip constructivist în 
predarea învățarea-
evaluarea istoriei. 

19.11.2021 Școala  
Gimnazială 
 Al. I.  
Cuza –  
Câmpina  
(online) 

prof istorie 
 

participant Umanismul și Renașterea. 
(Lecție deschisă clasa a IX-a 

27.05.2022 
 

Liceul  
Tehnologic  
Ferdinand I 
 - Valea  
Doftanei 
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prof  
geografie 

participant Geografie online 12.11.2022 Liceul  
Tehnologic 
Mecanic  
Câmpina 
(online) 

prof  
geografie 

participant Metode moderne de 
predare a Geografiei în 
licee 

20.05.2022 online 

prof.  
C.S.U 

Participant  Oportunitațile/Limitele 
tehnologiei în predarea- 
învățarea disciplinelor 
socio -umane.  

 24.11.2021 Colegiul 
Național 
Nichita 
Stanescu - 
Ploiești 

prof.  
C.S.U 

participant Gândirea critică –
fundamentul științelor 
socio- umane.  

11.05.2022 Liceul 
Tehnologic 
Constantin 
Cantacuzino -  
Baicoi 

prof  
religie 

participant - 25.11.2021 online 

prof  
ed fizică 

Participant Evaluarea în lecția de 
educație fizică, trecerea 
de la evaluarea 
performanțelor sportive  
la evaluarea gradului de 
achiziție a competențelor 
specific. 

19.11.2021 - 

prof  
ed fizică 

participant Bullying-ul în lecția de 
educație fizică: forme de 
manifestare, prevenire, 
abordare, rezolvarea 
situațiilor 

20.05.2022 - 

3.  Referate prof.  
C.S.U 

susținător Atributiile profesorului  
diriginte  

21.02. 2022     LTCI 

4.  Workshop-uri prof.  
C.S.U 

organizator Încredere versus 
neîncredere 
Adolescenții și starea  
de bine  
 (activități Proiect ROSE,  
subproiectul VISE-I.1) 

08.06.2021 
 
06.07.2021 

LTCI 

5.  Dezbateri /  
Activitate  
metodico- 
științifică 

prof.  
C.S.U 

participant   
 

Incoerența manualului de 
 logică 

27.10.2021 CCD Ploiesti 
(on line) 

prof.  
C.S.U 

participant   
 

Examene naționale –  
repere în evaluare. 

08.06.2022 CCD Ploiești 
 

6.   
Simpozioane 

prof  
geografie 

susținător Simpozion Național 
,,Geografia de la 
cercetarea științifică la 
practica didacticăˮ 
Comunicare „Energia 
verde în Europa” 

10.12.2021 
 

S G R 
Prahova 
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prof  
geografie 

participant Marius Cristian Neacșu, 
30 de ani de la sfârșitul 
Războiului Rece.  
(lansare carte) 

1.06.2022 Târgul de 
Carte 
BOOKFEST 
București 

7.  Conferințe prof  
istorie. 

participant Conferința anuală SSIR 4-7.07.2022 online 

prof.  
C.S.U 

participant Conferința internațională -ICAM 
WEBINAR EUROCHILD-  
O poartă către bunăstare  
pentru toți copiii: 
Cum poate comunitatea scolara 
(re)construi bunăstarea  
socială și emoțională. 

18.11.2021  

8.  Cursuri de  
Formare /  
Webinarii 

prof  
istorie. 

participant Competențe specifice și 
 de bază pentru disciplina  
Istorie. 

Oct.-nov. 
2021 

CCD Prahova 
(online) 

participant Egalitatea de șanse Dec. 2021 CCD Prahova 
(online) 

participant Lecția în online 27.09- 
24.11.2021 

FSLI 
(online) 

participant Comunicarea febr. 2022 ARCI Cluj 

participant Reaprinde focul. Sindromul bornout 
la profesori. 

18.11.2021 International 
techers  
comunity 

participant Dezvoltare personală 10.02.2022 Sellification 4 
EDUcation 

participant Rolul inteligenței  
emoționale în procesul  
educațional. 

16.02.2022 International 
techers  
comunity 

prof.  
C.S.U 

participant Comunicarea și tehnici  
psihologice de influențare a  
comportamentului. 

12.04.2022 ARCI, Cluj 

9.  Publicații Negoiță O. 
 

autor 
 

Liceul de fete Iulia 
Hașdeu – An școlar 
1921-1922. (carte) 

Dec. 2021 
 

Editura  
Izvorul  
Cuvântului 
București 

Negoiță O. autor Un secol de la înființarea 
Liceului de fete din 
Câmpina.  (Articol Anuar 
SSIR) 

 
 
8.01.2022 

Anuar SSIR  
Câmpina 

Geantă N. autor Rromii evanghelici din 
România. 

2.04.2021 CCD Prahova 
(online) 

IV. . MONITORIZARE PLAN MANAGERIAL 

o  Obiectiv general: Creșterea ponderii mediilor peste 6 cu 5% și scăderea numărului elevilor 

corigenți și repetenți cu 1%. 

o Obiectiv specific 1: Implicarea elevilor în activități menite să îmbunătățească rezultatele învățării. 

 

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 
constatată  

 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 
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Organizarea de 
ore remediale și 
de sprijin pentru 
elevii claselor XI-
XII la disciplinele 
de bacalaureat 
din cadrul ariei 
curriculare ,,Om 
și Societate,, 
(geografie și 
logică) 

Octombrie 
2021- 
iunie 2022 

Raportul statistic de 
progres / 
70% din elevii din clasele 
terminale au participat la 
ore remediale și de sprijin. 
50% din elevii participanți 
au obținut progres la 
aplicarea testului final. 
 

S-au 
desfășurat 35  
ședințe de 
pregătire (47 
ore) la Logică, 
pentru un 
număr de 41 de 
elevi înscriși 
(clasele XII B și 
XII C). Media 
participării la 
orele de 
pregătire a fost 
de 13 elevi 
(41,31%) 

Progres 
bun 
 

Rapoarte 
Proiect 
ROSE 

Organizarea de 
ore remediale 
pentru elevii 
aflați în situație 
de corigență sau 
cu rezultate 
slabe la 
învățătură 

Octombrie 
2021- 
iunie 2022 

Raportul statistic de 
progres / 
90% din elevii aflați în 
situație de corigență au 
participat la ore remediale 
și de sprijin; 
70% din elevii participanți 
au obținut progres la 
aplicarea testului final. 

Elevii nu s-au 
prezentat la 
orele de 
pregătire 
remedială. 
 

Nici un 
progres 

- 
 

Utilizarea la 
clasă a 
strategiilor cu 
caracter activ-
participativ, cu 
accent pe 
învățare 

Septembrie 
2021-iunie 
2022 

Raportul statistic pe 
profesor 
Raport Catedra Om și 
Societate  

Realizat 
 

Progres 
satisfăcător 
 

Fișe asistență 
 

Organizarea de 
activități 
extracurriculre 

Septembrie 
2021-iunie 
2022 

Propuneri şi planificări de 
activităţi (simpozioane, 
comemorări, excursii, alte 
activităţi cu elevii). 

Realizat Progres 
bun 

Rapoarte 
Profesori 
Raport Arrie 
curriculară 
Popularizarea 
activităților 

Utilizarea 
învățării / 
evaluării pe bază 
de proiecte  

An școlar 
2021-2022 

Implicarea elevilor în 
proiecte în procent de 
90%. 

Realizat Progres 
bun 

Proiectele 
elevilor 

 Obiectiv specific 2: Implicarea cadrelor didactice în formarea continuă 
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Activități Termen Rezultate așteptate Situația 

constatată  

 

 

Apreciere 

progres 

Surse și 

mijloace de 

verificare 

utilizate 

Participarea 

la 

Consfătuirile 

anuale ale 

cadrelor 

didactice 

Sept. 

2021 

Prezența de 100% a cadrelor 

didactice la Consfătuirile pe 

specialități. /  

Punerea în practică a 

informațiilor transmise la 

Consfătuiri. 

80% dintre 

cadrele 

didactice au 

participat la 

consfătuirile 

anuale, în 

sistem online. 

Progres 

bun 

Evidență 

inspector 

specialitate 

Participarea 

la Cercurile 

pedagogice 

pe specialităţi 

 

An 

școlar 

2021-

2022 

 

Participarea în procent de 

peste 90% a membrilor 

Catedrei la Cercurile 

pedagogice pe specialităţi 

(acolo unde este cazul!) /    

Lecții, Referate, Dezbateri pe 

teme de pregătire profesională 

continuă. 

Peste 90% 

dintre membrii 

ariei curriculare 

au participat la 

cercurile 

pedagogice. 

Progres 

bun 

Adeverințe 

participare 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

cursuri de 

formare 

An 

școlar 

2021-

2022 

 

Participarea tuturor membrilor 

Catedrei la cel puțin 1 curs de 

formare anual. 

(din bugetul alocat școlii în 

aceste sens). 

Susținerea gradelor didactice 

(educație fizică). 

Existența celor 90 de credite 

profesionale.  

Sporirea calității actului 

educațional. 

Cadre didactice informate și 

pemanent la curent cu 

noutățile în domeniu. 

Elevi beneficiari ai unui 

învățământ de calitate. 

2 dintre membrii 

catedrei au 

participat la 

cursuri de 

formare, în anul 

școlar 2021-

2022, iar 1 

cadru didactic a 

fost înscris la 

susținerea 

gradului 

didactic II. 

Progres 

satisfăcător 

Adeverințe 

cursuri 

Realizarea de 

asistenţe la 

ore 

 

An 

școlar 

2021-

2022 

 

Raport Catedra ,,Om și 

Societate,,/ 

O asistență pe semestru pentru 

cadrele didactice cu gradul I și 

câte două asistențe pe 

semestru pentru cadrele 

didactice cu gr. II, definitivat 

sau debutanți. 

Realizat  

(6 asistențe pe 

semestru) 

Progres 

bun 

Fișe asistență 

ore 

Organizare 

de lecții 

deschise / 

interasistenţe 

la ore 

An 

școlar 

2021-

2022 

 

Raport Catedra ,,Om și 

Societate,,/ 

Fiecare membru al Catedrei 

susține o lecție deschisă și 

Nerealizat Nici un 

progres 

- 
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o Obiectiv specific 3: Participarea elevilor la Olimpiade și concursuri școlare. 

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 
constatată  

 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

Identificarea 
elevilor capabili 
de performanță 

Septembrie - 
octombrie 
2021 

Lista elevilor capabili 
de performanță / 
Găsirea a minim doi 
elevi la fiecare 
specialitate care ar 
putea fi pregătit în 
vederea unui concurs 
școlar. 

Au fost 
pregătiți 
pentru un 
concurs de 
istorie 7 elevi 
de la clase 
diferite. 

Progres 
satisfăcător 

3 premii I 

Organizarea de 
ore de pregătire 

Octombrie 
2021- iunie 
2022 

Pregătirea pentru o 
prezentare onorabilă 
la concurs. 

S-au realizat 
ore de 
pregătire, atât 
fizic cât și pe 
grupul de 
WatsAppp. 

Progres bun Grup  
WatsApp 

Participare la 
concursuri și 
olimpiade 
școlare 

Conform 
calendarului 

Număr de elevi 
participanți. 

S-a participat 
cu 7 eleve la 
concursul 
,,Câmpina pe 
firul istoriei,, 

Progres bun 3 premii I 

 

Obiectiv specific 4: Corelarea managementului instituţional cu managementul Catedrei 

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 

constatată  

 

Apreci

ere 

progre

s 

Surse și 

mijloace 

de 

verificare 

utilizate 

Informarea 

cadrelor didactice 

cu privire la 

politica 

1-10 

septembrie 

2021 

Încadrarea personalului 

didactic ţinând cont de principiul 

continuităţii. 

Întocmirea orarului. 

În prima 

săptămână 

de activitate 

didactică au 

Progre

s bun 

 

Proces-

verbal 

Arie 

participă cel puțin la o 

interasistență.  

Îmbunătățirea și  modernizarea  

activității  desfășurate  de  

profesori. 

Susţinerea de 

Referate şi 

Comunicări în 

cadrul 

Catedrei  

An 

școlar 

2021-

2022 

Susținerea câte unui 

referat/comunicare la nivelul 

Catedrei de către fiecare 

membru al acesteia. 

Realizat  

(4 referate 

susținute) 

Progres 

bun 

Referate 

Procese-

verbale 
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educaţională a 

unităţii scolare, 

precum si la setul 

de documente 

manageriale care 

ghideaza 

activitatea în anul 

școlar în curs. 

Instruire ASSM 

Înscriere în Comisii de lucru 

Procese verbale ședințe 

Catedră despre: analiza 

activităţilor anului şcolar 2020-

2021 / Raportul Catedrei, 

programele şcolare, planificări 

calendaristice, manuale şi 

auxiliare. 

fost aduse la 

cunoștința 

cadrelor 

didactice 

toate 

informațiile 

necesare 

unei bune 

desfășurări a 

anului școlar. 

curricular

ă 

Elaborarea 

documentelor de 

proiectare şi 

organizare a 

activităţii comisiei 

pentru anul 

şcolar 2021-

2022. 

1-30 

Septembri

e 2021 

 

Plan managerial 

Planificări calendaristice avizate 

Graficul pregătirilor suplimentare 

pentru: recuperarea rămânerilor în 

urmă, bacalaureat şi concursuri 

şcolare (clasa, ziua, ora). 

Realizat Progre

s bun 

 

Documen

te mapa 

ariei 

curricular

e 

 

Aplicarea testelor 

de diagnoză. 

Septembri

e-

octombrie 

2021 

Aplicarea testelor initiale conform 

termenelor din planificarile 

calendaristice. 

  

S-au aplicat 

teste inițiale, 

conform 

Reperelor 

metodologice, 

la clasele a 

IX-a, la 

istorie, 

geografie și 

logică. 

Progre

s bun 

 

Rapoarte 

teste 

inițiale  

Modele 

teste, 

bareme 

Analiza 

rezultatelor 

testelor de 

diagnoză (inițiale) 

şi stabilirea unor 

masuri de 

ameliorare.  

Octombrie 

2021 

 

Raportul Catedrei privind 

rezultatele evaluării predictive. 

Proces verbal arie curriculară. 

Realizat Progre

s bun 

 

Rapoarte 

teste 

inițiale  

Modele 

teste, 

bareme 

PIP 

Monitorizarea 

parcurgerii 

ritmice şi de 

calitate a 

conţinuturilor 

permanent Fișe de asistență la ore Realizat   

(10-12 fișe 

asistență) 

Progre

s bun 

Fișe 

asistență 

ore 
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Practicarea 

constantă a 

evaluării 

formative. (teste, 

lucrări, referate, 

portofolii). 

semestrial Fișe de asistență/interasistență Realizat Progre

s bun 

Teste  

Referate 

Portofolii 

Fișe lucru 

Lecții 

Monitorizarea 

procesului de 

utilizare a 

tehnologiei 

informatice în 

procesul de 

predare-învățare-

evaluare.  

semestrial Fișe de asistență/ interasistență Realizat Progre

s bun 

Postări 

Google 

Classroo

m 

Promovarea de 

metode şi tehnici 

moderne de 

studiu interactive, 

practicarea de 

modele şi stiluri 

eficiente de „a 

învăţa să înveţi”, 

de „a învăţa 

pentru a şti să 

faci” şi „a învăţa 

permanent,,. 

An școlar 

2021-2022 

Fișe de asistență/ interasistență Realizat Progre

s 

satisfă

cător 

Postări și 

lecții 

Google 

Classroo

om 

Monitorizarea 

actului 

educaţional din 

perspectiva 

progresului şcolar 

individual şi a 

reuşitei  la 

concursurile 

școlare și 

examenele 

naționale. 

An școlar 

2021-2022 

Raportul responsabililor de arie 

curriculară  

Raportul CEAC 

3 eleve au 

obținut 

premiul I la 

concursul 

,,Câmpina pe 

firul istoriei,,. 

 

58,33% dintre 

absolvenți au 

luat 

bacalaureatul 

la logică în 

prima sesiune 

de bac. 

Progre

s 

satisfă

cător 

 

Premii 

Istorie 

Rezultate  

Bac. 

2022  

(logică) 

 

Simularea 

examenului de 

bacalaureat la 

disciplinele 

Martie 

2022 

Raportul comisiei și Planul de 

măsuri remediale. 

S-au 

desfășurat 4 

simulări la 

logică (3 la 

Progre

s  

Raport 

Simulare 

Bac 2022  
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specifice 

(geografie și 

logică). 

 nivel de 

școală și 1 

națională). Au 

fost prezenți 

14 elevi la 

ultima 

simulare. Au 

promovat 5 

elevi (procent 

promovalitate 

-35,71%). 

La geografie 

s-au înscris 2 

elevi, din care 

1 elev a luat 

sub nota 5 și 

1 elev între 5-

5,99. 

bun (Logică) 

Rapoarte 

ROSE 

Analiza 

rezultatelor 

obtinute la 

simulari și 

stabilirea 

masurilor 

remediale.  

Martie 

2022 

Proces verbal Catedră. Realizat Progre

s  

satisfă

cător 

Raport 

Simulare 

Bac 2022  

(Logică) 

 

Obiectiv specific 5: Promovarea progreselor și a rezultatelor deosebite obținute de elevi. 

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 

constatată  

 

Apreciere 

progres 

Surse și 

mijloace de 

verificare 

utilizate 

Realizare de 

expoziții cu 

produsele elevilor 

An 

școlar 

2021-

2022 

1 diplomă pentru fiecare 

disciplină din Aria curriculară 

/an  

3 diplome 

concurs 

istorie 

Progres 

satisfăcător 

Diplome  

Concurs 

,,Câmpina 

pe firul 

istoriei,, 

Realizare de 

colaje/poze/informări 

cu 

realizările/progresele 

elevilor 

An 

școlar 

2021-

2022 

2 postări lunar pe site-ul școlii 1 postare 

lunar 

Progres 

satisfăcător 

Site-ul 

școlii 

Presa și 

televiziunea 

locală 
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ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIIȚE 

I. COMPONENȚA SUBCOMISIEI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

Nr. 
crt. 

Disciplina Statut Grade didactice 

  Titular Suplinitor Doctorat Gradul 
I 

Gradul 
II 

Definitivat Debutant Necalificat 

1. Matematica 2 3  1 2 1 1 - 

2. Informatica 1 - - 1 - - - - 

3. Biologie 1 1 - 1 - - 1 - 

4. Fizica - 3 - 1 1 - 1 - 

5, Chimie - 2 - 1 - - 1  

II. SITUAȚIA ORELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ 

Nr.  
crt. 

 
 

                                                              Tip de pregătire Obs. 

 Disciplina  
      Remedială 

         Olimpiade / 
          concursuri 
            școlare 
 

       Bacalaureat / 
         Atestate 
         profesionale 
 

 
      Corigențe 
 

 

Nr.  
ore  

Clasa 
  

Nr. 
elevi 
 
 

Nr.  
ore 

Clasa Nr. 
elevi 

Nr. 
ore 

Clasa Nr. 
elevi 

Nr. 
ore 

Clasa Nr. 
elevi 

 

1. Matematica 
 

 
35 

 
XI C 
XI B 
 

 
31 

 
- 

 
- 

 
 - 

 
81 

 
XII A 
XII B 
XII C 
 

 
47 
 

 
10 

 
XII A 
XII B 
XII C 

 
6 

 

2. Biologie 
 

  
 

 
 

     
18 

 
XII A 

 
10 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

III. ACTIVITĂȚI METODICE 

Nr.  
crt.  

Tipul activității       
Disciplină 
 

Calitatea 
în  
activitate 

Nr. 
parti 
cipanți 

         Tema       Data     Locația 

1. Consfătuiri Matematica participant 1            - Sept.2021       - 

TIC participant 1             - Sept.2021 online 

Fizica participant 1             - Sept.2021 online 

2. Cercuri  
metodice 

Matematica participant 4             - 23.05.2021 Colegiul 
National 
Dimitrie 
Cantemir 
Breaza 

TIC participant 1 Dezvoltarea 
 Competențelor 
 digitale prin 
 integrarea 

04.04.2021 Liceul 
Tehnologic 
Eliade Radu- 
 Ploiesti 
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 strategiilor 
didactice 
traditionale și 
 moderne în 
”TIC” 

Chimie participant 1  09.12.2022 
 

 

Chimie participant 1  23.03.2021  

Chimie participant 1  19.05.2021  

Fizica participant 1  03.03.2021  

IV. MONITORIZARE PLAN MANAGERIAL 

Obiectiv general: Creșterea ponderii mediilor peste 6 cu 5% și scăderea numărului elevilor corigenți și 

repetenți cu 1%. 

Obiectiv specific 1: Implicarea elevilor în activități menite să îmbunătățească rezultatele învățării 

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 

constatată 

Apreciere 

progres 

Surse și 

mijloace de 

verificare 

utilizate 

Organizarea de 

ore remediale și 

de sprijin pentru 

elevii claselor XI-

XII  

Octombrie 

2021- 

iunie 2022 

 

Raportul statistic 

de progres/ 

70% din elevii din 

clasele terminale 

au participat la ore 

remediale și de 

sprijin 

50% din elevii 

participanți au 

obținut progres la 

aplicarea testului 

final 

 

S-au desfasurat 

ședinte de 

pregătire la 

matematica si 

biologie pentu 

elevii inscrisi de 

la clasele XII 

A,B,C 

 

Progres bun 

Nr de fișe de 

activitate în 

proiectul 

ROSE și 

notele 

obținute la 

simularea 

finală 

 

Organizarea de 

ore remediale 

pentru elevii aflați 

în situație de 

corigență sau cu 

rezultate slabe  

Octombrie 

2021- 

iunie 2022 

 

Raportul statistic 

de progres / 

90% din elevii aflați 

în situație de 

corigență au 

participat la ore 

remediale și de 

sprijin; 

70% din elevii 

participanți au 

obținut progres la 

aplicarea testului 

final. 

Numar mic de 

elevi prezenti 

Progres 

întârziat  

Nr de fișe de 

activitate în 

proiectul 

ROSE și 

mediile 

obținute la 

finalul sem I și 

II 
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Utilizarea la clasă 

a strategiilor cu 

caracter activ-

participativ, cu 

accent pe 

învățare 

Septembrie 

2021-iunie 

2022 

Raportul comisiei 

CEAC/ Raportul 

statistic pe 

profesor/ 

Resp arie 

curriculară 

 

Realizat Progres bun  

 

Fișe de 

asistență și 

interasistență 

Proiectele 

didactice ale 

profesorului 

Organizarea de 

activități 

extracurriculare 

Septembrie 

2021-iunie 

2022 

Propuneri şi 

planificări de 

activităţi 

(simpozioane, 

comemorări, 

excursii, alte 

activităţi cu elevii). 

 

Realizat Progres bun  

 

Expoziții cu 

diplome 

Rapoarte 

profesori 

Utilizarea 

evaluărilor scrise 

standardizate 

Martie-mai 

2021-2022 

 

50% note pestre 5 

Realizat Progres 

satisfăcător 

 

Teste 

sumative 

sem.I, 

respectiv sem. 

II cu subiecte 

doar din 

materia 

semestrului 

care să 

respecte 

competențele 

  și bareme 

clar și  precis 

stabilite 

Utilizarea învățării 

/ evaluării pe 

bază de proiecte 

An școlar 

2021-2022 

Implicarea elevilor 

în proiecte în 

procent de 90%. 

Realizat Progres bun Portofoliile și 

proiectele 

elvilor 

Obiectiv specific 2: implicarea cadrelor didactice în formarea continuă  

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

Organizare 
lecții deschise/ 
Interasistențe 
la ore 

Octombrie 
2021-iunie 
2022 

Raportul responsabililor 
de arie curriculară/ Minim 
50% din cadrele 
didactice 
realizează/participă la 
lecții deschise în vederea 
dezvoltării de 
competențe de 
proiectare didactică 
 

Nerealizat Nici un 
progres 

- 
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Realizarea 
asistențelor la 
ore 

An școlar 
2021-2022 

Raport Catedra 
matematica si Stiinte 
O asistență pe semestru 
pentru cadrele didactice 
cu gradul I și câte două 
asistențe pe semestru 
pentru cadrele didactice 
cu gr. II, definitivat sau 
debutanți. 

Realizat 
asistente la 
ore pentru toti 
profesorii 

Progres 
bun 
 
 
 

Fise 
asistente ore 
 
  

Prezentare 
referate 
Siguranța pe 
internet și 
prevenirea 
hărțuirii pe 
Internet 

Februarie-
Martie 

 
. 
Implicarea elevilor în 
proiecte în procent de 
90%. 

Realizat Progres 
bun 
 

Procese 
verbale 

Participarea la 
Consfătuirile 
anuale ale 
cadrelor 
didactice 

Septembrie 
2021 

Prezența de 100% a 
cadrelor didactice la 
Consfătuirile pe 
specialități. /  
Punerea în practică a 
informațiilor transmise la 
Consfătuiri. 
 

Cadrele 
didactice au 
participat la 
consfatuirile 
anuale 

Progres 
bun 
 

Evidenta 
inspector 
specialitate 

Participare la 
cercuri 
pedagogice 

An școlar 
2021-2022 

 
Participarea în procent 
de peste 90% a 
membrilor Catedrei la 
Cercurile pedagogice  
Lecții, Referate, 
Dezbateri pe teme de 
pregătire profesională 
continuă 

Peste 90% 
dintre membrii 
ariei 
curriculare au 
participat 

Progres 
bun 
 

 Adeverințe 
de 
participare 

Participare la 
cursuri de 
formare 

An școlar 
2021-2022 

Participarea tuturor 
membrilor Catedrei la 
cel puți un curs de 
formare anual. 
 Susținerea gradelor 
didactice / 
Creșterea eficienței 
activității de 
perfecționare la nivelul 
comisiei. 
Existența celor 90 de 
credite profesionale. 

 
3 membrii 
ai catedrei au 
participat la 
cursuri de 
formare in 
anul scolar 
2021-2022 

Progres 
satisfăcător 
 

Adeverințe 
cursuri 
formare  

 

Obiectiv specific 3: participarea elevilor la concursuri școlare și olimpiade 

Activități Termen Rezultate 
asteptate 

Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
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verificare 
utilizate 

Identificarea 
elevilor capabili 
de performanță 

Septembrie 
octombrie 2021 

Cel puțin doi 
elevi la fiecare 
specialitate 
care ar putea fi 
pregătiți în 
vederea unui 
concurs școlar. 

Au fost pregatiti 
pentru un 
concurs de TIC 
5 elevi 

Progres bun 5 premii 

Organizarea de 
ore de pregătire 

Octombrie 
2021-iunie 2022 

 
Minim 3 elevi 
participanți la 
orele de 
pregătire 

S-au realizat 
ore de pregatire 
fizic 

Progres bun  
Laborator 
informatica 

Participare la 
concursuri și 
olimpiade 
școlare 

Conform 
calendarului 

Cel puțin un 
premiu/an 

S-a participat 
cu 5 elevi la 
concursul 
Primavara 
digitala 

Progres bun Diplomele 
elvilor 

Obiectiv specific 4: Corelarea managementului instituţional cu managementul compartimentelor 

functionale 

Activități Termen Rezultate 
așteptate 

Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și mijloace de 
verificare utilizate 

Informarea 
cadrelor didactice 
cu privire la 
politica 
educaţională a 
unităţii scolare, 
precum si la setul 
de documente 
manageriale care 
ghideaza 
activitatea in anul 
scolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea 
documentelor de 
proiectare şi 
organizare a 
activităţii comisiei 
pentru anul şcolar 
2021-2022         
 

1-10 
septembrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-30 
Septembrie 
2021 
 

Încadrarea 
personalului 
didactic ţinând 
cont de 
principiul 
continuităţii. 
Întocmirea 
orarului. 
Instruire 
ASSM 
Înscriere în 
Comisii de 
lucru 
Procese 
verbale 
ședințe 
Catedră 
despre: 
analiza 
activităţilor 
anului şcolar 
2020-2021 / 
Raportul 
Catedrei, 
programele 
şcolare, 
planificări 
calendaristice, 

In prima 
saptamana de 
activitate au 
fost aduse la 
cunostinta 
cadrelor 
didactice 
informatiile 
necesare 
pentru buna 
desfasurare a 
anului scolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizat 

Progres 
bun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progres 
bun 

Fişele postului 
Fișele ASSM 
Încadrare 
Cataloage 
Orar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan managerial 
Planificări 
calendaristice 
anuale, Planificări 
unități de învățare 
Copii acte studii 
(diplomă licenţă/pt. 
cadrele didactice 
nou venite, 
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manuale şi 
auxiliare 

certificate grade 
didactice/unde este 
cazul, 
adeverinţe/certificate 
cursuri formare/unde 
este cazul 
Curriculum Vitae 
european/actualizat). 

Aplicarea testelor 
de diagnoză 

Septembrie-
octombrie 
2021 

Aplicarea 
testelor initiale 
conform 
planificarilor 
stabilite de 
fiecare cadru 
didactic 

S-au aplicat 
teste initiale 
conform 
Reperelor 
metodologige,la 
clasele a IX-a 

Progres 
bun 

Testele initiale ale 
elevilor/discipline  
 

Analiza 
rezultatelor 
testelor de 
diagnoză şi 
stabilirea unor 
masuri 
de ameliorare/ 
performanta 
ca urmare a 
analizei 
rezultatelor 
obtinute la 
evaluarea initiala 

Octombrie 
2021 
 

Proces verbal 
arie 
curriculară 

Realizat Progres 
bun 

PV analiză rezultate 
teste inițiale 
Planuri de intervenție 
personalizate (PIP) 

Monitorizarea 
parcurgerii ritmice 
şi de calitate a 
conţinuturilor 

permanent Fișe de 
asistență la 
ore 

Realizat Progres 
bun 

Fișe de asistență la 
ore 

Monitorizarea 
ritmicitatii notarii si 
a frecventei 
elevilor 

An școlar 
2021-2022 

Rapoarte 
semestriale 
ale Comiilor 
CEAC și 
monitorizarea 
frecvenței 

.Realizat Progres 
bun  

Raport CEAC 

Monitorizarea 
progresului şcolar 
din perspectiva 
prestaţiei 
didactice. 
Practicarea 
asistentelor şi a 
interasistenţelor la 
ore Practicarea 
constanta a 
evaluării formative. 
Elaborarea 
instrumentelor 

An școlar 
2021-2022 
 
 
 
 
 

Fișe de 
asistență/ 
interasistențe 
 
 
 
 

Realizat 
 
 
 
 
 
 
 

Progres 
bun 
 
 
 
 
 
 
 

Raportul 
responsabilului de 
arie curriculară  
Raportul CEAC 
 
 
Teste 
Fise de lucru 
Referate 
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interne specifice 
de înregistrarea 
progresului şcolar 
şi valorificarea 
datelor 
(teste,lucrări, 
referate, portofolii) 

Monitorizarea 
procesului de 
utilizare a 
tehnologiei 
informatice în lecţii 
la toate 
disciplinele 
 

Martie 2022 
 

Fișe de 
asistență/ 
interasistențe 

Realizat Progres 
bun 

Postari Google 
Classroon 

Promovarea 
sistematica de 
metode şi tehnici 
moderne de studiu 
interactive precum 
şi practicarea de 
modele şi stiluri 
eficiente de „a 
învăţa cum să 
înveţi”, de „a 
învăţa pentru a şti 
să faci” şi „a învăţa 
permanent 

An scolar 
2021-2022 

Fișe de 
asistență/ 
interasistențe 

Realizat Progres 
bun  

Postari si lectii 
Google Classroom 

Monitorizarea 
actului educaţional 
din perspectiva 
progresului şcolar, 
individual şi a 
reuşitei şcolare la 
concursurile și 
examenele 
naționale 

An scolar 
2021-2022 

Raportul 
responsabililor 
de arie 
curriculară  
Raportul 
CEAC 

5 elevi au luat 
premii la 
concursul 
Primavara 
Digitala 
 
 50%         
dintre 
absolventi au 
luat 
bacalaureatul la 
matematica in 
prima sesiune 
de bac. 
50% dintre 
absolventi au 
luat 
bacalaureatul la 
biologie in 
prima sesiune 
de bac. 
 

Progres 
satisfacator 

Premii TIC 
Rezultate 
Bac.matematica si 
biologie 

Simularea 
examenului de 

Martie 2022 Raportul 
Comisiei 

S-au desfasurat 
simulari la 

Progres 
bun 

Raport simulare 
bac.2022 
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bacalaureat la 
toate 
disciplinele de 
bacalaureat 
Clasele a –XI-a si 
a-XII-a 

matematica si 
biologie 

matematica si 
biologie 

Analiza 
rezultatelor 
obtinute 
la simulari si 
prelucrarea 
datelor obtinute , 
cu 
stabilirea masurilor 
remediale/ 
performantelor 
conform 
rezultatelor 

Martie 2022 Procese 
verbale de 
analiză 

Realizat Progres 
bun 

Raport simulare 
bac.2022 
matematica si 
biologie 

 

Obiectiv specific 5: Promovarea progreselor și a rezultatelor deosebite obținute de elevi  

Activități Termen Rezultate 
așteptate 

Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

Realizare de 
expoziții cu 
produsele elevilor 

An școlar 
2021-2022 

1 diplomă 
pentru fiecare 
disciplină din 
catedră /an 

5 diplome 
concurs TIC 

Progres bun  Expoziții 
produse sau 
diplome elevi 
 

Realizare de 
colaje/poze/informări 
cu 
realizările/progresele 
elevilor 

An școlar 
2021-2022 

2 postări lunar 
pe site-ul școlii 
 

1 postare Progres 
satisfăcător 

Pagina de 
facebook a 
liceului 
 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

I. COMPONENȚA SUBCOMISIEI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. 
crt. 

Disciplina Statut Grade didactice 

  Titular Suplinitor Doctorat Gradul 
I 

Gradul 
II 

Definitivat Debutant Necalificat 

1. Limba și 
literatura 
română 

3 -  3 - - - - 

2. Limba franceză 2 - - 1 - 1 - - 

3. Limba engleză 2 - - 2 - - - - 

4. Documentarist 1 - - 1 - - - - 

 

 

II. SITUAȚIA PREGĂTIRILOR SUPLIMENTARE 
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Nr.  
crt. 

 
 

                                                              Tip de pregătire Obs. 

 Disciplina  
      Remedială 

         Olimpiade / 
          concursuri 
            școlare 
 

       Bacalaureat / 
         Atestate 
         profesionale 
 

 
      Corigențe 
 

 

Nr.  
ore  

Clasa 
  

Nr. 
elevi 
 
 

Nr.  
ore 

Clasa Nr. 
elevi 

Nr. 
ore 

Clasa Nr. 
elevi 

Nr. 
ore 

Clasa Nr. 
elevi 

 

1. Limba și 
literatura 
română 

84 XIC 
XA 
XIB 

5 
8 
6 

 
4 

 
IXB 

 
 1 

84 XIIA 
XIIB 
XIIC 

4 
6 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2. Limba franceză 28 IXA 
IXC 

11 
11 

5 IXB  1 28 XIIB 
XIIC 

8 
8 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 

3. Limba engleză  
- 

 
- 

 
- 

10 IXA 
IXB 
XIC 

1 
1 
1 

10 XIIA 
XIIB 
XIIC 

4 
8 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

III. ACTIVITĂȚI METODICE (la nivel de catedră, școală, cerc metodic, județ). 

Nr.  
crt.  

Tipul activității       Disciplină 
 

Calitatea în  
activitate 

Nr. parti 
cipanți 

         Tema       Data     Locația 

1. Consfătuiri Lb română participant 3            - 14.09. 2021 online 

Lb franceză participant 2             - 15.09.2021 online 

Lb engleză participant 1             - 15.09.2021 online 

      

      

2. Cercuri  
metodice 

Lb română participant 2 Pledoarie pentru 
teatru-Practici de 
lectură 

16.11.2021 Liceul Teoretic 
Filipeștii de 
Pădure online 
 

participant 2 Abordări didactice 
integrate 

15.03.2022 Liceul Tehnolo 
gic Energetic 
Câmpina 

Lb franceză participant 1 „Les emotions en 
 classe de FLE” 

08.12.2021 Liceul Teoretic 
Filipeștii de 
Pădure online 
 

participant 1 „Quels outils pour 
Evaluer les  
apprents a distance?” 

11.05.2022 Colegiul Militar 
„D. Cantemir” 
Breaza 

Lb engleză participant 1 Applying the 
methological  
guidelines for the 
9th grade 

10.11.2021 Liceul Tehnologic 
Energetic 
Câmpina 

participant 1 Teaching critical 
Thinking skills 

13.04.2022  

3. Lecții deschise Lb franceză propunător 1 „Idila-recente vedete 
de la chanson fran 

26.112021  
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caise” 

propunător 1 Pronumele 
adverbial 

02.12.2021  

Lb engleză propunător 1 Grammer-Modals   

4. Referate Lb română propunător 1 Integrarea noilor  
tehnologii în cadrul  
lecțiilor de predare 

20.01.2022  

Lb franceză propunător 1 La didactique 
du fos 

24.02.2022  

5. Workshop-uri Lb engleză participant 1 Topping up your 
Vocabulary teaching 
toolkit 

10.11.2021  

participant 1 Parachute training 
For teachers 

12.11.2021  

participant 1 A gatewai to well 
Being of children 

18.11. 2021  

participant 1 Teacher seminar 
developement 

20.05.2022  

 

IV.MONITORIZARE PLAN MANAGERIAL 

o Obiectiv specific 1: Implicarea elevilor în activități menite să îmbunătățească rezultatele 

învățării. 

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

Organizarea de ore 
remediale și de 
sprijin pentru elevii 
claselor XI-XII  

Octombrie 
2021- 
iunie 2022 

 
Raportul statistic de 
progres/ 
70% din elevii din 
clasele terminale au 
participat la ore 
remediale și de sprijin 
50% din elevii 
participanți au obținut 
progres la aplicarea 
testului final 
 

S-au 
desfasurat 
sedinte de 
pregatire la 
matematica si 
biologie pentu 
elevii inscrisi 
de la clasele 
XII A,B,C 

 
Progres 
bun 

Nr de fișe de 
activitate în 
proiectul 
ROSE și 
notele 
obținute la 
simularea 
finală 
 

Organizarea de ore 
remediale pentru 
elevii aflați în 
situație de 
corigență sau cu 
rezultate slabe  

Octombrie 
2021- 
iunie 2022 

 
Raportul statistic de 
progres / 
90% din elevii aflați în 
situație de corigență 
au participat la ore 
remediale și de 
sprijin; 
70% din elevii 
participanți au obținut 

Numar mic de 
elevi prezenti 

Progres 
întârziat  

Nr de fișe de 
activitate în 
proiectul 
ROSE și 
mediile 
obținute la 
finalul sem I și 
II 
 



41 
 

progres la aplicarea 
testului final. 

Utilizarea la clasă 
a strategiilor cu 
caracter activ-
participativ, cu 
accent pe învățare 

Septembrie 
2021-iunie 
2022 

Raportul comisiei 
CEAC/ Raportul 
statistic pe profesor/ 
Resp arie curriculară 
 

Realizat Progres 
bun  
 

Fișe de 
asistență și 
interasistență 
Proiectele 
didactice ale 
profesorului 

Organizarea de 
activități 
extracurriculare 

Septembrie 
2021-iunie 
2022 

Propuneri şi planificări 
de activităţi 
(simpozioane, 
comemorări, excursii, 
alte activităţi cu elevii). 
 

Realizat Progres 
bun  
 

Expoziții cu 
diplome 
Rapoarte 
profesori 

Utilizarea 
evaluărilor scrise 
standardizate 

Martie-mai  
50%note pestre 5 

Realizat Progres 
satisfăcător 
 

Teste 
sumative 
sem.I, 
respectiv 
sem. II cu 
subiecte doar 
din materia 
semestrului 
care să 
respecte 
competențele 
  și bareme 
clar și  precis 
stabilite 

Utilizarea învățării / 
evaluării pe bază 
de proiecte 

An școlar 
2021-2022 

Implicarea elevilor în 
proiecte în procent de 
90%. 

Realizat Progres 
bun 

Portofoliile și 
proiectele 
elvilor 

Obiectiv specific 2: implicarea cadrelor didactice în formarea continuă  

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

Participarea la 
Consfătuirile 
anuale ale 
cadrelor 
didactice 

Sept. 2021 Prezența de 100% 
a cadrelor didactice 
la Consfătuirile pe 
specialități. /  
Punerea în practică 
a informațiilor 
transmise la 
Consfătuiri. 

Cadrele 
didactice au 
particiopat în 
proporție de 
80% 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

 

Participarea la 
Cercurile 
pedagogice pe 
specialități 

An școlar 
2021-2022 

Participarea în 
procent de peste 
90% a membrilor 
Catedrei la 
Cercurile 
pedagogice pe 
specialităţi 

Cadrele 
didactice au 
participat în 
proporție de 
80% 
 

Progres 
satisfăcător 
(2) 
 
 
 
 

Adeverințe de 
participare 
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Organizare 
lecții deschise/ 
Interasistențe 

An școlar 
2021-2022 

 
Fiecare membru al 
Catedrei susține o 
lecție deschisă și 
participă la cel puțin 
o interasistență.  
Îmbunătățirea și  
modernizarea  
activității  
desfășurate  de  
profesori. 
 

Trei membri ai 
catedrei au 
sustinut lecții 
deschise 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Fișe de 
asistență și 
interasistență 
Planuri de 
lecție 

Realizarea 
asistențelor la 
ore 

An școlar 
2021-2022 

O asistență pe 
semestru pentru 
cadrele didactice cu 
gradul I și câte 
două asistențe pe 
semestru pentru 
cadrele didactice cu 
gr. II, definitivat sau 
debutanți. 

S-au realizat 6 
asistențe din 
cele 8 
propuse în 
fiecare 
semestru. 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Fișe de 
asistență la oră 

Prezentare 
referate și 
comunicări în 
cadrul catedrei 
 

An școlar 
2021-2022 

 
Susținerea  unui 
referat/comunicare 
la nivelul Catedrei 
de către fiecare 
membru al 
acesteia. 

Doi membri ai 
catedrei au 
sustinut 
referate și un 
membru al 
catedrei a 
participat la 4 
workshop-uri. 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Procese 
verbale 
Și adeverințe 
de participare 

Participarea 
cadrelor 
didactice la 
cursuri de 
formare 
 
 
 
 
 
 

An școlar 
2021-2022 

Participarea tuturor 
membrilor Catedrei 
la cel puți un curs 
de formare anual. 
Creșterea eficienței 
activității de 
perfecționare la 
nivelul comisiei. 
Existența celor 90 
de credite 
profesionale. 

 
Din cei 7 
membri ai 
catedrei, 5 au 
urmat câte un 
curs de 
formare. 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Adeverințe 
cursuri formare 
Certificate 
grade didactice 
 

Obiectiv specific 3: participarea elevilor la concursuri școlare și olimpiade 

Activități Termen Rezultate 
ațteptate 

Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

Identificarea 
elevilor capabili 
de performanță 

Septembrie 
octombrie 2021 

Cel puțin doi 
elevi la fiecare 
specialitate 
care ar putea fi 
pregătiți în 

În urma testărilor 
inițiale sau 
formative s-au 
identifica câte doi 
sau chiar trei 

Progres bun(3) Teste inițiale 
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vederea unui 
concurs școlar. 

elevi/specialitate 
care au putut fi 
pregătiți pentru 
diverse 
concursuri 
școlare. 

Organizarea de 
ore de pregătire 

Octombrie 
2021-iunie 
2022 

 
Minim 3 elevi 
participanți la 
orele de 
pregătire 

La orele de 
pregătire au 
participat 5 elevi 
repartizați pe cele 
3 discipline. 

Progres bun(3)  
Teste inițiale 
Teste finale 

Participare la 
concursuri și 
olimpiade 
școlare 

Conform 
calendarului 

Cel puțin un 
premiu/an 

S au obținut 4 
premii I, un 
premiu 2 și două 
premii 3. 

Progres bun(3) Rezultat 
obținut 

Obiectiv specific 4: Corelarea managementului instituţional cu managementul Ariei 

curriculare Limbă și comunicare 

Activități Termen Rezultate 
așteptate 

Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și mijloace 
de verificare 
utilizate 

Informarea cadrelor 
didactice cu privire la 
politica educaţională a 
unităţii scolare, precum 
si la setul de 
documente 
manageriale care 
ghideaza activitatea in 
anul scolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea 
documentelor de 
proiectare şi 
organizare a 
activităţii comisiei 
pentru anul şcolar 
2021-2022. 

1-10 
septembrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-30 
Septembri
e 2021 
 

Toți membri 
catedrei  vor 
fi instruiți 
ASSM, se 
vor înscrie 
în diverse 
comisii de 
lucru, vor 
participa la 
ședințele de 
catedră. 
 
 
 
 
 
 
 
Toți membri 
catedrei  vor 
preda la 
timp 
planificările 
anuale, copii 
după actele 
de studii, 
lista cu 
manualele și 
auxiliarele 
didactice 

Toți membri 
catedrei  au 
fost instruiți 
ASSM, fac 
parte din 
diverse comisii 
de lucru, au 
participat la 
ședințele de 
catedră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membri 
catedrei au 
predat în 
proporție de 
90% 
planificările 
anuale copii 
după actele de 
studii. 

Progres 
bun(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progres 
satisfăcător(
2) 

Fişele postului 
Fișele ASSM 
Încadrare 
Cataloage 
Orar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan managerial 
Planificări 
calendaristice 
anuale, Planificări 
unități de învățare 
Copii acte studii 
(diplomă licenţă/pt. 
cadrele didactice 
nou venite, 
certificate grade 
didactice/unde 
este cazul, 
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utilizate la 
clasă. 
 
 
 
  
 
 
 

adeverinţe/certifica
te cursuri 
formare/unde este 
cazul 
Curriculum Vitae 
european/actualizat)
. 

Aplicarea testelor de 
diagnoză 

Septembri
e-
octombrie 
2021 

Aplicarea 
testelor 
inițiale în 
proporție de 
100% 
 

Testele inițiale 
au fost 
aplicate în 
proporție de 
80%. 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Testele initiale ale 
elevilor/discipline 
însotite de 
matricile de 
specificatie 

Analiza rezultatelor 
testelor de diagnoză şi 
stabilirea unor masuri 
de ameliorare/ 
performanta 
ca urmare a analizei 
rezultatelor obtinute la 
evaluarea initiala 

Octombrie 
2021 
 

Se vor 
întocmi 
procese 
verbale 
privind 
rezultatele 
evaluării 
predictive. 
Fiecare elev 
înregistrat 
cu CES va 
avea PIP/ 
specialitate 

Nu s-au 
întocmit 
procese 
verbale de 
analiză a 
rezultatelot 
testării inițiale. 
S-au realizat 
PIP-uri 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

PV analiză 
rezultate teste 
inițiale 
Planuri de 
intervenție 
personalizate (PIP) 

Monitorizarea 
parcurgerii ritmice şi de 
calitate a conţinuturilor 

permanent Parcurgerea 
programei 
conform 
planificării 
calendaristic
e 

În urma 
asistențelor la 
ore s-a 
constatat că 
toți profesorii 
au parcurs 
programa 
conform 
planificării 

Progres 
bun(3) 

Fișe de asistență 
la ore 

Promovarea 
sistematica de metode 
şi tehnici moderne de 
studiu interactive 
precum şi practicarea 
de modele şi stiluri 
eficiente de „a învăţa 
cum să înveţi”, de „a 
învăţa pentru a şti să 
faci” şi „a învăţa 
permanent 

An școlar 
2021-2022 

Toți 
profesorii 
vor alica 
metode 
activ-
participative. 
 

În urma 
asistențelor și 
a 
interasistențel
or s-a 
constatat că 
90% din 
profesori au 
aplicat la clasă 
metode activ-
participative. 

Progres bun 
(3) 

Fișe de asistență/ 
interasistențe 

Monitorizarea actului 
educaţional din 
perspectiva progresului 
şcolar, individual şi a 

An școlar 
2021-2022 

Rezultate 
concursuri 
școlare și 

În urma 
examenului de 
bacalaureat, 
după sesiunea 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Raportul 
responsabilului de 
arie curriculară  
Raportul CEAC 



45 
 

reuşitei şcolare la 
concursurile și 
examenele naționale 

examene 
naționale 

din toamnă, 
procentul de 
promovabilitat
e la disciplina 
Limba și 
literatura 
română a fost 
de 42,22%. 

Simularea examenului 
de 
bacalaureat la Lima și 
literatura română 

Martie 
2022 
 

50% din 
elevii 
prezenți să 
promoveze 
simularea 
examenului 
de 
bacalaureat 

37,70% din 
elevi au 
promovat 
simularea 
examenului de 
bacalaureat 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Raportul comisiei 

Analiza rezultatelor 
obtinute 
la simulare si 
prelucrarea 
datelor obținute, cu 
stabilirea măsurilor 
remediale/performantel
or 
conform rezultatelor 

 În urma 
simulării 
examenului 
de 
bacalaureat 
se va 
întocmi un 
Raport și un 
Plan de 
măsuri 
remediale 

S-au întocmit 
Raportul 
Planu de 
măsuri 
remediale în 
urma simulării 
examenului de 
bacalaureat. 

Progres bun 
(3) 

Proces verbal 
catedră 

Obiectiv specific 5: promovarea progreselor și a rezultatelor deosebite obținute de elevi  

Activități Termen Rezultate 
așteptate 

Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

Realizare de 
expoziții cu 
produsele elevilor 

An școlar 
2021-2022 

1 diplomă 
pentru fiecare 
disciplină din 
catedră /an 

11 diplome( cel 
puți cîte 
2/specialitate) 

Progres bun (3) Expoziții 
produse sau 
diplome elevi 
 

Realizare de 
colaje/poze/informări 
cu 
realizările/progresele 
elevilor 

An școlar 
2021-2022 

2 postări 
lunar pe site-
ul școlii 
 

Există cîte o 
postare(în 
medie) pe site-
ul liceului 

Progres 
satisfăcător(2) 

Pagina de 
facebook a 
liceului 
Classroom 
WhatsApp 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

I. COMPONENȚA CATEDREI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. 
crt. 

Disciplina Statut Grade didactice 

  Titular Suplinitor Doctorat Gradul 
I 

Gradul 
II 

Definitivat Debutant Necalificat 

1. Economic/comerț  4 2  4   2  
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2. Industrie 
alimentară 

1 1 1   1 1  

3. Alimentație 
publică 

1 1     1  

4. Mecanică  1   1     

5. IP – maiștri 1 5    1 5  

 

II.SITUAȚIA ORELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ 

Nr.  

crt. 

 

 

                                                              Tip de pregătire Obs. 

 Disciplina  

      Remedială 

         Olimpiade / 

          concursuri 

            școlare 

 

       Bacalaureat / 

         Atestate 

         profesionale 

 

 

      Corigențe 

 

 

Nr.  

ore  

Clasa 

  

Nr. 

elevi 

 

 

Nr.  

ore 

Clasa Nr. 

elevi 

Nr. 

ore 

Clasa Nr. 

elevi 

Nr. 

ore 

Clasa Nr. 

elevi 
 

1. Discipline 

tehnice/ 

Servicii  

    

4 

 

XIB, 

XIC 

 

 5 

    

- 

 

- 

 

- 
 

2 Discipline 

tehnice 

      20 XII A 

XII B 

XII C 

XIII S 

     

III. MONITORIZARE PLAN MANAGERIAL 

Obiectiv specific 1: Implicarea elevilor în activități menite să îmbunătățească rezultatele învățării. 

Activități Termen Rezultate 

așteptate 

Situația 

constatată 

Apreciere 

progres 

Surse și 

mijloace de 

verificare 

utilizate 

Utilizarea la 

clasă a 

strategiilor cu 

caracter activ-

participativ, cu 

accent pe 

învățare 

Septembrie 

2021-iunie 

2022 

6 

asistențe/semestru 

 

S-au realizat 

3 

interasistențe 

din cele 6 

propuse în 

fiecare 

semestru. 

Profesorii 

propunători 

au utilizat la 

clasă 

strategii 

didactice  cu 

caracter activ  

participativ. 

Progres 

bun (3) 

 

Fișe de 

asistență și 

interasistență 

Proiectele 

didactice ale 

profesorului 

Organizarea de 

activități 

extracurriculare 

Septembrie 

2021-iunie 

2022 

La începutul 

anului școlar au 

fost propuse un 

număr de  

activități.  

Au fost 

realizate 

toate 

activitățile 

propuse în 

Progres 

bun (3) 

 

Expoziții cu 

diplome, 

colecție 

fotografică, 
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Planul 

managerial, 

dar și altele 

noi. 

portofolii ale 

activităților; 

Utilizarea 

învățării / 

evaluării pe 

bază de 

proiecte 

An școlar 

2021-2022 

Implicarea 

elevilor în 

proiecte în 

procent de 90%. 

Elevii s-au 

implicat în 

proporție de 

80% în 

realizarea 

proiectelor. 

Progres 

bun(3) 

Realizarea 

de proiecte 

nivel 4 

Obiectiv specific 2: implicarea cadrelor didactice în formarea continuă  

Activități Termen Rezultate așteptate Situația 
constatată 

Apreciere 
progres 

Surse și 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

Participarea la 
Consfătuirile 
anuale ale 
cadrelor 
didactice 

Sept. 2021 Prezența de 100% 
a cadrelor didactice 
la Consfătuirile pe 
specialități. /  
Punerea în practică 
a informațiilor 
transmise la 
Consfătuiri. 

Cadrele 
didactice au 
particiopat în 
proporție de 
80% 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

 

Participarea la 
Cercurile 
pedagogice pe 
specialități 

An școlar 
2021-2022 

Participarea în 
procent de peste 
90% a membrilor 
Catedrei la 
Cercurile 
pedagogice pe 
specialităţi 

Cadrele 
didactice au 
participat în 
proporție de 
80% 
 

Progres 
satisfăcător 
(2) 
 
 
 
 
 

Adeverințe de 
participare 
 
 
 
 
  

Organizare 
lecții deschise/ 
Interasistențe 

An școlar 
2021-2022 

 
Fiecare membru al 
Catedrei susține o 
lecție deschisă și 
participă la cel puțin 
o interasistență.  
Îmbunătățirea și  
modernizarea  
activității  
desfășurate  de  
profesori. 
 

Trei membri ai 
catedrei au 
sustinut lecții 
deschise 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Fișe de 
asistență și 
interasistență 
Planuri de 
lecție 

Realizarea 
asistențelor la 
ore 

An școlar 
2021-2022 

O asistență pe 
semestru pentru 
cadrele didactice cu 
gradul I și câte 
două asistențe pe 
semestru pentru 
cadrele didactice cu 

S-au realizat 6 
asistențe din 
cele 8 
propuse în 
fiecare 
semestru. 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Fișe de 
asistență la oră 
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gr. II, definitivat sau 
debutanți. 

Prezentare 
referate și 
comunicări în 
cadrul catedrei 
 

An școlar 
2021-2022 

 
Susținerea  unui 
referat/comunicare 
la nivelul Catedrei 
de către fiecare 
membru al 
acesteia. 

Doi membri ai 
catedrei au 
sustinut 
referate și un 
membru al 
catedrei a 
participat la 4 
workshop-uri. 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Procese 
verbale 
Și adeverințe 
de participare 

Participarea 
cadrelor 
didactice la 
cursuri de 
formare 

An școlar 
2021-2022 

Participarea tuturor 
membrilor Catedrei 
la cel puți un curs 
de formare anual. 
Creșterea eficienței 
activității de 
perfecționare la 
nivelul comisiei. 
Existența celor 90 
de credite 
profesionale. 

 
Din cei 7 
membri ai 
catedrei, 5 au 
urmat câte un 
curs de 
formare. 

Progres 
satisfăcător 
(2) 

Adeverințe 
cursuri formare 
Certificate 
grade didactice 
 

Obiectiv specific 3: participarea elevilor la concursuri școlare și olimpiade 

Activități Termen Rezultate 

ațteptate 

Situația 

constatată 

Apreciere 

progres 

Surse și 

mijloace de 

verificare 

utilizate 

Identificarea 

elevilor 

capabili de 

performanță 

Septembrie 

octombrie 

2021 

Cel puțin doi 

elevi la 

fiecare 

specialitate 

care ar putea 

fi pregătiți în 

vederea unui 

concurs 

școlar. 

În urma 

testărilor inițiale 

sau formative s-

au identifica 

câte doi sau 

chiar trei 

elevi/specialitate 

care au putut fi 

pregătiți pentru 

diverse 

concursuri 

școlare. 

Progres 

bun(3) 

Teste inițiale 

Organizarea 

de ore de 

pregătire 

Octombrie 2021-

iunie 2022 
 

Minim 3 

elevi 

participanți la 

orele de 

pregătire 

La orele de 

pregătire au 

participat 5 elevi 

repartizați pe 

cele 3 

discipline. 

Progres 

bun(3) 

 

Teste inițiale 

Teste finale 

Participare la 

concursuri și 

olimpiade 

școlare 

Conform 

calendarului 

Cel puțin un 

premiu/an 

S-au obtinut 

rezultate la 

concursul 

organizat de 

Colegiul Virgil 

Madgearu 

Ploiești  

Progres 

bun(3) 

Rezultat 

obținut 
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Obiectiv specific 4: Corelarea managementului instituţional cu managementul Ariei curriculare 

Tehnologii 

Activități Termen Rezultate 

așteptate 

Situația 

constatată 

Apreciere 

progres 

Surse și mijloace 

de verificare 

utilizate 

Informarea 

cadrelor 

didactice cu 

privire la 

politica 

educaţională 

a unităţii 

scolare, 

precum si la 

setul de 

documente 

manageriale 

care 

ghideaza 

activitatea in 

anul scolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea 

documentelo

r de 

proiectare şi 

organizare a 

activităţii 

comisiei 

pentru anul 

şcolar 2021-

2022. 

1-10 

septembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-30 

Septembrie 

2021 

 

Toți membri 

catedrei  vor 

fi instruiți 

ASSM, se 

vor înscrie 

în diverse 

comisii de 

lucru, vor 

participa la 

ședințele de 

catedră. 

 

 

 

 

 

 

 

Toți membri 

catedrei  vor 

preda la 

timp 

planificările 

anuale, copii 

după actele 

de studii, 

lista cu 

manualele și 

auxiliarele 

didactice 

utilizate la 

clasă. 

 

 

 

  

 

 

 

Toți membri 

catedrei  au 

fost instruiți 

ASSM, fac 

parte din 

diverse 

comisii de 

lucru, au 

participat la 

ședințele de 

catedră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membri 

catedrei au 

predat 

planificările 

anuale copii 

după actele de 

studii. 

Progres 

bun(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progres 

satisfăcător(2

) 

Fişele postului 

Fișele ASSM 

Încadrare 

Cataloage 

Orar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan managerial 

Planificări 

calendaristice 

anuale, Planificări 

unități de învățare 

Copii acte studii 

(diplomă licenţă/pt. 

cadrele didactice 

nou venite, 

certificate grade 

didactice/unde este 

cazul, 

adeverinţe/certificat

e cursuri 

formare/unde este 

cazul 

Curriculum Vitae 

european/actualizat). 

Aplicarea 

testelor de 

diagnoză 

Septembrie

-octombrie 

2021 

Aplicarea 

testelor 

inițiale 

 

Testele inițiale 

au fost aplicate  

Progres 

satisfăcător(2

) 

Testele initiale ale 

elevilor/discipline 

însotite de matricile 

de specificatie 

Analiza 

rezultatelor 

testelor de 

Octombrie 

2021 

 

Se vor 

întocmi 

procese 

Nu s-au 

întocmit 

procese 

Progres 

satisfăcător(2

) 

PV analiză 

rezultate teste 

inițiale 
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diagnoză şi 

stabilirea 

unor masuri 

de 

ameliorare/ 

performanta 

ca urmare a 

analizei 

rezultatelor 

obtinute la 

evaluarea 

initiala 

verbale 

privind 

rezultatele 

evaluării 

predictive. 

Fiecare elev 

înregistrat 

cu CES va 

avea PIP/ 

specialitate 

verbale de 

analiză a 

rezultatelot 

testării inițiale. 

S-au realizat 

PIP-uri 

Planuri de 

intervenție 

personalizate (PIP) 

Monitorizare

a parcurgerii 

ritmice şi de 

calitate a 

conţinuturilo

r 

permanent Parcurgerea 

programei 

conform 

planificării 

calendaristic

e 

În urma 

asistențelor la 

ore s-a 

constatat că 

toți profesorii 

au parcurs 

programa 

conform 

planificării 

Progres 

bun(3) 

Fișe de asistență la 

ore 

Promovarea 

sistematica 

de metode şi 

tehnici 

moderne de 

studiu 

interactive 

precum şi 

practicarea 

de modele şi 

stiluri 

eficiente de 

„a învăţa 

cum să 

înveţi”, de „a 

învăţa pentru 

a şti să faci” 

şi „a învăţa 

permanent 

An școlar 

2021-2022 

Toți 

profesorii 

vor alica 

metode 

activ-

participative

. 

 

În urma 

asistențelor și 

a 

interasistențelo

r s-a constatat 

că 70% din 

profesori au 

aplicat la clasă 

metode activ-

participative. 

Progres bun 

(3) 

Fișe de asistență/ 

interasistențe 

Monitorizare

a actului 

educaţional 

din 

perspectiva 

progresului 

şcolar, 

individual şi 

a reuşitei 

şcolare la 

concursurile 

An școlar 

2021-2022 

Rezultate 

concursuri 

școlare și 

examene 

naționale 

  Raportul 

responsabilului de 

arie curriculară  

Raportul CEAC 
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și examenele 

naționale 

Obiectiv specific 5: promovarea progreselor și a rezultatelor deosebite obținute de elevi  

Activități Termen Rezultate 

așteptate 

Situația 

constatată 

Apreciere 

progres 

Surse și 

mijloace de 

verificare 

utilizate 

Realizare de 

expoziții cu 

produsele elevilor 

An școlar 

2021-

2022 

1 diplomă 

pentru 

fiecare 

disciplină 

din catedră 

/an 

11 diplome     

(cel puțin cîte 

2/specialitate) 

Progres bun 

(3) 

Expoziții 

produse sau 

diplome 

elevi 

 

Realizare de 

colaje/poze/informări 

cu 

realizările/progresele 

elevilor 

An școlar 

2021-

2022 

2 postări 

lunar pe 

site-ul 

școlii 

 

Există cîte o 

postare (în 

medie) pe 

site-ul liceului 

Progres 

satisfăcător(2) 

Pagina de 

facebook a 

liceului 

Classroom 

WhatsApp 

 

COMISIA PRIVIND COMBATAREA VIOLENŢEI, A ABSENTEISMULUI-ABANDONULUI ŞCOLAR, A 

CORUPŢIEI ÎN ŞCOALĂ ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

ACTIVITATEA DATA ACŢIUNII NR. PARTICIPANŢI 
PROFESORI ŞI CALITATEA 

ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII 

“Antidot pentru 

violență” 
Ian.2022 Cls IXC,15 elevi prof diriginte 

“Respectă și vei fi 

respectat, sunt 

tolerant?” 

12.11.2021 Cls XIIB 

prof diriginte 

“Fii antibullying, 

antiviolenta! Fii 

protoleranta!” 

18.11.2021 

Proiect activitate de 
prevenire a 

bullingului,cls X B 

PV 766/18.11.2021 

prof diriginte 

”Trezeste uriasul din 

tine fara violenta!” 
17.11.2021 Cls XI C prof diriginte 

Proiect 

antiviolență:alfabetul 

comunicării asertive 

9.12.2021 Cls XI C 
prof diriginte și consilier 

școlar  

Proiect: “Spune nu 

violentei în școală!” 
10.01.2022 Cls XI P1 

Coordonator:prof. dir. PV 
nr.9/10.01.2022 
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Agentia Nationala anidrog impreuna cu politia de proximitate Câmpina și cu sprijinul psihologului 

coordonator si colaborator, au derulat activități în cadrul acțiunii ”Saptamana antiviolență” la dezbateri cu elevii 

de la clasele din învățământul profesional și de la liceu, respectiv au participat 169 de elevi de la clasele IXP1, 

2, 3, XP1, 2, 3, XIP, XIA, XIB, XIC, XIIA, XIIB, XIIC 

ACTIVITATEA DATA NR 
PARTICIPANȚI 

Efectele bullyingului asupra formarii 
personalitatii 

20.01.2022 42 

“Iti face bine sa faci bine!” 1.02.2022 24 

“Imbunatatirea rezilientei” 10.03.2022 25 

“Ziua nationala a lecturii” 15.02.2022 23 

Traficul de persoane 22.02.2022 25 

Saptamana antiviolenta 03.02.2022 45 

Campanie antidrog cu Brigada antidrog,Ploiesti 01-02.03.2022 70 

“Trezeste uriasul din tine fara violenta” 01.02.2022 23 

“Emotiile din viata noastra si controlul lor” 23.03.2022 22 

“Diagnistic coruptie/tinerii impotriva coruptiei” 25.05.2022 17 

“Violenta verbala si nonverbala” 18.05.2022 18 

“Media scrisa si responsabilitatea sociala a 
informatiilor” 

08.06.2022 19 

Siguranta in scoala,traficul de persoane si 
antidrog Inspectoratul Judetean de Politie 

29.06.2022 58 

Alte proiecte: 

1. Proiect educațional: ”Violența-un raspuns la neadaptare” cf Pv .nr.331/01.02.2022 organizata in saptamana 

dedicata antiviolentei; elevii au facut debate-uri si au prezentat PP pe tema luptei impotriva violentei 

2. Proiect educational :”Prejudecata”,Cls XII S,cf PV nr.473/17.05.2022  

3. ”Spune si altora despre traficul de persoane”-proiect educ.cf PV 577/26.05.2022 

4. ”Spune NU violentei in scoala!”,cf pv.nr 9/10.01.2022 

5. ”Combaterea bullyingului in scoala” cf PV 440/03.03.2022 

6. Proiect educational : “Minori in deriva”stop violentei”,cls IXB /pv621/20.06.2022 

7. Proiect educational:”Mai bine integru decat corupt”,cf PV nr.396/17.02.2022 

8. Proiect educ.:”Viata are prioritate.Stop etnobotanicelor”,pv.479/07/04/2022 

9. Proiect educ.:”Spune si altora despre traficul de persoane: cf pv 577/26.05.2022 

10. Pr.ed.:”Gestionarea emotiilor in situatii de bullying” pv348/03.02.2022 
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11. Pr.ed.:”Fii antibullying,fii pro toleranta!”pv766/18.11.2022 

12. Proiect educational:”Ziua international a drepturilor omului –egalitate de gen,pv.786/10.12.2022 

Activitate de formare in domeniul combaterii violentei: 

*lansarea proiectului RESTART online cf adeverinta serie AS2,nr.4770/14.03.2022 

*ghid de bune practice in combaterea bullyingului adeverinta seria SP15 nr 59410/15.04.2022(SC 

Sellification SRL) 

RESPONSABIL PENTR FORMARE CONTINUĂ ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

a. Formarea continuă a personalului didactic prin înscrieri la grade didactice 

  În lunile octombrie - noiembrie 2021 s- au înscris  pentru susţinerea gradelor didactice, un număr de 2 
cadre didactice: 
 

Nr crt. Specialitatea Gradul didactic Anul susţinerii 
examenului 

1. Profesor - D.T. - Industrie 
Alimentară  

Înscriere  la gradul didactic II 2023 

2. Profesor - D.T. – Industrie 
alimentară 

Înscriere la Definitivat 2022 

Pe parcursul anului scolar 2021-2022, un număr de 2 cadre didactice au obţinut grade didactice  

după cum urmează: 
   

Nr.crt. Gradul didactic obținut Specialitatea Anul obținerii 

1. I Maistru instructor D.T.- Alimentatie 
publica I.P 

August 2022 

2. II Maistru instructor - D.T. – P.I.P. 
Comerț 

August 2022 

b. Echivalări grade didactice: 
În semestrul I al  anului școlar 2021-2022, un număr de 2 cadre didactice au echivalat cu 90 de 

credite transferabile Gradul Didactic I si Studiile Doctorale după cum urmează : 

 

Nr 
crt. 

Specialitatea Gradul 
didactic 
obţinut 

Credite 
transferabile 
obținute/anul 

1. Profesor titular D.T.Comerț   a solicitat (cerere nr. 
2766/11.11.2021) pe baza Certificatului de acordare a Gradului 
Didactic I eliberat de Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște  
echivalarea obţinerii gradului didactic I în anul şcolar 2020-2021 
cu 90 de credite profesionale transferabile. 

I 90 CPT/ SEM. I 
2021 

2. Profesor titular D.T. –Industrie Alimentară a solicitat (cerere nr. 
2606/ 21.10.2021) pe baza Titlului Științific de Doctor în domeniul 
Biotehnologii, eliberat de Universitatea de Stiinte Agronomice și 
Medicină Veterinară din Burești, echivalarea obţinerii doctoratului 
în anul 2019  cu 90 de credite profesionale transferabile. 
 

- 90 CPT/ SEM. I 
2021 

 

c. Cursuri pentru formare și dezvoltare profesională 
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Pe parcursul  anului şcolar 2021-2022,   cadrele didactice au participat la următoarele cursuri de formare 
şi dezvoltare profesională: 

Nr.crt. Denumirea cursului/Furnizor/Nr. credite/Nr.ore Nr. profesori 
participanți 

1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Instituțională din Unitățile de 

Învățământ Preuniversitar, Furnizor CONSULTEDUCATION SRL, 

decembrie 2021, 40 ORE 

1 

2. Învățarea prin joc/ Soluții inovatoare în educație, Furnizor EDUMAGIC, 

decembrie 2021, 13 ore. 

1 

3. Comunicare și tehnici psihologice de influiențare a comportamentului/ 

Asociația română pentru cercetare și inovație, Cluj-Napoca/ martie 

2022/18 CPT 

13 

4. Mentoratul didactic- calea spre o carieră de succes, Categoria a 2-a, / 

Asociația School Consulting Transilvania, Mureș, acreditat OMEN nr. 

4737/09.08.2019/ iunie- iulie 2022/ 100 ORE, 25 CPT. 

4 

5. Etică și integritate academică/ Asociația Proeuro-Cons/ iunie-iulie 

2022/13 ore 

1 

6. Leadership și management în organizațiile școlare/ Asociația Proeuro-

Cons / 2022 / 30 CPT/120 ORE  

1 

7. Strategia de dezvoltare instituțională, Furnizor VIVID EDUCATION 

MANAGEMENT SRL, 8 ore, decembrie 2021. 

1 

 

COORDONATOR PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE 

Activitatea educativă 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 anul şcolar 2021-2022, 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 aparute 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.  

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 ROI, Instructiuni de SSM  şi Norme de apărare 

împotriva incendiilor. 

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. 
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La sfârsitul  anului școlar, s-au reunit Consiliile Profesorilor 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 anului școlar cataloagele să fie complet şi corect întocmite, 

iar situaţiile speciale la învățătură și disciplină  să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

Fiecare diriginte a realizat ședințe cu părinții și a planificat ore de suport educațional 

Referate și lecții deschise 

Nr 
crt 

Clasa Lecție deschisă Referat 

1.  
IX B 

 18 noiembrie 2021 
„Hobby-urile și talentele mele” 

29.11.2021 Impactul invatamantului on-line 
asupra dezvoltarii personale si planificarii 
carierei elevilor 

2.  
XI A 

25.11.2021 
Thanksgiving day - Secretul 
mulțumirii 

10 ianuarie 2022 
Managementul Informatiilor si al invatarii 

3.  
  

21 februarie  
Atributiile dirigintelui 

4.  
  

22 martie 2022 
Influenta anturajului asupre adolescentului 

5.  
  

22 martie 2022 
Rolul dirigintelui in educatia morala a tinerilor 

 

Parteneriate educaționale 

Nr.  

crt. 

Partener Obiectul parteneriatului 

1.  Inspectoratul de Politie al 

judetului Prahova 

Inlaturarea violentei in randul elevilor. 

Prevenirea si combaterea delicventei juvenile 

2.  Politia Municipiului Campina 

Compartiment – Politia de 

Proximitate 

Sustinerea de seminarii  cu grupuri de  elevi pe teme legate de: 

 prevenirea savarsirii de contraventii si infractiuni, cunoasterea 

si inlaturarea factorilor de risc, cunoasterea legislatiei privind 

drepturile copilului, prevenirea traficului si consumului de 

droguri, prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane. 

3.  Inspectoratul General pentru 

Situatii de Urgenta 

Sustinerea de seminarii lunare cu grupuri de  elevi pe teme 

legate de: Situatii de urgenta 

4.  Scoli gimnaziale din Municipiul 

Campina si zona adiacenta 

-Parteneriate educationale cu tema:„ Orientare scolara si 

profesionala” 

-Partener Proiect Judetean “Primul ajutor salveaza vieti” 

-Simpozion national” Interdisciplinaritate, transdisciplinaritate 

si pluridisciplinaritate” 

-Concurs Regional:”Ganduri, dorinte, planuri... de moment sau 

de viitor” 

5.  Parintii elevilor   Contracte educationale 

6.  Asociatia Nationala „Cultul 

eroilor”, filiala  “Regina Maria “, 

Campina  

Activitati de educatie patriotica si cinstire a eroilor neamului 

7.  SC Voipan SRL Telega Conventii instruire practica/contracte in domeniul industrie 

alimentara 

8.  Fundatia Zamolxes -Cresterea gradului de cultura al tinerei generatii prin 

participarea la Festivalul Tineretului 

-Proiectul “Tineri de succes, tineri responsabili financiar” 

9.  Agenți economici din Câmpina  Conventii instruire practica/domeniile din oferta liceului 
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ACTIVITATI DE CONSILIERE DE GRUP 
PROFESOR CONSILIER SCOLAR 

Activitatile de consiliere scolara de grup in perioada de scoala online s-au desfasurat pe platforma 

google classroom (în urma invitatiei profesorilor diriginti) , iar în perioada cu prezență fizică, ședințele de 

consiliere s-au desfășurat în sala de clasă. Deasemenea au avut loc ședințe de consiliere individuală la cabinet, 

cu acordul părinților elevilor minori , la solicitarea elevilor sau a părinților. 

Teme abordate în cadrul ședințelor de consiliere de grup: 

 Program national “ Din grija pentru copii” ( scop – dezvoltarea abilitatilor sociale si emotionale)– XB, 

XII C 

 Program de consiliere “ Vorbeste ca sa te pot vedea”  ( scop – dezvoltarea abilitatilor de comunicare 

eficienta) – XI B, IX P1 

 Saptamana Judeteana a nonviolentei in mediul scolar  - XI P2, IX A, XIIB, XC, IX B, XIB, IXC, XP1 

 Fatetele motivatiei ( scop – dezvoltarea abilitatilor de luare a deciziilor) –XI P2 

10.  Asociatia mutuala AMUS  -Orientare scolara si profesionala 

-Partener Proiect”Investind in tine, investesti in sanatatea 

omenirii” 

11.  Scoala Postliceala Sanitara 

“Dr.Dinu” 

Orientare scolara si profesionala 

Pregatire in acordarea primului ajutor in caz de accident 

12.  Academia de Studii Economice 

Bucuresti 

Orientare scolara si profesionala a tinerilor absolventi de liceu 

13.  Universitatea de Petrol si gaze 

Ploiesti 

Orientare scolara si profesionala a tinerilor absolventi de liceu 

14.  Scoala Liteni, Jud. Iasi Partener Proiect:”Nasterea Domnului-renasterea bucuriei” 

15.  Centru scolar pentru educatie 

incluziva Albatros, Constanta 

Partener Proiect:”Bucuria daruirii” 

16.  Liceul Teoretic “Emil Racovita” 

Baia Mare 

Partener Concurs interjudetean :”Aripi de poveste” 

17.  CJRAE Prahova Servicii de consiliere si asistenta psihopedagogica pentru elevi, 

parinti, cadre didactice 

18.  Open MTB –Race for autism Campanie recrutare elevi si profesori voluntari 

19.  Universitatea de stiinte 

agronomice si medicina veterinara 

Bucuresti 

Orientare scolara si profesionala 

20.  Liceul Tehnologic Energetic 

Câmpina 

Partener Proiect judetean “Prevenirea comportamentelor 

nesanatoase” 

21.  Asociatia “The Social Incubator” Acordare  cursuri formare si pregatire fosti absolventi 

22.  Colegiul Tehnic Forestier 

Campina 

Partener in Proiectul “Ziua mondiala a alimentatiei sanatoase” 

23.  Universitatea Politehnica 

Bucuresti 

Orientare scolara si profesionala 

24.  Scoala Profesionala Speciala 

Breaza 

Partener in activitati de voluntariat 

25.  Universitatea Romano-americana 

Bucuresti 

Orientare scolara si profesionala 

26.  Bibiloteca Dr. C. I. Istrati” 

Campina 

Cultivarea interesului si pasiunii elevilor pentru literatura si 

lectura 

27.  UET - Scuola Universitaria 

Europea per il Turismo in 

Milano(Italy)  

Proiect  “Europe 3000” Intership pentru elevi de la profilul 

turism si alimentatie 
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 Eu si colegii mei ( dezvoltarea abilitatilor de auto si intercunoastere) – IX A, IX C 

 Reteta reusitei ( cresterea stimei de sine) – XI B 

 Despre toleranță ( combaterea discriminarii) – X P1 

 Formele coruptiei in societate -X P1 

 Ce tie nu ti place, altuia nu-i face ( scop – combaterea fenomenului de violenta) – X A 

 Alfabetul comunicarii assertive (prevenirea fenomenului de bullying) – XI C 

 Cine sunt eu ( scop – dezvoltarea abilitatilor de autocunoastere) – IX P3 

 

Activitatea Consiliului Elevilor 

Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor a fost coordonată de prof. Apostol Georgiana. 

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

preocuparea de bază, la începutul anului a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2021-2022.  

Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor, în data de 13.10.2021.  

La această adunare, elevii şi-au ales reprezentantii pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor. În acest 

an școlar, activitatea Consiliului Elevilor a fost relativ buna.  

Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei în 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. 

Implicarea CȘE în activități educative: 

1. Campanie de prevenire a traficului de persoane 
Conștientizarea elevilor cu privire la traficul de persoane si mai ales despre riscurile pe care le implica 

expunerea vieții personale pe site- urile de socializare.  

Data: septembrie- octombrie 2021 

2. 16 Octombrie- Ziua Mondială a Alimentației Sănătoase 
Elevii au realizat preparate culinare dietetice si prezentări Power Point legate de alimentația sănătoasă.  

Data: 16 octombrie 2021 

3. 16 noiembrie- Ziua mondiala a toleranței 
Vizionarea scurt metrajului „Prejudecata” si premiera acestuia cu ocazia Zilei Mondiale a tolerantei. 

Totodată, s-au realizat activități pe tema „Toleranta si conviețuire în spațiul public”- dezbatere, 

prezentări Power Point, chestionare, filmulețe.  

Data: 16 noiembrie 2021 

4. 1 decembrie- Participarea la acțiuni comemorative 
Data: decembrie 2021 

5. Amenajarea claselor in spiritul sărbătorilor și organizarea concursului „Cea mai frumoasă 
clasă!” 
Data: decembrie 2021 

6. Magia sărbătorilor de iarnă- „Colindam, colindam...pe la cancelarie” 
Tradiții si obiceiuri de Crăciun, colinde şi preparate specifice acestei sărbători.  

Data: 20 decembrie 2021 

7. Târgul de Crăciun din Parcul Municipal Vest Ploiești 
Elevii au realizat decorațiuni pe care le-au vândut în cadrul Târgului 

Data: 21 decembrie 2021 

8. Voluntariat- ajutorarea unei familii nevoiașe 
Data: 21 decembrie 2021 

9. Dragobetele 
Cunoașterea şi promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare 

Data: 24 februarie 2022 
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10. Săptămâna meseriilor 
Realizarea unor preparate la atelierul liceului și promovarea ofertei educaționale în rândul elevilor de 

gimnaziu. 

11. 15 martie Ziua Protecției Consumatorului 
Elevii au realizat prezentări power point, chestionare si au dezbatut teme de actualitate cum ar fi 

shopping- ul on-line. 

Data: 15 martie 2022 

12. 9 mai- Ziua Europei 
Cunoașterea și promovarea  comportamentului de cetățean european. 

Data: mai 2021 

13. Promovarea ofertei educaționale a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati” 
Realizarea materialelor promoționale, promovarea la școlile gimnaziale și în cadrul Bursei de valori 

organizată la Palatul Culturii Ploiești. 

Data: februarie- mai 2022 

14. Ziua eroilor 
Data: iunie 2022 

15. Feedback semestrial 
În anul școlar 2021- 2022 elevii au acordat feedback semestrial profesorilor pe care îi au la clasă pentru 

îmbunătățirea actului instructiv- educativ. Datele obținute se regăsesc în raportul întocmit în acest sens. 

Consiliul  Reprezentativ al Părinţilor. 

În data de 05.10.2021 a avut loc Adunarea generală a Consiliului Reprezentativ al Parintilor, pe grupul 

de whatsapp inițiat de prof. coordonator programe și proiecte educative, în vederea constituirii Comitetului 

Reprezentativ al Părinţilor pentru anul şcolar 2021-2022 si pentru a se prezenta parintilor structura anului scolar, 

Regulamentul Intern, Statutul elevului, perioada de desfasurare a Programului National ''Scoala altfel'', si alte 

informatii de interes pentru parinti, precum si alegerea Președintelui Comitetului Reprezentativ, membrii din 

partea CRP in CA si in Comisiile cu caracter permanent care au în componență membri CRP. A doua ședință 

s-a desfășurat în luna februarie, unde s-a prezentat părinților raportul semestrului I , precum si alte informări. 

Programul National scoala altfel, a fost anulat la nivelul întregii țări, datorită masurilor impuse de răspândirea 

infecțiilor cu Sars-COV2. 
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Activități extrașcolare desfășurate: 

 Septembrie 

2021 

Octombrie 

2021 

Noiembrie 

2021 

Decembrie 

2021 

Ianuarie 
2022 

Februarie 2022 Martie 2022 Aprilie 2022 Mai 2022 Iunie 
2022 

IX 
A 

Frumusețea 
toamnei 

Să fim mai 
toleranți 

Prietenia și 
solidaritatea 

Obiceiuri și 
tradiții de 
Crăciun 

Concurs 
de 
creație 
plastică 
și 
literară- 
Eminesc
u în 
sufletele 
noastre 

Dragobetele Stop violenței! O alimentație 
sănătoasă - 
un pas către 
sănătate 

Frumusețea 
primăverii - în 
versuri și 
culoare 

Importan
ța 
toleranțe
i în 
relațiile 
cu 
ceilalți 

IX 
B 

Clasa 
noastră mai 
frumoasă! 

Simfonia 
toamnei 

Nu violenței 
în școală! 
 

Sărbătoarea 
Crăciunului 
 

Dor de 
Eminesc
u 

De Dragobete, 
iubește 
românește! 

S.O.S:.Trafic de 
persoane 

Tutunul, 
alcoolul, 
drogul - 
semne de 
maturitate? 

Străinătatea și 
singurătatea 
copiilor 

Stilul de 
viață și 
sănătate
a 

IX 
C 

Prevenirea 
abandonului 
scolar! 

Combaterea 
fenomenului 
de bulliyng 
in clasa! 

Educație şi 
sănătate 

Sărbătoarea 
Crăciunului 
 

Concurs 
de 
desene. 

Iubeste 
romaneste! 

Sa combatem 
bullingul in 
scoala! 

Nu fumatului 
si alcoolului! 

Sa invatam sa 
ne distram! 

Invatam 
sa 
invatam! 

IX 
P
1 

Modern 
languages'd
ay-2021! 

Educație şi 
sănătate 

Thanksgiving 
day-2021! 

Colinde, 
colinde...! 

Aspectel
e 
violentei 
in 
societate 

Saint valentine’s 
day! 

Martisor pentru 
cei dragi! 

Viata, nu 
droguri!!! 

Fara trafic de 
persoane!!! 

Ziua 
familiei -
azi copil, 
maine... 
parinte! 

IX 
P
3 

Ziua 
educației 

Ziua 

internațional

ă a 

toleranței 

Sfântul 

Andrei 

Meseria brățară 
de aur 

Alimentat
ia 
sanatoas
a. 

Traditii de 
dragobete 

Sarbatoarea 
„Martisorului” 

Sarbatoarea 
Pastelui! 
Obiceiuri si 
traditii 

Vizita la un 
hotel si 
restaurant. 

Sa iubim 
natura 
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X 
A 

Fii bun 
coleg! 

Ziua 
Mondiala a 
Educatiei 

Cuvintele 
rănesc 
uneori! 

Vin sarbatorile! ,,Sanatat
ea 
inainte 
de toate'' 

Traditii de 
dragobete 

,,Calitatea 
alimentului 
ghidata de 
standarde de 
calitate si 
siguranta 
alimentului,, 

,, Ne 
pregatim de 
Invierea 
Domnului,, 

,, Colectarea 
selectiva a 
deseurilor,, 

,, Ultimul 
clopotel,
, 

X 
B 

Cum sa ne 
protejam 
sanatatea si 
sa ne ferim 
de bolile 
virale 
inclusiv 
Covid. 

Ziua 
mondiala a 
profesorilor. 

Ziua 
mondiala a 
alimentatiei 
sanatoase.  
Ziua 
tolerantei. 
Stop 
bullying! 
Violenta 
distruge, 
prietenia 
construieste! 

1 Decembrie. 
Ziua nationala a 
Romaniei! 
 Secret Santa. 
Bilete si cadouri 
pentru colegi. 

Ziua 
culturii 
nationale 

Corupţia si 
discriminarea in 
scoala 

Consumatorul 
istet 

Viata are 
prioritate! 
Stop 
drogurilor! 

Spune si altora 
despre traficul 
de persoane ! 

Familia 
in viata 
copilului 

X 
C 

Ziua 
Europeana 
a Limbilor 

Ziua 
Mondială a 
Educaţiei 

Ziua 
naţională 
fără tutun 
Fara droguri 

“Iata,vin 
colindatorii ! “ 

Ora de 
net 

Segregarea Abenteismul Învierea 
Domnului 

Ziua Europei Să 
mâncăm 
sănătos 

X 
P
1 

Eu, 
adolescentul
- constatari 
personale 

Ziua 
mondiala a 
educatiei 

Ziua 
international
a pentru 
toleranta –
bullying- 

Ziua 
internationala a 
drepurilor 
omului- 
egalitatea de 
gen - 

,,Sanatat
ea bunul 
cel mai 
de pret,, 

Saptamana 
meseriilor,,Place
rea meseriei de 
azi, reprezinta 
cheia succesului 
de maine,, 

De vorba cu 
psihologul/activi
tate cu 
Ruxandra 
Corodeanu 

Invierea 
Domnului,,De 
la suflet la 
suflet,, 

Ai grija de 
farfuria ta! 

,,Sa 
iubim 
natura,, 

X 
P
2 

Reguli de 
comportame
nt acasă și 
la școală 

Statutul 
elevului 

Drumetie Muzee, 
monumente, 
locuri istorice 

Școală 
fără 
bullyng 

Împreună pentru 
un internet mai 
bun 

Sunt un 
consumator 
conștient? 

Securitatea și 
sănătatea la 
locul de 
muncă pot 
salva vieți 

Cum putem 
ajuta copiii să 
facă față 
situațiilor dificile 
- reziliența. 
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X 
P
3 

Cum sa  ne 
protejam 
sanatatea si 
sa ne ferim 
de bolile 
virale,inclusi
v COVID 
 

Ziua 
mondiala a 
profesorilor 
Ziua 
mondiala a 
alimentatiei 
sanatoase 

stop bullying! 
violenta 
distruge,prite
nia 
construieste! 
nu fii victima 
traficului de 
persoane 
!informeaza-
te! 

1 decembrie-
ziua nationala a 
romaniei 
 traditii si 
obiceiuri  roman
esti de craciun 

Ziua 
campinei
-invitat 
dan 
ciupala 
istoric 

De 
dragobete,iubes
te romaneste 

,,stop violentei" un nu hotarat 
alcoolului si 
fumatului 

  

XI 
A 

Stop 
traficului de 
persoane - 
,,Vreau să 
fiu un om 
liber!” 

Cum am 
grijă de 
inima mea 

Avem dreptul 
la un aer fără 
fum de țigară 

Semnele 
prieteniei - 
,,împreună 
pentru viitor!” 

Ziua 
Câmpinei 
- 
Câmpina 
de 
altădată, 
invitat 
Șerban 
Băleanu, 
autor de 
monograf
ii locale 

Net adiction - 
dependența de 
internet, invitat 
Marius Cristian 
Neacșu, 
directorul 
masterului de 
geopolitică ASE 
București 

”Mama, primul 
meu rai” -
simpozion 
dedicat zilei 
mamei 

De ce a murit 
hristosul? 

Ziua 
independentei 
României, - 
invitat Christian 
Crăciun 

Ziua 
familiei - 
cum să 
înflorești 
pe 
ambele 
părți, - 
invitat 
Tony 
Berbece 

XI 
B 

Ziua 
Tolerantei 

Sfantul 
Andrei-
Ocrotitorul 
Romaniei 

Ziua 
Romaniei 

Colinde 
Obiceiuri 
romanesti din 
strabuni 

Anul Nou 
pe rit 
vechi 

Saptamana 
meseriilor- 
"Meseria bratara 
de aur!" 

"Ziua mondiala 
a apei!" 

Sarbatoarea 
Pastelui! 
Obiceiuri si 
traditii 

Ziua Europei "Sa fim 
copii 
Pentru 
inca o 
zi!" 

XI 
C 

Ziua 
Tolerantei 

Thanksgivin
g day 

România 
mea! 

Dacă nu aveam 
Crăciun! 

"Ce 
inseamn
a trafic 
de 
persoane
?" 

"Media scrisa si 
responsabilitate
a sociala a 
informatiilor" 

"Povestile 
nestiute ale 
Campinii"-
cunoastera 
obiectivelor de 
patrimoniu 

"Nu esti 
singur!"Activit
ate de sprijin 
cu 
reprezentanti 
BOR pentru 
copiii cu 

"De vorba cu 
psihologul"/acti
v.cu invitat 
specialist 

"Principii
le unui 
stil de 
viata 
sanatos" 
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parinti plecati 
in strainatate 

XI 
P
1 

Fii bun 
coleg! 

Ziua 
Mondiala a 
alimentatiei 
sanatoase 

Cuvintele 
rănesc 
uneori! 

La mulți 
ani,Românie! 

'Luceafar
ul poeziei 
romanest
i'' 

Ma descurc 
singur! 

Drogurile 
distrug viata/ 
Ruxandra 
Corodeanu 

Combaterea 
traficului de 
persoane/ 
Ruxandra 
Corodeanu 

Ziua Europei Ultimul 
clopotel.
.. 

XI 
P
2 

„Povesti de 
vacanta” 

”Sa 
cunoastem 
mai bine 
Mun.Campin
a”/ 
Iesire in 
natura 

Vizionare 
filme 
motivationale 

„Craciunul prin 
ochi de 
adolescent” 

Dor de 
Eminesc
u 

La Saint 
Valentin 

Ziua 
Francofoniei 

Sarbatoarea 
Pastelui! 
Obiceiuri si 
traditii 

Vizita la un 
magazin 

- 

XI
I 
A 

Ziua 
International
a a Pacii 

Ziua 
Mondiala a 
Educatiei 

Discutie cu 
psihologul 
scolii 

Vin sarbatorile! 24 
Ianuarie - 
Mica 
Unire 

Bacalaureatul - 
examenul vieții 

Cum ne 
pregătim pentru 
Învierea 
Domnului? 

27 aprilie - 
Ziua 
Veteranilor 

9 Mai - Ziua 
Independeței / 
Ziua Europei 

Ziua 
Drapelul
ui 

XI
I 
B 

Ziua 
europeana a 
limbilor 
straine 

Ziua 
Mondiala a 
Educatiei 

Educație şi 
sănătate 

Colinde Dor de 
Eminesc
u 

Drogurile iti 
curma visurile 

Ziua 
francofoniei 

Impactul 
migratiei 
parintilor 
asupra 
copiilor 

Ziua Europei Stil de 
viata 
sanatos 

XI
I 
C 

Miroase a 
toamnă 

Educația- 
factor 
esențial 
pentru 
reușită 

26 
Noiembrie- 
Ziua Tortului 

Scrisoare 
către... colegul 
meu 

Mica 
Unire 

Ziua 
internationala a 
internetului 

Martisoare 
originale 

obiceiuri 
pascale 

impresii si 
amintiri din 
liceu 

 

XI
I 
S Şcoala în 

pandemie 

25 
Octombrie - 
Ziua Armatei 
Române 

Cum 
întâmpinăm 
Naşterea 
Domnului? 

1 Decembrie - 
Ziua Naţională 
a României 

"Ciocolat
ă la 
superlati
v!" 

"Iubește 
românește" 

"Protecția 
Consumatorului
" 

"Ziua 
Mondială a 
Sănătății" 

"Colectarea 
selectivă a 
deșeurilor" 

"Merită 
citit!" 
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CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

Activitatea în C.D.I. s- a desfăşurat în colaborare cu cadrele didactice, cu reprezentanţi ai instituţiilor 

publice cu care am colaborat, cu elevii şi părinţii şi cuprinde activităţile planificate de către profesorul 

documentarist, cât şi activităţile programate la clasă. 

Nr crt Data Denumire activitate Tipul 

activităţii 

Elevi participanţi 

1.  28.09.2021 Prelucrarea materialelor re-feritoare la: 
consumul de droguri, Legea 61 cu contra-
vențiile și infracțiunile, tâl-hării, 
răspunderea penală a minorilor. 
,,Trebuie sã fii un cetãţean bine informat” 

Informare şi 

documentare 

Clasele: IX A, IX B, 

IX C, IX P1, IX P2. 

2.  29.09.2021 ,,Ziua internaţională a ini-mii” Informare şi 

documentare 

Clasa X A. 

3.  29.09.2021 ,,Stop traficului de persoa-ne! – Vreau să 
fiu un om liber!” 

Informare şi 

documentare 

Clasa X P2. 

4.  30.09.2021 Prelucrarea materialelor re-feritoare la: 
consumul de droguri, Legea 61 cu contra-
vențiile și infracțiunile, tâl-hării, 
răspunderea penală a minorilor. 
,,Trebuie sã fii un cetãţean bine informat” 

Informare şi 

documentare 

Clasa IX B . 

5.  01.10.2021 ,,Stop traficului de persoa-ne! – Vreau să 

fiu un om liber!” 

Informare şi 

documentare 

Clasa X A. 

6.  04.10.2021 ,,Ziua Mondialã a profesori-lor” Informare şi 

documentare 

Clasele XII A, XII 

B, XII C.  

7.  08.10.2021 ,, Ziua naţională de come-morare a 

Holocaustului “ 

Informare şi 

documentare 

Clasele IX P3, X 

P2. 

8.  12.10.2021 ,,Ziua mondială a alimentației” Informare şi 

documentare 

Clasele XI A, XI B, 

XI C.  

9.  18.10.2021 ,,Ziua armatei române” Informare şi 

documentare 

 Clasele IX A, IX B, 

IX C. 

10.  05/11/2021 Mihail Sadoveanu - ,, picto-rul sufletelor “ Informare şi 

documentare 

Clasele X A, X B, X 

C. 

11.  12/11/2021 12 noiembrie 1884 – La Timișoara s- a 
introdus, pentru prima oară în Europa, 
iluminatul electric al străzilor 

Informare şi 

documentare 

Clasele: X P1, X 

P2. 

12.  16/11/2021 ,,Ziua națională fără tutun” Informare şi 

documentare 

Clasele, XII A, XII 

B, XII C. 

13.  17.11.2021 ,,Avem dreptul la un aer fără fum de țigară” Consiliere și 

orientare 

Clasa X P2. 

14.  25/11/2021 Pagini de lecturã - Liviu Rebreanu Informare şi 

documentare 

Clasele X P2, X 

P3. 

15.  06/12/2021 Tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae Informare şi 

documentare 

Clasa X P2. 

https://www.unitischimbam.ro/evenimentele-zilei-de-12-noiembrie-in-istorie/
https://www.unitischimbam.ro/evenimentele-zilei-de-12-noiembrie-in-istorie/
https://www.unitischimbam.ro/evenimentele-zilei-de-12-noiembrie-in-istorie/
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16.  22/12/2021 ,,Crăciunul, între tradițional și modern – 

activitate dedi-cată Nașterii Mântuitorului” 

Informare şi 

documentare 

Clasele  X P1, X 

P2. 

17.  22.12.2021 Semnele prieteniei - ,,Împreună pentru 

viitor” 

Consiliere și 

orientare 

Clasa X P2. 

18.  11.01.2022 ,,Totul despre bullyng” Informare şi 

documentare 

Clasa X C 

19.  14/01/2022 ,, Mihai Eminescu – poetul inimilor 

noastre” 

Informare şi 

documentare 

Clasele: X P2. 

20.  17.01.2022 ,,Totul despre bullyng’’ Informare şi 

documentare 

Clasele IX A, XI B 

21.  20.01.2022 ,,Totul despre bullyng’’ Informare şi 

documentare 

Clasele: XI A, IX B, 

XI C. 

22.  24.01.2022 24 ianuarie - Unirea Principatelor Române 

din anul 1859 – numită şi „Mica Unire” 

Informare şi 

documentare 

Clasele: IX A, IX B, 

IX C, IX P1, IX P2, 

IX P3, X P2. 

23.  26.01.2022 ,, Ziua mondială a come-morării victimelor 

Holocaustului “ 

Informare şi 

documentare 

Clasele: X A, X B, 

X C, X P1, X P3, XI 

A, XI B, XI C, XI 

P1, XI P2, XII A 

XIIB, XII C. 

24.  27.01.2022 ,,Totul despre bullyng’’ Informare şi 

documentare 

Clasa XII C 

25.  28.01.2022 ,,Totul despre bullyng’’ Informare şi 

documentare 

Clasa IX C 

26.  01.02.2022 ,,Totul despre bullyng’’ Informare şi 

documentare 

Clasa X B 

27.  22.03.2022 ,,Sunt un consumator conștient?” Consiliere și 

orientare 

Clasa X P2 

28.  09.05.2022 ,,Ziua independenței României” Informare şi 

documentare 

Clasele: IX B, X C, 

XI A 

29.  16.05.2022 ,,Dicționarul profesiilor” Pedagogică Clasa X P2 

30.  18.05.2022 ,,Școala Postliceală Sanitară - ,,Dr. Dinu” – 

promovarea învățământu-lui postliceal 

sanitar de 3 ani 

Consiliere și 

orientare 

Clasele: XII A, 

XIIB, XII C. 

31.  18.05.2022 Repetiție piesă de teatru - ,,Justiție” de I.L. 

Caragiale 

Cultural - 

artistică 

Clasele: IX A, X A, 

XI B. 

32.  20.05.2022 Repetiție piesă de teatru - ,,Justiție” de I.L. 

Caragiale 

Cultural - 

artistică 

Clasele: IX A, X A, 

XI B. 

33.  23.05.2022 Vizionare film - ,,Ultima noapte de 

dragoste, întâia noapte de război” 

Pedagogică Clasa XI C 

34.  25.05.2022 ,,Știu să caut informațiile?” Pedagogică Clasa X P2 

35.  25.05.2022 Vizionare film - ,,The Intern” Cultural - 

artistică 

Clasa XI C 
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36.  25.05.2022 Repetiție piesă de teatru - ,,Justiție” de I.L. 

Caragiale 

Cultural - 

artistică 

Clasele IX A, X A, 

XI B. 

37.  26.05.2022 ,,Stop traficului de personae!” Informare şi 

documentare 

Clasele X B, XI C. 

38.  27.05.2022 Vizionare film - ,,Ultima noapte de 

dragoste, întâia noapte de război” 

Pedagogică Clasa X B. 

39.  27.05.2022   Vizionare film - ,,Felix și Otilia”  Pedagogică Clasa X C. 

40.  30.05.2022 ,,Cum acordăm primul ajutor în caz de 

stop cardiac” 

Informare şi 

documentare 

Clasele X B, X C. 

41.  30.05.2022 ,,Ce trebuie să știu despre meseria 

preferată” 

Pedagogică Clasa X P2. 

42.  30.05.2022 Repetiție piesă de teatru - ,,Justiție” de I.L. 

Caragiale 

Cultural - 

artistică 

Clasele IX A, X A, 

XI B. 

43.  02.06.2022 Vizionare film - ,,La moara cu noroc” Pedagogică Clasa XI A. 

44.  02.06.2022 ,,Să fim copii pentru încă o zi” Pedagogică Clasa X B. 

45.  08.06.2022 ,,Cum putem ajuta copiii să facă față unei 

situații difici-le – reziliența” 

Consiliere și 

orientare 

Clasa X P2. 

46.  09.06.2022 Vizionare piesă de teatru - ,,O scrisoare 

pierdută” 

Pedagogică Clasa X A. 

47.  14.06.2022 Consiliul Școlar al Elevilor Informare şi 

documentare 

Clasele IX A, IX B, 

IX C, X C, XI B, XI 

C. 

48.  15.06.2022 Vizionare film - ,,Enigma  Otiliei” Pedagogică Clasa XI B. 

49.  16.06.2022 Vizionare filme - ,,Frânghii”, ,,Validation”, 

,,Cine ești contează!” 

Pedagogică Clasele X B, X C. 

50.  16.06.2022 Pilde și minuni Informare şi 

documentare 

Clasa IX A. 

51.  17.06.2022 ,,De la Dunăre la Sena” Cultural - 

artistică 

Clasele XI B, IX P3 

52.  21.06.2022 Vizionare film - ,,Lupin” Cultural - 

artistică 

Clasa X A. 

53.  23.06.2022 Vizionare film - ,,Lupin” Cultural - 

artistică 

Clasele IX A, IX B, 

IX C, IX P2, X B, X 

C 

 


