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1.CONTEXTUL GENERAL 

 

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

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

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

de munca.  

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

fi un om inzestrat nativ pentru prefesia de educator.  

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

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

cunostintelor si abilitatilor necesare integrarii viitoare in societatea competentei si 

concurentei 

              Reforma structurală în domeniul educaţiei, schimbările majore la nivelul 

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

programele de formare a profesorilor au creat cadrul legislativ pentru descentralizarea 

sistemului de învăţământ, pentru democratizarea şcolii. 

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

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

1.1 CONTEXTUL POLITIC - LEGISLATIV: 

Din punct de vedere legislativ, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat 

prin următoarele documente: 

 Legislaţie generală şi specifică;  

 Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

în proiecte şi parteneriate internaţionale.  

 Ordinul M.E. nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022 

 Metodologia privind continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;  

 Ordin nr. 5.578/10.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023 

 OMECI nr. 3411/2009 - Planul cadru de invatamant pentru clasele IX și OMECS 

4457/05.07.2016 pentru cultura de specialitate 

 OMECTS nr.3081/2010 - Planul cadru de invatamant pentru clasele X și OMEN 3915/2017 

pentru cultura de specialitate 

 OMECI NR.3412/2009 Planuri cadru de invatamant pentru clasele XI și OMEN 3500/2018 pt 

cultura de specialitate  

 OMECI NR.3412/2009 Planuri cadru de invatamant pentru clasele XII si OMEN 3500/2018 pt 

cultura de specialitate  

 OMEN 3152/2014 Planuri de invatamant pentru clasa a IX a, a X a si a XI a invatamant 

profesional 

 Ordin nr. 5.151/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de 

bacalaureat - 2022 ( anexă, calendar examen)  

 Ordin nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de 

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

prin OMENC 5447/2020 cu modificările și completările ulterioare;  

 

1.2 CONTEXTUL ECONOMICO – SOCIAL 

 

Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare, 

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

acordarea de sponsorizări şi donaţii este destul de scăzut. De aceea considerăm că resursele 
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financiare – extrabugetare pot proveni, din programe de finanţare realizate prin derularea 

unor proiecte în parteneriat sau a unor proiecte cu finantare externa . 

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

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

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

 

2 ŢINTE STRATEGICE 

Intreaga activitate de formare educationala si profesionala desfasurata in unitatea 

noastra scolara isi propune urmatoarele scopuri: 

1. Creșterea în următorii 4 ani, a procentului de promovabilitate la bacalaureat de la 

28% la 32% 

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% 

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

abandonului școlar cu minim 10% 

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 

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 

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

fiecare moment de bilanţ. In acest spirit “ţintele” urmărite in anul şcolar 2021-2022, 

constituie direcţii de aplicare a conţinutului reformei pe coordonatele descentralizării 

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

la educaţie, informatizării sistemului, ameliorării calităţii infrastructurii si asumării 

răspunderii pentru gestionarea cu maximă responsabilitate a resurselor materiale si umane 

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

cuprinde valori specifice dictate de cerinţele pieţei muncii. 

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

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

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

prosperitatea economica. 

       

 

3 MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII 

 

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. 

 

        Imaginea ideală a ceea ce își dorește școala noastră să realizeze în viitor este: 

Viziunea şcolii:  

Școală pentru toți, educație pentru fiecare! 

 

4 RESURSE UMANE 

4.1   ELEVI 

 

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

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

clasa a VIII-a si ale parintilor acestora. 
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Repartizarea computerizata a absolventilor 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 invatamant profesional  

Liceul Tehnologic „Constantin Istrati” oferă instruire în anul scolar 2021-2022 in 

forma de invatamant: liceu – cursuri de zi si cursuri serale si invatamant profesional de stat si 

dual,  dupa cum urmează: 

Liceu: 

o Filiera tehnologica      

 - profil resurse naturale si protectia mediului – Tehnician în industria alimentară 

- profil servicii    - Tehnician in activitati de comerț 

   - Tehnician in gastronomie 

Invatamant profesional de stat : 

o Domeniul Mecanic -Mecanic utilaje și instalatii în industrie 

o Domeniul Turism și alimentație 

- ospătar (chelner) în unități de alimentație 

- cofetar patiser 

- bucătar 

 

         În anul școlar 2021– 2022 se asigură pregătirea elevilor în următoarele forme de învățământ și      

calificări: 

Forma de 

invatamant 

Filira / Profil/ 

Domeniu 
Specializare 

Nr.clase/ an de studiu 

Total IX X XI XII XIII 

Liceu, 

cursuri de zi 

Tehnologic/ 

Servicii 

Tehnician in activitati 

economice 
1 0 0 0 1 

- 

Tehnician în 

administrație 
1 0 1 0 0 

- 

Tehnician in activitati 

de comert 
2 1 0 1 0 

- 

Tehnician in 

gastronomie 
4 1 1 1 1 

- 

Resurse naturale 

si protectia 

mediului/Industria 

alimentară 

Tehnician in industria 

alimentara 
3 1 0 1 1 

- 

Tehnician analize 

produse alimentare 
1 0 1 0 0 

- 

Învățământ 

profesional 

Turism și 

alimentație 

Bucatar 1 0,5 0,5 0 - - 

Ospătar (chelner) în 

unități de alimentație 
1,5 1 0,5 0 - 

- 

Cofetar-patiser 2,5 0,5 1 1 - - 

Comerț Comerciant-vânzător 1 0 0.5 0,5 - - 

Mecanică 
Mecanic utilaje si 

instalatii in industrie 
2 1 0.5 0,5 - 

- 

Liceu, 

cursuri 

serale 

Tehnologic/ 

Servicii 

Tehnician în activitati 

de comert 
1 0 0 0 0 

 1 

Resurse naturale 

si protectia 

mediului/Industrie 

alimentară 

Tehnician in industrie 

alimentara 
1 0 0  1 

 

0 

TOTAL 22 6 6 5 4 1 
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         La finele semestrului I  situatia scolarizarii si miscarii elevilor se prezinta astfel: 

 

Clasa 

Inscrisi 

la 

inceputu

l anului 

scolar 

Veniti in 

timpul 

semestr

ului 

Plecati in timpul semestrului Existenti la 

sfarsitul 

semestrului 
Transferati Retrasi Ematriculati 

IX A 24 0 0 0 0 24 

IX B 24 0 0 0 0 24 

IX C 15 0 0 0 0 15 

Total IX 

liceu 
63 0 0 0 0 63 

IX P1 21 0 1 0 0 20 

IX P2 16 0 0 0 0 16 

IX P3 19 0 0 0 0 19 

Total IX 

prof 
56 0 1 0 0 55 

X A 29 0 0 1 0 28 

X B 27 0 0 0 0 27 

X C 26 0 1 0 0 25 

Total X 

liceu 
82 0 1 1 0 80 

X P1 25 0 0 0 0 25 

X P2 21 0 0 0 0 21 

X P3 25 0 0 0 0 25 

Total X 

prof 
71 0 0 0 0 71 

XI A 30 0 0 0 5 25 

XI B 29 0 0 1 0 28 

XI C 31 0 0 2 0 29 

Total XI 

liceu 
90 0 0 3 5 82 

XI P1 23 0 0 0 0 23 

XI P2 28 0 0 2 0 26 

Total XI 

prof 
51 0 0 2 0 49 

XII A 18 0 0 1 0 17 

XII B 28 0 0 0 0 28 

XII C 23 0 0 0 0 23 

Total 

XII 
69 0 0 1 0 68 

XII S 19 0 0 0 0 19 

XIII S 17 0 0 0 0 17 

TOTAL 

SERAL 
36 0 0 0 0 36 

TOTAL 518 0 2 7 5 504 
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O analiza a pierderilor de elevi este prezentata in schema de mai jos: 

 

14

4
2

8

1

4 2

9
6

1 1

5

14

7

2

5

0

2

4

6

8

10

12

14

Total pierderi Retrasi Transferati Exmatriculati

 
 

           Concluzii 

Pierderea de elevi  este de 14 în total în creștere față de ultimii 2 ani școlari. Din totalul 

elevilor pierduți, în creștere este numărul elevilor retrași care se datorează elevilor care au 

plecat cu părinții în străinătate sau fetelor care urmează să devină mame (2). La nivelul 

conducerii scolii si al colectivului profesoral  au fost intreprinse toate demersurile legale 

pentru a se evita aceste situatii.  

Situatia elevilor exmatriculati este în staționară față de anul trecut școlar și în scădere 

față de anii școlari 2018-2020. Exmatriculările sunt efectul absențelor acumulate de elevi din 

diferite motive: slabele mijloace financiare ale familiilor care nu mai pot sustine continuarea 

studiilor de catre copii, coroborata cu reducerea compensatiilor acordate pentru elevii 

navetisti, dezinteres față de școală, slaba colaborare a familiei cu școala.  

Din analiza datelor prezentate decurg urmatoarele concluzii: 

 

Oportunitati Amenintari 

 oferta educatională conține domenii si 

profiluri atractive, care ofera posibilitatea 

integrarii usoare pe piata muncii; 

 participarea scolii la proiecte finantate de 

Banca Mondiala (ROSE) 

 colaborare buna cu agentii economici din 

zona ceea ce permite ca in procent de 

100% instruirea practica sa se efectueze in 

productie; 

 repartizarea computerizata aduce la clasele a 

IX-a copii din localitati din care este greu, 

uneori imposibil, sa faca naveta si apar astfel 

cereri de transfer la alte unitati sau abandon in 

conditiile in care transferul poate fi facut numai 

dupa semestrul I; 

 dezinteres total din partea multor familii fata 

de activitatea scolara a elevilor ceea ce duce la 

exmatriculari din cauza absentelor; 

 

Tinte propuse  

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

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

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

unitatii cat si la nivelul claselor. 
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Din totalul de 518 de elevi inscrisi  la inceputul  semestrului I, 383 elevi (74 %)  sunt 

din mediul rural. Putem observa astfel ca arealul principal din care provin elevii nostrii sunt  

comunele din vecinatatea municipiului Campina. Fac naveta zilnic catre scoala cu mijloace 

de transport in comun  aproximativ 70 % din elevi, timpul pierdut pe naveta fiind intre 0.5 si 

2 ore .  
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Situația materiala a familiilor: 

Un numar de 24 elevi ( 4.30 %) fac parte din familii al caror venit mediu pe membru 

de familie este mai mic de 150 lei . 

Este de asemenea de retinut ca un numar de 48 de elevi ( 9,3 %) au cel putin un 

parinte plecat in strainatate, 23 sunt orfani de unul sau ambii parinti, 19 sunt in plasament, iar 

12 au afectiuni medicale recunoscute, 9 elevi au certificat de cerințe educaționale speciale 

Din aceste considerente foarte multi elevi necesita sprijin material pentru a veni  la 

scoala (17 beneficiari ai ajutorului «  Bani de liceu » , 1 bursă studiu, 6 burse de boală, 60 

burse de merit, 10 burse pentru orfani si 173 beneficiari ai  “Bursei profesionale”).  

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

acestora luna de luna si chiar si in semestrul II, numarul celor care au pierdut bursa pe o 

perioada determinata un numar destul de mare de elevi, in special dintre beneficiarii burselor 

profesionale, datorita numarului foarte mare de absente nemotivate. 

             

         4.2 PERSONAL DIDACTIC 

 

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

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

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

pe 41,72 norme, care in stransa colaborare cu Consiliul de Administratie al unitatii au 

incercat sa puna in practica hotararile Consiliului profesoral. 

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

urmatoarea: 

Structura corpului cadrelor didactice care isi desfasoara  activitatea pe parcursul 

anului scolar 2021 – 2022 este urmatoarea: 

  

Catedra 

Incadrare norme/ persoane 

Total 

norme 

Titulari 
Suplinitori calificati/  Personal 

asociat Suplin. 

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

Gr. 

I 

Lb.romana 2.83 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
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Catedra 

Incadrare norme/ persoane 

Total 

norme 

Titulari 
Suplinitori calificati/  Personal 

asociat Suplin. 

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

Gr. 

I 

Lb.franceza 1.83 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Lb.engleza 1.65 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 6.26 6 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 

Matematica 2.77 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

Fizica 1.14 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 

Chimie 1.25 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Biologie 0.84 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 5,34 4 0 0 0 4 5 2 0 0 2 1 

Istorie 1.13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Geografie 1.11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

CSU 1.33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Religie 0.92 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4,49 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Ed.fizica 1.39 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

TOTAL 1.39 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Informatica 1.05 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1.15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Servicii 

(Ec, 

comert, 

alim.publ, 

ind.al.) 

10,72 6 0 1 0 5 5 5 0 0 0 0 

Mecanic  1.17 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 

TOTAL 11,89 8 0 1 1 3 5 2 0 1 1 1 

Instruire 

practica 
6.64 1 0 1 0 0 8 5 1 2 0 0 

TOTAL 6.43 1 0 1 0 0 8 5 1 2 0 0 

CDI 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 

41,72(cu 

degrevarea 

directorilor) 

24 0 4 2 18 17 7 2 3 3 2 

 

 

La nivelul colectivului profesoral din totalul de 41,72 norme 26,89 sunt acoperite prin 

titulari, un numar de 14,52 norme restul sunt acoperite cu suplinitori calificati si 0,31 norme 

de suplinitori necalificati (1) 

În ceea ce priveste acoperirea cu cadre didactice a posturilor, la nivelul școlii revin 

12.37 elevi/cadru didactic, in conditiile in care norma la nivel judetean este de 15,39 

elevi/cadru didactic. Acest lucru se datoreaza în special efectivelor scazute de elevi la nivelul 

unor clase și claselor cu dublă specializare. 

Din structura Liceului Tehnologic „Constantin Istratii” face parte si Clubul Sportiv 

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

de specialitate (Educatie fizica-atletism)   

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

persoana cu studii de specialitate, cu statut de titular . 

Analiza poate fi sintetizata in urmatoarele concluzii: 

 

Oportunitati Amenintari 

 acoperirea necesarului de cadre didactice, in 

proportie de 58 %,  cu personal titular si 42% 

 pericolul permanent de migrare a personalului 

didactic in alte sectoare de activitate mult mai 
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cu cadre didactice suplinitoare calificate; 

 ocuparea posturilor normate pentru personal 

didactic auxiliar si personal nedidactic,  

competent si corespunzator in proportie de 

95,45 %; 

 dorinta de perfectionare si autoperfectionare a 

intregului personal. 

bine remunerate; 

 lipsa interesului absolventilor invatamantului 

universitar pentru  integrarea in invatamant; 

 mirajul castigului mai mare peste hotare; 

 plafonarea personalului in conditiile pastrarii 

unui salariu foarte scazut. 

 

Tinte propuse 

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

si suplinitoare, in cultura organizationala a unitatii; 

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

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

de autoperfectionare. 

 stimularea personalului in vederea imbunatatirii activitatii. 

 monitorizarea activităților 

 

 

4.3 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

 

 Personalul didactic auxiliar la ora actuala, 6 norme, determina un numar 86,33 elevi/ 

persoana didactic auxiliar, ceea ce se situează peste  norma de 81,75 elevi la nivel judetean  

 

Compartimentul Postul 
Nr.personal 

existent 
Studii Observatii 

Secretariat Secretar  1 Superioare  

Contabilitate 

Contabil  1 Superioare   

Administrator 

de patrimoniu 
1 Superioare  

Laboranti 

Laborant 1 Superioare  

Analist 

programator 
1 Superioare  

Biblioteca Bibliotecar 1 Superioare  

TOTAL 6   6 norme  

 

 

Personalul nedidactic normat la ora actuala este insuficient. Astfel pentru cele două 

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

este  format din: 

 4  ingrijitoare,  

 1 muncitor calificat pentru intretinere, 

 2 paznici  

 3 fochisti. 

 În conditiile actuale la fiecare post nedidactic normat revin 51,8 elevi ceea ce depaseste 

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

5. RESURSE MATERIALE   SI  FINANCIARE 

 

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

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

in str. N. Balcescu nr. 45. 

O preocupare permanenta a colectivului managerial, Consiliului de administratie si 

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

infrumusetarea permanenta a acesteia, toate acestea avand drept unic scop crearea unor 

conditii optime de educatie pentru elevi. 

    - 
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Denumirea lucrarii Costul lucrarii (Lei) 

Cheltuieli salariale 1.634.813 

Cheltuieli cu serviciul de paza  16.135 

Cheltuieli reparatii curente–reparatii acoperis ateliere 

scoala  

                                           -reparatii CSS 

                                            

28.154 

Obiecte inventar 63.817 

Cheltuieli cu decontarea transportului personalului 

didactic si didactic auxiliar  
18.651 

Cheltuieli cu plata burselor sociale, merit, studiu, 

ajutor social, performanta 

 

41.039 

Cheltuieli materiale de curatenie  

 
7678 

Materiale sanitare si dezinfectie (masti si 

dezinfectanti) 
11.046 

Materiale intretinere 9921 

furnituri de birou  

 
3091 

Cheltuieli de intretinere pentru plata utilitati si plata 

prestari servicii necesare functionarii unitatii de 

invatamant. 

 

82.728 

TOTAL 1.917.073 LEI 

 

 

De asemenea, incepand cu luna noiembrie, am intrat in al patrulea an de proiect               

(acordul de grand nr. SGL/R II/724/2.10.2018 din cadrul Proiectului ROSE, subproiectul 

VISE);  in cadrul unitatii de invatamant au fost investite pentru activitatile de pregatire a 

tinerilor pentru prevenirea abandonului scolar si repectiv pentru cresterea procentului de 

promovabilitate la bacalaureat suma de 18.843,43 lei, bani alocati din fondurile de la Banca 

Mondiala, pentru urmatoarele achizitii: 

-3.202 lei salarii profesori echipa de implementare; 

-280 lei achizitionare bilete teatru; 

-1848,43 lei birotică; 

-6648 articole sportive 

- 6500 lei mobilier grădină 

 

6. CURRICULUM 

 

Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane 

şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin: 

           existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare; 

           programe CDL elaborate de cadrele didactice în colaborare cu agenții economici parteneri 

           aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ; 

           pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

           desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive; 
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 Prin toate mijloacele de care dispune, scoala trebuie sa actioneze din interior pentru a-

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

redeveni credibila si generatoare de sperante. 

Comisia pentru curriculum a elaborat  oferta curriculară ca element cheie al proiectului 

scolii, care a cuprins 

 obiectivele si finalitătile pe termen lung ale scolii ; 

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

 repartizarea numărului de ore apartinând trunchiul comun ,  

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

de: 

 utilizarea eficientă a resurselor umane si materiale ; 

 interesele elevilor si cerintele părintilor ; 

 pregătirea personalului didactic ; 

 nevoile, asteptările si legăturile cu comunitatea locală. 

 

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

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

cale foarte lungă. 

Aplicarea noului Curriculum National nu poate produce efecte profunde decât dacă 

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

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

nivelul catedrelor si ariilor curriculare vizand urmatoarele obiective: 

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

si multiplicarea posibilitătilor elevului de a alege ; 

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

direct implicat in construirea propriului traseu de Invătare ; 

 transformarea profesorului in consilier curricular, prin exersarea competentelor specifice 

rolului de organizator si mediator al experientelor de invătare ; 

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

sporită in viata comunitătii locale ; 

 centrarea demersurilor didactice pe formarea si dezvoltarea competentelor functionale de 

bază, necesare pentru continuarea studiilor si/ sau pentru incadrarea pe piata muncii  

 CDL devenit obligatoriu o dată cu aplicarea planului cadru de invătământ constituie 

un element esential in adaptarea ofertei de invătare la nevoile si interesele elevilor. 

Au fost proiectate si realizate optionale  conform planurilor cadru construite ca 

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

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

profesional. 

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

 focalizarea actului didactic pe achizitiile finale ale Invătării ; 

 accentuarea dimensiunii actionale în formarea personalitătii elevului ; 

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

asteptările societătii . 

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

complementaritătii a două tendinte, respectiv continuitatea si mobilitatea. 

Activitatea de consiliere curriculară  a evidentiat avantajele in planul atingerii 

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

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

Competentele angajează achizitiile anterioare ale elevului, iar posibilitatea concretă 

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

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

la egalitatea de cerinte. 

Din perspectiva predării, profesorul devine organizator al unor experiente de 

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

de reper ale predării. 
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7. PERFORMANTELE ELEVILOR 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elevi si in alte situatii (ce fac, de ce fac si cum fac) fara a uita finalitatea    actiunii  inteprinse   

( pentru ce fac). Acest lucru impune folosirea atat a metodelor clasice de evaluare cat si a celor 

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

putea valoriza la adevarata sa valoare.  

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

 calitatea materialului uman cu care se lucreaza; 

 conditiile in care se lucreaza; 

 idealurile si motivatia  participantilor la actul educational; 

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

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

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

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

viitor 

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

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

in cele ce urmeaza: 

 

 

Clasa 

Existenti 

la 

sfarsitul 

semestru

lui 

Promovati 

Procen

t 

promo

vabilita

te 

Corigenti 

Situ

atii 

nein

chei

ate To

tal 

Di

n 

car

e 

fet

e 

5-

6,9

9 

7-

8,9

9 

9-10 
Total/Din 

care fete 

La 1 

obie

ct 

La 2 

obiect

e 

La 3-

...  

obiect

e 

Tota

l 

IX A 24 12 1 10 0 11 5 45,83% 1 5 3 9 4 

IX B 24 18 0 13 1 14 11 58,33% 7 2 0 9 1 

IX C 15 12 6 2 0 8 5 53,33% 1 1 0 2 5 

Total 

IX 

liceu 

63 42 7 25 1 33 21 
52,38

% 
9 8 3 

20 

10 

IX P1 20 15 6 11 0 17 12 85% 0 0 0 0 3 

IX P2 16 0 0 8 0 8 0 50% 0 1 0 0 7 

IX P3 18 16 1 8 2 11 10 61,11% 3 0 0 0 5 

Total 

IX 

prof 

55 31 7 27 2 36 22 
65,45

% 
3 1 0 

4 

15 

X A 28 15 3 19 0 22 12 78,57% 4 0 0 0 2 
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X B 27 13 0 14 4 18 9 66,66% 1 4 1 0 3 

X C 25 12 0 22 1 23 11 92% 2 0 0 0  

Total 

X 

liceu 

80 40 3 55 5 63 32 
78,75

% 
7 4 1 

12 

5 

X P1 25 25 0 23 0 23 23 92% 0 0 0 0 2 

X P2 21 10 2 16 0 18 9 85,71% 0 0 0 0 3 

X P3 25 16 0 22 1 23 15 92% 0 0 0 0 2 

Total 

X 

prof 

71 51 2 61 1 64 47 
90,14

% 
0 0 0 

0 

7 

XI A 25 8 6 7 1 14 7 56% 4 2 0 0 5 

XI B 28 17 0 17 7 24 14 85,71% 2 0 0 0 2 

XI C 29 11 1 19 2 22 8 75,86% 4 0 0 0 3 

Total 

XI 

liceu  

82 36 7 43 10 60 29 
73,17

% 
10 2 0 

12 

10 

XI P1 23 21 0 21 0 21 19 91% 0 0 0 0 2 

XI P2 26 9 10 12 0 22 8 85% 0 0 0 0 4 

Total 

XI 

prof  

49 30 10 33 0 43 27 88% 0 0 0 

0 
6 

XII A 17 9 0 4 0 4 1 24% 5 6 1 12 1 

XII B 28 14 0 10 1 11 6 39% 11 2 2 15 2 

XII C 23 13 0 6 1 7 6 30% 7 3 1 11 5 

Total 

XII  
68 36 0 20 22 22 13 32% 23 11 4 

48 
8 

XII S 19 16 1 14 2 17 16 89% 0 0 0 0 2 

XIII 

S 
17 13 2 2 0 4 3 24% 0 0 0 

0 
13 

Total  

SER

AL  

36 29 3 16 2 21 19 58% 0 0 0 

0 

15 

TOT

AL 

50

4 
295 39 

28

0 
23 342 210 68% 52 26 8 

86 76 

                                                       

 

Constatari : 

Procentul de promovabilitate per unitate de invatamant in semestrul I an scolar 2021-

2022 este de 68% în comparație cu 72% față de sem I din anul școlar trecut, si anume:  58%  la 

ciclul inferior (fata de 87 % anul scolar trecut in sem I) si 43% la ciclul superior (69% anul 

trecut), in scădere  fata de anul trecut. La invatamantul profesional exista o crestere semnificativa si 

anume: 82% comparativ cu 70 % anul trecut. 

Pentru invatamantul seral procentul de promovabilitate este de 58 % fata de 69% anul 

trecut.  
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Din totalul de 504 elevi existenti la sfarsitul semestrului I au promovat un numar 

de 342 elevi (68%). 

Este adevarat ca exigentele la nivelul fiecarei clase sunt diferite si nu pot fi comparate 

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

diferentiata a elevilor.  

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

unui colectiv.  

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

mai mult decat necesara o revizuire a strategiilor didactice.  

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

de Bacalaureat 2022 rezultatele sunt foarte slabe. Poate s-a avut in vedere o exigenta sporita 

la acest nivel pentru a se putea trage un semnal de alarma. Oricum  la nivelul acestor 

colective va trebui sa se lucreze mult mai mult, in special la materiile la care sustin probe la 

examenul de bacalaureat. In acest sens responsabilii de arie curriculară vor verifica, revizui si 

acualiza programele de interventie.  
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Numărul elevilor corigenți este mult peste numărul elevilor corigenți din sem I anul 

școlar 2020-2021, un an cu multe săptămâni de ore online, acesta fiind motivul principal al 

numărului mare de situații neîncheiate. 
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În ceea ce priveste calitatea invatamantului situatia repartizarii elevilor promovati pe 

grupe de medii arata o ușoară creștere a ponderii mediilor cuprinse între 7 și 8,99 la 82% față 

de 80 % în aceeași perioadă a anului școlar trecut, precum și a mediilor cuprinse între 9 și 10 

la 7% comparativ cu 6% în aceeași perioadă a anului școlar trecut. 

 

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

perioada urmatoare: 

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

procesul predarii si evaluarii.  

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

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

determinanta. In acest sens supunem atentiei urmatoarele aspecte: 

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

autosugestia negativa, antipatia fata de disciplina predata; 

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

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

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

invatamant reprezinta tot atatea parghii de asigurare a succesului scolar; 

 considerarea evaluarii, in orice imprejurare, ca o modalitate menita sa regleze demersul 

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

dascalului in raport cu elevul. 
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 elevul trebuie sa invete nu pentru a reproduce prin fraze si formule memorate continutul unei 

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

 stimularea competitiei intre elevi reprezinta o modalitate eficienta a imbunatatirii procesului 

instructiv educativ. 

 Stimularea elevilor cu rezultate bune si incurajarea lor permanenta  

 

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

 

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

strategii, tinand cont insa si de cauzele datorate elevilor: 

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

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

bunicilor, parinti plecati sa lucreze peste hotare, etc.) ; 

  Carentele educationale si comportamentale inalnite la unii elevi ; 

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

necesare desfasurarii activitatilor in cadrul cercurilor cu elevii ;  

  Lipsa motivatiei invatarii ;  

  „Modele” prezentate in mass media  

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

intotdeauna la solictarile din afara programului scolar ; 

 Sa nu uitam totusi ca un număr de 72 elevi din școala noastra (14%) au fost beneficiari pe sem 

I de stimulente pentru rezultate deosebite la învățătură, dupa cum urmeaza: burse merit-60, 

burse de studiu-12. Acești elevi merita felicitările tuturor și sperăm ca in viitor numarul lor 

va fi mai mare. 

 

8.  SITUATIA DISCIPLINARA SI A FRECVENTEI 

Analiza  eficientei activitatii educative desfasurate pe semestrul I nu poate fi facuta 

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

conditiile in care se pastreaza o 

 stare disciplinara buna si se asigura o frecventa cat mai ridicata .   

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

una multumitoare . Exista in continuare elevi care nu se incadreaza in prevederile 

regulamentelor scolare, care refuza sa se conformeze celor mai elementare norme de bun 

simt. Atitudinea lor fata de aceste cerinte este oglindita destul de bine de numarul notelor 

scazute la purtare. 

42 elevi (8,33%) au avut note scazute la purtare sub 7  in acest semestru fata de 

19 elevi ( 3,44 %) in semestrul I anul trecut scolar, in principal datorita absentelor 

nemotivate, ceea ce este un lucru imbucurator; 

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

Clasa 

Existenti la sfarsitul 

semestrului 
Note scazute  la purtare  

 Note de 10 la 

purtare 

Total Fete  Sub 7 
Intre 7 

si 9 
Total  %  

IX A 24 12 1 12 13 54% 11 

IX B 24 18 0 3 3 13% 21 

IX C 15 12 2 0 2 13% 13 

Total IX liceu 63 42 3 15 18 29% 45 

IX P1 20 15 2 3 5 25% 15 

IX P 2 16 0 6 1 7 44% 9 

IX P3 18 16 5 1 6 33% 12 

Total IX prof 55 31 13 5 18 33% 37 

X A 28 15 0 2 2 7% 26 

X B 27 13 0 3 3 11% 24 

X C 25 12 0 2 2 8% 23 
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Total X liceu 80 40 0 7 7 9% 73 

X P1 25 25 2 4 6 24% 19 

X P2 21 10 2 9 11 52% 10 

X P3 25 16 1 3 4 16% 21 

Total X prof 71 51 5 16 21 30% 50 

XI A 25 8 7 7 14 56% 11 

XI B 28 17 0 0 0 0% 28 

XI C 29 11 0 5 5 17% 24 

Total XI liceu 82 36 7 12 19 23% 63 

XIP 1 23 21 2 1 3 13% 20 

XI P2 26 9 11 8 19 73% 7 

Total XI prof 49 30 13 9 22 45% 27 

XII A 17 9 1 6 7 41% 10 

XII B 28 14 0 11 11 39% 17 

XII C 23 13 0 6 6 26% 17 

Total XII liceu 68 36 1 23 24 35% 44 

XII S 19 16 0 8 8 42% 11 

XIII S 17 13 0 15 15 88% 2 

Total Seral 36 29 0 23 23 64% 13 

Total General 504 295 42 77 119 23,6% 385 

 

 

Îngrijorator este faptul ca cele mai multe acte de indisciplina se intalnesc la nivelul 

elevilor de clasa a-IX-a si a-X-a , fapt ce va necesita un plan de interventie mult mai amplu. In 

aceasta directie solicitam tuturor dirigintilor care au elevi problema  un raport care sa cuprinda 

masurile intreprinse la nivelul clasei, consultarea parintilor si a altor factori (politie, consilieri 

scolari, etc) 

 

 

SITUATIA 

NOTELOR LA PURTARE

77%

15%

8%

10   7 - 9 < 7

 

Rezultatele inregistrate la finele semestrului I al anului scolar 2021– 2022 pot fi 

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

 

Clasa 

  

  

Nr.to

tal 

elevi 

Nr.fet

e 

Nr. 

baiet

i 

Total sem  I Absente/elev 

Absent

e  

total 

Absente 

motivat

e 

Absent

e  

total 

Absente 

motivat

e 

absente 

nemotivat

e 

IX A 24 12 12 1315 814 55 34  

IX B 24 18 6 992 624 41 26  

IX C 15 12 3 1052 425 70 28  
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TOTAL IX liceu 63 42 21 3359 1863 53,3 29,4  

IX P1 20 15 5 1634 975 82 49  

IX P2 16 0 16 2403 845 150 53  

IX P3 18 16 2 1482 484 82 30  

TOTAL IX prof 55 31 24 5519 2304 100,3 41,9  

X A 28 15 13 1123 928 40   

X B 27 13 14 1102 789 41   

X C 25 12 13 1560 1321 62   

TOTAL X liceu 80 40 40 3785 3038 47 38  

X P1 25 25 0 1100 380    

X P2 21 10 11 1654 763    

X P3 25 16 9 1007 555    

TOTAL X prof 71 51 20 3761 1698 53 24  

XI A 25 8 17 1200 560    

XI B 28 17 11 764 702    

XI C 29 11 18 1413 1262    

TOTAL XI liceu 82 36 46 3377 2524 41 31  

XI P1 23 21 2 1119 531    

XI P2 26 9 17 3145 734    

TOTAL XI prof 49 30 19 4264 1265 87 26  

XII A 17 9 8 963 660    

XII B 28 14 14 1109 731    

XII C 23 13 10 1393 1150    

TOTAL XII liceu 68 36 32 3465 2541 51 71  

XII S 19 16 3 501 180    

XIII S 17 13 4 1066 665    

TOTAL SERAL 36 29 7 1567 845 44 23  

GENERAL 504 
295 

209 
29097 16078 

   

  58 32  

 

 

Exista un numar satisfacator  de absente nemotivate (6 zile/elev fata de 23 zile in 

anul scolar precedent, in aceiasi perioada), iar cel al absentelor nemotivate este (3 zile/elev). 

Ca  si in anii precedenti numarul cel mai mare de absente nemotivate se intalneste la ciclul 

inferior al liceului si IPT .  

 

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

a evidentiat urmatoarele aspecte: 

 Numararea absentelor este de cele mai multe ori una formala; 

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

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

 Motivarea absentelor nu se face in intervalul prevazut de lege; 

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

 Sanctiunile aplicate elevilor conform ROFUIP trebuiesc consemnate in catalog 

 La nivelul claselor nu se aplică planurile de masuri in ceea ce priveste reducerea 

absenteismului. 

 

 

9. MANAGEMENTUL EDUCATIONAL SI   DEZVOLTARE INSTITUTIONALĂ 

 

Dinamismul societătii moderne impune o continuă adaptare a profesionalismului in orice 

domeniu si o anticipare a nevoilor societătii viitorului. 

Provocările mediului extern asupra scolii trebuie insotite de răspunsuri adecvate bazate 

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

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

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

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

acesteia. 

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

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

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

control, evaluare, formare de echipe, negociere si rezolvare de conflicte. 

Identificând problemele globale ce vizează functionarea sistemului  de invătământ, 

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

resurse materiale si financiare, relatii comunitare si de parteneriat. 

Directiile strategice ale activitătii manageriale au fost elaborate: 
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-la nivel conceptual - vizând realizarea progresivă a descentralizării, asigurarea 

coerentei la nivelul conducerii. 

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

deciziilor  la nivelul compartimentelor 

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

functionale și functii manageriale. 

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

 un management performant al unitătii scolare la nivelul standardelor; 

 apropierea ofertei de educatie a scolii de nevoile comunitătii locale; 

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

 pilotarea formelor de alocare bugetară pentru asigurarea eficientei si transparentei ; 

          aplicarea codului legislativ si a politicilor educationale in vederea continuării 

descentralizarea si autonomiei sistemului scolar; 

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

constată următoarele: 

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

tintele si obiectivele strategice 

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

structurala 

 s-a descentralizat decizia pana la nivelul compartimentelor 

 s-a asigurat circulatia fluxului informational 

 s-au format echipe si grupuri de lucru 

 s-a asigurat obtinerea resurselor materiale si financiare 

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

al parintilor . 
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10.  ACTIVITATEA MANAGERIALA LA NIVELUL ARIILOR CURRICULARE 

Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 

1. Componenţa în anul școlar 2021-2022 

 

Limba română:  - Cernica Elena-Corina – titular 

                     - Cîrjan Adriana – titular 

                           - Pescaru Lidia – titular 

Limba engleză: - Tudor Irina – titular 

                     - Screciu Violeta– suplinitor 

Limba franceză: - Stănescu Magdalena – titular 

                      - Şerban Laura – titular 

      Prof. documentarist Ciucă Cristian 

   

2. Obiectivele stabilite prin planul managerial: 

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

     II. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ 

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

elevilor 

      IV. Potenţarea laturii educative a procesului de învăţământ 

 

3. Analiza SWOT a activității catedrei 

 

           PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unui colectiv didactic  bine 

pregătit, cu grade didactice şi experienţă 

profesională, dornic de afirmare , implicat  

în activităţi variate; 

- preocuparea   pentru   perfecţionarea   

continuă,   prin     participarea   la   cursuri; 

- interes crescut pentru participarea la  

proiecte şi parteneriate educaţionale cu 

instituţii din judeţ , cu biblioteca, cu teatre; 

- articole publicate de profesori în revistele 

de specialitate; 

- în perioada pandemiei toți profesorii 

catedrei au ținut ore online; 

- ore de pregătire remedială şi pentru 

examenul de bacalaureat în cadrul 

Proiectului ROSE.  

- absenţele elevilor  cu  situaţii familiale 

deosebite încetinesc ritmul  activităţii  

instructiv-educative; 

- nivelul mediu al pregătirii elevilor nu 

permite obţinerea de performanţe la 

olimpiade şcolare; 

- insuficienta dotare a cabinetului de 

literatură: lipsa  unui  laptop cu  acces la 

internet, lipsa unui mobilier adecvat; 

- diversificarea strategiilor educaţionale în 

abordarea activităţilor la clasă; 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 
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- dezvoltarea   unor   relaţii   de  parteneriat 

cu alte instituţii şi licee din judeţ; 

- elaborarea unor programe de pregătire 

suplimentară a elevilor corigenţi 

- colaborare cu CCD  pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice, mai ales 

pentru prof. debutant Screciu Violeta. 

- accesul la informaţie. 

- deteriorarea mediului socio-economic, 

familial, diminuarea  interesului  şi  

capacităţii familiei de a susţine pregătirea 

şcolară a copiilor; 

- exodul elevilor capabili de performanţă 

spre alte şcoli din oraş; 

- criza financiară şi de timp efectiv              

(scăderea puterii de finanţare a activităţilor 

de formare şi perfecţionare prin participarea 

cadrelor didactice la simpozioane, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice). 

 

4. Situația școlară pentru fiecare profesor  

 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele profesorului Nr. total corigenti Nr. situatii 

neincheiate 

1 Cernica Elena-Corina 9 21 

2 Cârjan Adriana 3 8 

3 Pescaru Lidia 1 6 

4 Stănescu Maria - 1 

5 Șerban Laura 7 3 

6 Tudor Irina - 2 

7 Screciu Violeta   

TOTAL 20 41 

 

5. Pregătirea pentru examenele naționale   

Prof. Cîrjan, Cernica, Pescaru,Stănescu, Șerban au desfășurat ore de pregătire la lb. română și 

lb. franceză în cadrul Proiectului ROSE(conform graficului)  

6. Pregătirea pentru concursurile  școlare  

       - prof. Stănescu Maria pregătire pentru Concursul ”La lire an fete” 

      7.  Rezultate la olimpiade si concursuri școlare  

   - prof. Stănescu Maria – premiul II cu eleva Mociorniță Bianca, clasa a IX a B la Concursul „ 

La lire an fete” și Mențiune cu elevul Ruja Andrei, clasa a XII a B la Festivalul Tineretului 

8. Activități metodice și perfecționări  

      - prof. Tudor Irina – participare la Webinar – Collins „Topping up your vocabulary 

teaching toolkit” 

- Participare la Webinar CCDPH „Parachute training for teachers” 

- Participare la Webinar Conferință internațională „A gateway to well-being of children” 

- prof. Cernica Corina – Lecție deschisă dirigenție „Hobby -urile și talentele mele”, clasa a 

IX a B 

9. Prezenta la cercuri pedagogice 

Nr.crt. Cercul 

pedagogic 

Locul de 

desfasurare a 

cercului 

Data activitatii Tema activitatii Participanti 

1. Limba și 

literatura 

română 

Liceul 

Teoretic 

Filipești de 

Pădure 

14.12.2021 

online 

„Pledoarie pentru 

teatru – Practici de 

lectură” 

prof. Cârjan 

Adriana; prof. 

Cernica 

Corina 
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2. Limba 

franceză 

Liceul 

Teoretic 

Filipești de 

Pădure 

08.12.2021 

online 

„Paris, don de la 

Seine” 
prof. Stănescu 

Maria, Șerban 

Laura 

3. Limba 

engleză 

Liceul 

Tehnologic 

Energetic, 

Câmpina 

10.11.2021 

online 

„Applying the 

methodological 

guidelines for the 

9th grade-ensuring 

the progression of 

the linguistic 

competencies” 

prof. Tudor 

Irina 

4. Cerc SSM Liceul 

Tehnologic 

Agricol 

Bărcănești 

17.12.2021 

online 

Întocmirea 

documentelor pentru 

CSSM la început de 

an 

Prof. Ciucă 

Cristian 

 

   11. Perfecționări  (cursuri metodice și de formare, grade didactice, inspecții curente, speciale )  

   

Prof. Tudor Irina - Program formare continuă „Aplicarea principiului egalității de șanse în 

școală” 

Prof. Șerban Laura -  Program formare continuă – iulie 2021 – CRED; 

       dec. 2021 – „Tehnici de influențare a comportamentului” 

   12. Climatul în rândul cadrelor didactice  

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

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

extracurriculare care sa conducă la recunoaşterea prestigiului colectivului. 

 

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

extracurriculare) 

 

Nr.crt Numele si 

prenumele 

Clasa Tema activitatii Data  Nr. 

participanti 

1. prof. Stănescu 

Maria, prof. 

Șerban Laura 

XII B Ziua europeană a 

limbilor 

27.09.2021 28 

2. prof. Tudor Irina IX P1 Celebrating The 

European Day of 

Languages 

28.09.2021 20 

3. prof. Stănescu 

Maria 

XII B Poezia toamnei(online) 10.11.2021 28 

4. prof. Stănescu 

Maria 

XII B Ziua Internațională a 

Toleranței 

16.11.2021 28 

5. prof. Stănescu 

Maria 

XII B Thanksgiving Day! 23.11.2021 28 

6. prof. Tudor Irina IX P1 Thanksgiving Day! 23.11.2021 20 

7. prof. Cârjan 

Adriana 

IX A Secret Santa 17.12 2021 22 

8. prof. Stănescu 

Maria 

XII B     Magia sărbătorilor 19.12.2021 28 

9. prof. Cernica IX B     Magia sărbătorilor 22.12.2021 24 
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Corina 

10. prof. Cernica 

Corina și prof. 

Stănescu Maria i 

IX B Aproape de Eminescu 13.01.2022 22 

 

Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe 
 

1. Componenţa în anul scolar 2021-2022 

NR. 

CRT

. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

SPECIALITA

TEA 

DISCIPLINA CLASE  

1.  Apostolescu Camelia Matematică  Matematică  IXA, IXC, XB, 

XIC,XIIA,XIIB,XIIS 

2.  Dragomir Cristina Matematică Matematică IXB,XA,XC, XIA, XIB, 

XIIC, XIIS  

3.  Banu Simona Matematică Matematică/ 

Fizica 

 IXP1, IXP2, IXP3, 

XP1, XP2, XP3, XIP1, 

XIP2  

4.  Dobra Victoria Informatică Informatică IXA,B,C, XA,B,C,D, 

XIA,B,C,XIIA,B,C,IXP

1,P2,P3XIIS 

5.  Tomescu Ana Fizică Fizică IXP1,P2,P3, XP1,XP3, 

XIP2 

6.  Manolescu Andreea Fizică Fizică IXB,XA,B 

7.  Parvu Liliana Fizica Fizica IXP3,XP3 

8.  Ivan Oana Roxana Fizică Fizică IXA,XC 

9.  Toader Mariana/Cibanu 

Adriana 

Chimie Chimie IXA,B,C,XA,B,C,XIA, 

XIIA, 

IXP2,IXP1,P2,P3,XP1,

P2,P3 

10.  Cheorghe Corina Biologie Biologie IXA,B,C, XA,B,C, 

XIA, XIIA 

11.  Necula Sabina Biologie Biologie IXP1,P2,P3 

 

2. Obiectivele stabilite prin planul managerial: 
I. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ şi eficientizării 

acestuia 

      II. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ 

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

elevilor 

 IV. Potenţarea laturii educative a procesului de învăţământ 
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3. Analiza SWOT a activitatii catedrei 
 

           PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unui colectiv didactic  bine pregătit, cu 

grade didactice şi experienţă profesională, dornic de 

afirmare, implicat  în activităţi variate; 

- preocuparea   pentru   perfecţionarea   continuă,   

prin     participarea   la   cursuri organizate de CCD; 

- dotarea cabinetului de matematica cu video-

proiector 

- în perioada pandemiei toți profesorii catedrei au 

ținut ore online. 

- ore de pregătire remedială şi pentru examenul de 

bacalaureat în cadrul Proiectului ROSE.  

- absenţele elevilor  cu  situaţii familiale 

deosebite încetinesc ritmul  activităţii  

instructiv-educative; 

- nivelul mediu al pregătirii elevilor nu 

permite obţinerea de performanţe la 

olimpiade şcolare; 

- insuficienta dotare a cabinetului de 

literatură: lipsa  unui  laptop cu  acces la 

internet, lipsa unui mobilier adecvat; 

- diversificarea strategiilor educaţionale 

în abordarea activităţilor la clasă; 

- activitatea didactică în sem. I a avut de 

suferit din cauza faptului că nu toți elevii 

au fost prezenți. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- dezvoltarea   unor   relaţii   de  parteneriat cu alte 

instituţii şi licee din judeţ; 

- elaborarea unor programe de pregătire suplimentară 

a elevilor corigenţi pe semestrul I; 

- colaborare cu CCD  pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice; 

- accesul la informaţie. 

- deteriorarea mediului socio-economic, 

familial, diminuarea  interesului  şi  

capacităţii familiei de a susţine pregătirea 

şcolară a copiilor; 

- exodul elevilor capabili de performanţă 

spre alte şcoli din oraş; 

- criza financiară şi de timp efectiv ( 

scăderea puterii de finanţare a 

activităţilor de formare şi perfecţionare 

prin participarea cadrelor didactice la 

simpozioane, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice). 

 

4. Situatia scolara pentru fiecare profesor  

 

Nr. crt Numele si prenumele profesorului Nr. total 

corigenti 

Nr. situatii 

neincheiate 

Semestul I Semestrul I 

1.  Bobaru Cristina   23 7 

2.  Apostolescu Camelia 38 9 

3.  Banu Simona -matematica 1 21 

4.  Dobra Victoria 0 2 

5.  Ciobanu Adriana 0 20 

6.  Parvu Liliana 0 0 
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7.  Manolescu Andreea 0 2 

8.  Tomescu Anamaria 1 17 

9.  Banu Simona-fizica 0 2 

10.  Ivan Oana 0 0 

11.  Gheorghe Corina 40 7 

12.  Necula Sabina 0 11 

TOTAL 103 98 

 

5. Situatia orelor de pregatire remediala 
- orele s-au desfășurat conform graficului de pregătire din programul ROSE  

              

Nr.crt Disciplina Profesor Ziua  Ora Clasa Nr ore 

1.  Matematică Apostolescu Camelia Miercuri 13.00 – 13.40 XIIA,B 15 

2.  Matematică Bobaru Cristina Marți  12.10 – 12.50 XIIC 15 

3.  Biologie Gheorghe Corina Luni  13.00 – 13.40 XIIA 15 

 

        6. Prezenta la cercuri pedagogice in anul scolar 2021-2022 
         

Nr.crt. Cercul 

pedagogic 

Locul de desfasurare 

a cercului 

Data 

activitatii 

Tema activitatii Participanti 

1.  1 Colegiul de Arta 

”Carmen Sylva” 

Ploiesti 

 On line 

8.11.2021 Adoptarea programei 

scolare la elevii de 

gimnaziu cu profil 

artistic în vederea, 

formăriicompetențelor 

cheie 

Dobra 

Victoria 

2. 2 Liceul 

Tehnologic”Lazăr 

Edelenu” Ploiești 

On line 

 Dezvoltarea 

competențelor digitale 

prin integrarea 

strategiilor didactice 

tradiționale și 

moderne în ”TIC” 

Dobra 

Victoria 

 

 

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

speciale )   

 Curs Elaborarea Strategiei de dezvoltare Institutionala din unitatile de invatamant 

preuniversitar- 40 ore, S.C. CONSULTEDUCATION S.R.L. Perioada 22.11.2021 -

06.12.2021, prof. Bobaru Cristina 
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 Program de perfectionare profesionala on-line cu tematica Strategia de Dezvoltare 

Institutionala, 22.10.2021, werbinar, durata 8 ore, organizat de catre SC VIVID 

EDUCATION, prof. Bobaru Cristina 

 Education: A gateway to well-being for children- 18 November 2021, prof. Bobaru 

Cristina, Dobra Victoria  

8. Climatul in randul cadrelor didactice ( membrii catedrei) 
    La nivelul catedrei există un climat colegial şi competiţional favorabil pentru desfăşurarea 

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

activităţi extracurriculare care sa conducă la recunoaşter 

ea prestigiului colectivului. 

 

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

extracurriculare) 
 

 Join us to thanksgiving day! Ziua recunostintei , desfasurata on-line pe google classroom -

23.11.2021 , prof. Bobaru Cristina, Dobra Victoria 

 Proiectul  Rose la care sunt implicați toți profesorii din catedră. 

 

Aria curriculară Om și Societate 
 

I. COMPONENȚA CATEDREI 

     
Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

cadrului 

didactic  

Studii  Încadrat pe 

catedra de… 

Grad 

didactic 

1. Negoiţă Gh. 

Elena  

Ofelia 

 

Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia  

Facultatea de Ştiinţe 

Specializarea Istorie - Arheologie  

Cursuri de perfecționare                        

Mai-iun. 2011 - INSAM (Instrumente digitale de 

ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar). 

Nov. 2011 – Proces educațional optimizat în 

viziunea competențelor societății cunoașterii. 

Învățare pentru societatea cunoașterii. 

Apr.-iul. 2012 – Formarea continuă a profesorilor 

de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii. 

Febr.-apr. 2015 – Management educațional 

Mart. 2015 – Google Education 

Ian. 2017 – Formator 

Mai 2018 – Tehnici inovative în educație 

Nov. 2019 - Educație pentru sănătate şi tehnici de 

acordare a primului ajutor. 

Apr. 2020 - Profesor în online. 

Sept. 2020 - Etică, integritate și regimul 

incompatibilităților. 

Ian – Mart. 2021 - Braintelligence, umor și 

carismă în educație. 

Febr. 2021 - Inovație în educația tinerilor 

ISTORIE I 

2007 
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Febr. 2021 - Profesor real într-o școală virtuală 

Febr. – mart. 2021 - Constituirea corpului de 

profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale. 

Mai 2021 - Implementarea Materialelor de 

prevenire a consumului de substanțe la elevii tăi. 

Sept-nov. 2021 – Lecția în online. 

Oct. 2021 - Competențe specifice și de bază pentru 

disciplina Istorie. 

Dec. 2021 - Aplicarea principiului egalității de 

șanse în școală. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geantă  

Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Geografie  

Specializarea Geografie  

Master  

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Geografie 

Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin 

organizare şi amenajare regională (2000) 

Universitatea Aurel Vlaicu - Arad 

Teologie Publică (2019) 

Doctorat 

Universitatea București 

 Facultatea de Geografie  

Impactul asupra industriei petroliere din 

municipiul Câmpina şi arealul adiacent (2009) 

Cursuri de perfecționare 

2002 - Certificat de competenţe lingvistice 

(Engleză)  

2004 - AEL  

2008 – lansare carte    Dinamica populației în 

arealul adiacent municipiului Câmpina.    

2009 –Dinamica urbană a municipiului Câmpina 

și impactul său în arealul de influență (lansare 

carte).  

2009 - Amenajări teritoriale în nordul jud. 

Prahova (comunicare științifică - Simpozion 

internațional 2H2S, București-Sinaia).  

2010 - România – interferențe religioase între est 

și vest (comunicare științifică- Societatea de 

Geografie – Filiala Prahova).  

2010 - Lansare carte Dinamica restructurării 

postdecembriste în municipiul Câmpina și arealul 

său adiacent (lansare carte).  

2011 - Axele port planet (comunicare științifică - 

Societatea de Geografie – Filiala Prahova).                                        

 iunie 2011 - INSAM (Instrumente digitale de 

ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar).  

2013 - Qvo vadis U.E? (comunicare științifică - 

GEOGRAF

IE 

I 

DR. 2009 
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Simpozionul internațional Geografia în școală - 

Colegiul I.L.Caragiale - Ploiești) 

Mart. 2015 – Google Education 

3. Jugănaru 

Gh. 

Luminiţa  

Elena 

 

Universitatea „Spiru Haret” București  

Facultatea de Filozofie şi Jurnalism  

Specializarea Filozofie 

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Psihologie  

Specializarea Psihologie  

Master 

Universitatea de Petrol și Gaze – Ploiești 

Consiliere școlară și dezvoltarea carierei (2012) 

 Cursuri de perfecționare 

1999 - Alegerea manualelor, Evaluare, 

Curriculum, Rezolvarea conflictelor, Inteligenţe 

multiple – tratare diferenţiată, Tehnologia 

informaţiei.  

2000-2001 - Cultură civică. 

2004 - Formare şi responsabilizare civică prin 

educaţie. 

2006 - Drepturile omului, refugiaţii şi UNHCR. 

2008  – AEL  

iunie 2011 - INSAM (Instrumente digitale de 

ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar).  

Nov. 2011 – Proces educațional optimizat în 

viziunea competențelor societății cunoașterii. 

Învățare pentru societatea cunoașterii. 

Febr. – apr. 2012 – Management educațional. 

Sept.-nov. 3013 - Cadrul didactic – un profesionist 

în învățământ. 

Nov. 2013 - Înregistrarea electronică a 

autoevaluarii.  

Dec. 2013 –  Formarea formatorilor. 

2014-2015 - E-Autocalitate în unitățile școlare din 

regiunile Sud Est și Muntenia Sud 

2014-2015- E-Mentor: Dezvoltarea de competențe 

și abilități TIC și Mentorat educațional al 

persoanelor cu dizabilități, pentru profesori.  

2015 - Utilizarea instrumentelor online în 

educație. 

Mart. 2015 – Google Education. 

Apr.-mai 2016 - Instrumente multimedia în școală.  

2017 – Educaţia pentru valori comportamentale şi 

atitudini. 

2017 - Manager de proiect. 

Aprilie –mai 2018 - Tehnici innovative în educaţie. 

Mai- iunie 2018 - Evaluarea şi dezvoltarea 

personală a copiilor și elevilor. 

C.S.U I 

2013 
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Martie 2019 - Educatia prin cunoasterea 

functionarii creierului. 

Iunie 2019 - Abilitarea corpului de profesori 

metodişti pentru învățământul preuniversitar. 

Ian – Mart. 2021 - Braintelligence, umor și 

carismă în educație. 

Febr. – mart. 2021 - Constituirea corpului de 

profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale. 

4. Muşat Gh. 

George  

Cătălin 

 

Universitatea ,,Valahia,, Târgovişte 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Specializarea Teologie Ortodoxă şi Asistenţă 

Socială  

Universitatea București 

Facultatea de Istorie  

Specializarea Istorie  

Curs ID – reconversie profesională  

(oct. 2015 – 2017) 

Master  

Universitatea „Valahia” Târgovişte 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Pastorală şi Misiune în Context European (2006) 

Cursuri de perfecţionare: 

1999 - Alegerea manualelor. Evaluare. Rezolvarea 

conflictelor. Inteligenţe multiple – tratare 

diferenţiată. Tehnologia informaţiei. 

2005 - Acces la educaţie pentru grupuri 

dezavantajate. 

2009 - ECDL  

Mart.-apr. 2010 - Comunicarea eficientă şi 

elemente de managementul conflictului.  

2010 -2011 - Prevenirea violenţei în şcoli 

2010-2011 - EDU TIC 1 (Tehnici şi metode de 

integrare a TIC, internet şi multimedia în educaţia 

preuniversitară); EDU TIC 2  

( Multimedia în educaţie). 

2012 – Competențe TIC în curriculumul școlar. 

2015 – Managementul situaţiilor de urgenţă. 

Ian. 2017 – Formator. 

RELIGIE I 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Olteanu C. 

Marius 

Daniel 

Universitatea Transilvania Brașov 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Specializarea Educație Fizică și Sport 

EDUCAŢI

E 

FIZICĂ 

DEF. 

2003 

7. Vasile C. 

Daniel 

 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport – 

Bucureşti 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Specializarea Educaţie Fizică şi Sport 

EDUCAŢI

E  

FIZICĂ 

II 

2018 

 

 

 

II. OBIECTIVELE STABILITE PRIN PLANUL MANAGERIAL 
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1. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ şi eficientizării 

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

programelor şcolare şi analizarea acestora; Studierea manualelor alternative;  Completarea 

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

2019-2020; Proiectarea activităţilor pentru anul şcolar 2020-2021; Perfecționări; Cercuri 

pedagogice, Olimpade și concursuri școlare). 

2. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ 

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

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

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

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

Pregătirea elevilor pentru: recuperarea rămânerilor în urmă, examenul de bacalaureat 2021 și 

olimpiadele şi concursurile şcolare). 

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

extracurriculare specifice fiecărei discipline. 

5. Asigurarea calității actului educațional. 

 

III. ANALIZA SWOT: 

 

Puncte tari: 

Tematica interesantă propusă de disciplinele acestei arii curriculare.  

Puncte slabe:  

Programele foarte încărcate. 

Lipsa conexiunii la internet în toate săliile din școală și a dotării cu dispozitive (laptop). 

Oportunităţi: 
Existența Cabinetelor și a sălii de sport. 

Ameninţări: 

Lipsa internetului sau dispozitivelor necesare orelor online în cazul elevilor. 

Slaba pregătire a elevilor care vin la liceul nostru. 

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

Frecvența redusă a elevilor la orele online.  

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

      AN ȘCOLAR 2021-2022 

    

Nr crt Numele si prenumele 

 profesorului 

Disciplina 

predată 

Total 

clase 

în 

încadrar

e 

Total 

elevi 

Total 

Promovați 

% Total 

Corig

enți 

 

Total 

S.N. 

 

1.  NEGOIŢĂ  

OFELIA 

Istorie 16 369 309 83,73% 19 41 

2.  GEANTĂ  

NICOLAE 

Geografi

e 

16 370 309 83,51% 31 30 

3.  JUGĂNARU 

LUMINIŢA  

C.S.U 22 
534 503 94,19% - 31 

4.  MUŞAT  

GEORGE  

Religie 18 419 414 98,80% - 5 

5.  OLTEANU  Ed. fizică 15 342 318 92,98% - 24 
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SITUAȚIA ȘCOLARĂ / DISCIPLINĂ LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I / 

 AN ȘCOLAR 2021-2022 

    
Disciplina Nr. 

total 

clase 

Nr total 

elevi 

Promovați Procent 

promovab. 

% 

Nr elevi 

corigenți 

Nr. elevi 

cu SN 

ISTORIE 16 369 309 83,73% 19 41 

GEOGRAFIE 16 370 309 83,51% 31 30 

C.S.U 22 534 503 94,19% - 31 

RELIGIE 18 419 414 98,80% - 5 

EDUCAŢIE FIZICĂ 20 466 441 94,63% - 25 

 

 

V. SITUAȚIA ORELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ 

 

1. Pregătire pentru bacalaureat 2022  

 

 

VI. PREZENȚA LA CERCURI PEDAGOGICE 

 
Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

profesorului 

Locul de desfășurare 

al Cercului 

Data desfășurării 

Cercului 

pedagogic 

Tema Cercului pedagogic 

 

1. NEGOIȚĂ 

OFELIA 

Școala Gimnazială Al. I. 

Cuza – Câmpina 

(online) 

19.11.2021 Abordări alternative de tip 

constructivist în predarea-

învățarea-evaluarea istoriei. 

2. GEANTĂ 

NICOLAE 

Liceul Tehnologic 

Mecanic – Câmpina. 

12.11.2021  

3. JUGĂNARU 

LUMINIŢA 

Colegiul Național 

Nichita Stănescu - 

Ploiești 

24.11.2021 Oportunitățile/Limitele 

tehnologiei în predarea-

învățarea disciplinelor socio – 

umane. 

4. MUȘAT 

GEORGE 

Liceul ,,Ferdinand I,, - 

Măneciu 

20.12.2022  

 

 

MARIUS 

6.  VASILE  

DANIEL 

Ed. fizică 5 124 123 99,19% - 1 

Nr

.cr

t. 

Profesor Disciplina 

predată 

Clasa/Nr. elevi 

înscriși la Bac 

la disciplina 

predată 

Ziua 

preg

ătirii 

Nr. ședințe 

pregătire 

desfășurate 

Data/ 

Ora 

Nr. elevi 

prezenți 

1. JUGĂNARU 

LUMINIŢA 

Logică XII B, XII C Marț

i 

11 Oct.-ian. 

/ 

14,00 

41 
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VII. PERFECȚIONĂRI (cursuri metodice și de formare,  inspecții curente și speciale pt. 

grade didactice)    

  
Nr. 

crt. 

Profesor Cursul/Inspecția Data 

1. NEGOIȚĂ 

OFELIA 

Program de formare continuă – Lecția în online. 

(FSLI) (80 ore/20 credite) 

27 septembrie-24 

noiembrie 2021 

Program formare continuă – Competențe specifice și de 

bază pentru disciplina Istorie. (24 ore) 

(CCD Prahova) 

20-28 octombrie 

2021 

Webinar - Reaprinde focul! Sindromul bornout la 

profesori.  

(International Teachers Community; Romania Pro 

Culture) 

18 noiembrie 2021 

Program formare continuă - Aplicarea principiului 

egalității de șanse în școală. 

(CCD Prahova) 

13-15 decembrie 

2021 

 

Webinar – Un altfel de Crăciun. 

(International Teachers Community; Romania Pro 

Culture) 

14 decembrie 2021 

 

 

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

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

 

 

IX. ACTIVITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE LA NIVELUL CATEDREI/ȘCOLII  

(activități curriculare și extracurriculare) 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

profesorului 

Activitatea 

 

Calitatea 

în cadrul activității 

Data 

 

 

1. NEGOIȚĂ 

OFELIA 

Articol Anuar SSIR – Un secol de la 

înființarea Liceului de fete din 

Câmpina.   

autor 8 ianuarie 

2021 

2. GEANTĂ  

NICOLAE 

Simpozion Național Geografia de la 

cercetarea științifică la practica 

didactică - „Energia verde în Europa”. 

(SG R Prahova) 

Participant  

cu comunicare 

 

10.12.2021 

3. JUGĂNARU 

LUMINIȚA 

Proiectul ROSE privind Învățământul 

Secundar, Subproiectul VISE. 

(documente înscriere elevi și profesori, 

planificari, grafice activități). 

Responsabil 

echipa de 

implementare 

An școlar 

2021-2022 

Activitate metodico–științifică  

Incoerența manualului de logică (CCD 

Prahova). 

participant 27.10.2021 

 

Conferința internațională - ICAM 

WEBINAR EUROCHILD - O poartă 

către bunăstare pentru toți copiii: Cum 

poate comunitatea școlară (re)construi 

bunăstarea socială și emoțională. 

participant 18.11.2021 
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Nr

. 

crt

. 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Tema activității Data Nr. 

participa

nți 

/ Clasa 

Calitatea 

în cadrul 

activităţii 

1. 

 

 

 

 

 

NEGOIȚĂ 

OFELIA 

 

 

25 octombrie - Ziua Armatei.  

Postare online ppt, video. 

25.10.2021 

(luni) 

toți 

elevii 

organizator 

1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României.  

Postare online ppt, video. 

01.12.2021 

(miercuri) 

toți 

elevii 

organizator 

Ziua Câmpinei – 519 ani de atestare 

documentară. 

(activitate organizată de Primăria și 

Consiliul local Câmpina și Casa de 

Cultură Geo Bogza) 

8.01.2022 

(sâmbătă) 

15 elevi participant 

2. 

 

GEANTĂ 

NICOLAE 

Thanksgiving day 25.11.2021 25 organizator 

3.   

JUGĂNAR

U  

LUMINIȚA 

Eu, adolescentul - constatări personale.  01.10.2021 27 elevi organizator 

Ziua mondială a educației - profesorul 

obișnuit versus profesorul ideal.   

25.10.2021 27 elevi organizator 

Ziua internațională pentru toleranță – 
Fii  anti-bullying, anti-violenţă! Fii  

pro toleranţă! 

18.11.2021 26 elevi organizator 

Ziua internațională a drepurilor 

omului- egalitatea de gen. 

10.12.2021 26 elevi organizator 

Ziua Culturii Naţionale. 13.01.2021 26 elevi organizator 

4. 
MUȘAT 

GEORGE 

Serbarea pomului de Crăciun. 20.12.2022 10 elevi participant 

Ziua Câmpinei – 519 ani de atestare 

documentară. 

8.01.2022 

(sâmbătă) 

15 elevi participant 

 

 

X. CLIMATUL ÎN RÂNDUL CADRELOR DIADCTICE 

 

        Catedra Om și Societate mai multe discipline la nivel de școală. Cu toate acestea formează o 

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

alții despre țările lumii, iar alții despre conduita morală și cum să-și folosescă pozitiv emoțiile și, nu 

cei din urmă, cum să păstreze ,,o minte sănătoasă într-un trup sănătos,,. 

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

membrii săi. 

 

Aria curriculară Tehnologii 

 

1. Componenţa in anul scolar 2021-2022 

 

1. GEORGESCU OLIVIA – profesor titular, gr I 

2. COSTACHE RALUCA ANDREEA – profesor titular, gr I 

3. DOBRE LIVIA – profesor titular, gr I 

4. APOSTOL GEORGIANA – profesor titular, gr definitiv, doctorant 

5. ENACHIOIU MARIANA – profesor titular dedasat, gr I 

6. SERCAIANU RALUCA – profesor titular, gr I 
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7. TEODORESCU IOANA – maistru titular, gr definitiv 

8. MOISE IONELIA – maistru suplinitor, gr II 

9. VLAICU SIMINA – profesor suplinitor calificat, debutant 

10. POPA CLAUDIA – profesor titular, gr I 

11. DIMANCEA MONICA – profesor suplinitor, debutant 

12. MILEA ANA MARIA – maistru instructor 

13. POP MILTIADE – profesor suplinitor, gr II 

14. FILIPESCU IULIA – maistru suplinor, debutant 

15. VASILE DIANA – profesor suplinitor calificat, debutant 

16. DOBRE ILEANA – profesor suplinitor calificat, debutant 

17. ENE ALEXANDRA – profesor suplinitor calificat, debutant 

18. RÎPAN ANCA – maistru suplinitor, debutant 

19. DINU PETRE – profesor suplinitor, debutant 

 

2. Obiectivele stabilite prin planul managerial: 

- Organizarea si desfasurarea optima a procesului instructiv-educativ 

- Realizarea de activitati extrascolare si extracurriculare de specialitate 

- Reactualizarea bazelor materiale ale scolii. 

- Actiuni de marketing educational si dezvoltarea relatiilor cu partenerii sociali. 

- Formarea continua a personalului didactic de specialitate. 

- Evaluarea periodica si sumativa a muncii catedrei servicii. 

3. Analiza SWOT a activitatii catedrei 

Puncte tari : colectiv majoritar tanar ,comunicativ cu diverse specializari economice dornic de a efectua 

diverse activitati cu elevii, aplicarea metodelor moderne de invatare. Cadre didactice  cu grade didactice I, II, 

Definitiv, dar si cadre didactice debutante .Colectiv competitiv preocupat de calificarea pe diverse domenii 

economice  dornice sa se specializeze ,sa se afirme si sa parcurga diverse cursuri de perfectionare.Titularul 

din industrie alimentara a finalizat studiile de Doctorat cu  in specializarea sa ceea ce aduce un plus de 

performanta in pregatirea profesionala acadrelor didactice. Toate cadrele didactice sunt permanent 

preocupate de propria pregatire si implicare in evolutia profesionala. 

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

tuturor membrilor catedrei pt discutarea diverselor probleme ce se ivesc si  realizarea la timp a documentelor 

scolare solicitate. In acest an scolar ne confruntam si cu pandemia de Covid 19, astfel orele desfasurandu-se 

on line. 

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

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

catedrei sunt in crestere numerica 

Amenintari: Numarul tot mai scazut al elevilor, pandemia de Covit 19  

 

4. Situatia scolara pentru fiecare profesor  

Module de an 

 

9. Pregatirea pentru examenele nationale   

Nu  

 

6. Pregatirea pentru concursurile  scolare  

Nu  

7. Rezultate la olimpiade si concursuri scolare  

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

referate , lucrari prezentate la cercuri , simpozioane , etc ) 

Nu  

 

9. Prezenta la cercuri pedagogice  

   

1. Dimancea Monica – 12 decembrie 2021 – cerc pedagogic nr 3. Agricol și industrie 

alimentară – participant 

2. Apostol Georgiana – 12 decembrie 2021 – cerc pedagogic nr 3. Agricol și industrie 

alimentară – participant 

3. Vlaicu Simina – 19 noiembrie 2021 – cerc pedagogic nr 6 – participant 

4. Costache Raluca – 19 noiembrie 2021 – cerc pedagogic nr 6 – participant 

5. Dobre Livia – 19 noiembrie 2021 – cerc pedagogic nr 6 – participant 

6. Dobre Livia – 19 noiembrie 2021 – cerc pedagogic nr 1 - participant 

7. Georgescu Olivia – 19 noiembrie 2021 – cerc pedagogic nr 6 – participant 

8. Sercăianu Raluca – 19 noiembrie 2021 – cerc pedagogic nr 6 – participant 

9. Moise Ionelia – 19 noiembrie 2021 – cerc pedagogic nr 6 – participant 

10. Popa Claudia – 10 decembrie 2021 – cerc pedagogic nr 1 - participant 

 

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

  

 Teodorescu Ioana – grad didactic II sesiunea  

            Apostol Georgiana – grad didactic II 

 Moise Ionelia – grad didactic I 

 Dimancea Monica –definitivat 

 

11. Climatul in randul cadrelor didactice  

 

Este un climat foarte bun, de comunicare, intelegere si colaborare 

 

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

extracurriculare) 

 

Nr.crt Numele si 

prenumele 

Clasa Tema activitatii Data  Nr. 

participanti 

1 Georgescu 

Olivia 

 Ziua Alimentației 

Târgul de Crăciun 

Colinde de Crăciun 

18.10.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

 

2 Apostol 

Georgiana 

 CâmpinArtelor 

Ziua Municipiului Câmpina 

Activitate prevenirea bullying-ului  

Târgul de Crăciun 

Sept – nov  

8.01.2022 

 

15.12.2021 

 

22.12.2021 

 

3 Sercaianu 

Raluca 

 WEBMINAR - ”Implementarea 

materialelor de prevenire a 

consumului de substanțe la elevii tăi, 

ediția a IV-a” 

Asociația Preventis Cluj Napoca 

-CURS DE PERFECȚIONARE-

20.10.2021 
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”CDȘ - element esențial al 

învățământului centrat pe formarea 

de competențe” 

CCD Prahova 

WEBMINAR 

”Adaptarea la schimbări cu ajutorul 

mentalității deschise” 

CCD Slănic 

 

 

 

26.10.2021-

2.11.2021 

 

 

 

 

 

7.12.2021 

4 Costache 

Raluca 

 Ziua Mondială a Alimentației 

sanatoase 

Targul de Crăciun 

Colinde, colinde! 

12.10.2021 

 

21.12.2021 

22.12.2021 

 

5 Dobre Livia  Webinar- 

ICAM.net - Educația- O poartă 

spre bunăstarea copiilor 

Conferință internațională-

EDUMAGIC - Învățarea prin joc- 

soluții inovatoare în educație 

Fii bun coleg!  

Ziua Mondiala a alimentatiei 

sanatoase 

Cuvintele rănesc uneori! Prevenirea 

bullying-ului 

La mulți ani,Românie! 

7forEDU-Educație pentru viață prin 

film documenta- ASOCIAȚIA 

FLUTURI ALBI 

Activitate prevenirea bullying-ului 

Târgul de Crăciun- Ploiești 

Colinde, colinde! 
 

18.11.2021 

 

 

 

 

16.12.2021 

 

 

27.09.2021 

 

12.10.2021 

16.11.2021 

 

6.12.2021 

 

11.11.2021 

 

 

15.12.2021 

 

21.12.2021 

22.12.2021 

 

6 Enachioiu 

Mariana 

 Ziua Alimentației 

Târgul de Crăciun 

Colinde de Crăciun 

18.10.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

 

7 Moise 

Ionelia 

X P1 Bogatiile toamnei 

,,Ziua educatiei,, 

,,Ziua Alimentatiei,, 

Stop Bullyng!Violenta 

distruge,Prietenia construieste!,, 

,,Nu fi victima traficului de 

persoane!informeaza-te!,, 

,,1Decembrie Ziua Nationala a 

Romaniei,, 

,,Traditii si obiceiuri romanesti de 

28.09.2021 

5.10.2021 

18.10.2021 

2.11.2021 

 

 

16.11.2021 

 

1.12.2021 
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Craciun,, 21.12.2021 

8 Vlaicu 

Simina 

 Cum să ne protejăm sănătatea 

Stop Bullying! Violența distruge, 

prietenia construiește 

Tradiții și obiceiuri Românești de 

Crăciun 

Targul de Crăciun 

Secret Santa 

 

21.09.2021 

 

18.11.2021 

 

 

9.12.2021 

 

22.12.2021 

23.12.2021 

 

9 Teodorescu 

Ioana 

 Ziua Alimentației 

Târgul de Crăciun 

18.10.2021 

22.12.2021 

 

10 Milea Ana 

Maria 

 Ziua Alimentației 

Târgul de Crăciun 

18.10.2021 

22.12.2021 

 

11 Dimancea 

Monica 

 Ziua Alimentației 

Târgul de Crăciun 

Colinde de Crăciun 

18.10.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

 

12 Pop Miltiade  Ziua Alimentației 18.10.2021  

13 Filipescu 

Iulia 

 Ziua Alimentației 

Târgul de Crăciun 

Colinde de Crăciun 

18.10.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

 

14 Dobre Ileana  Ziua Alimentației 

Târgul de Crăciun 

Colinde de Crăciun 

18.10.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

 

16 Vasile Diana  Ziua Alimentației 

Târgul de Crăciun 

Colinde de Crăciun 

18.10.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

 

 

 

COMISIA DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 

Pe parcursul semestrului I a anului şcolar 2021-2022 în cadrul Comisiei de formare si dezvoltare 

s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

Informarea cadrelor didactice în legătură cu „Programele de formare continuă şi perfecţionare o 

dată la 5 ani” organizate de Casa Corpului Didactic Prahova; 

Verificarea dosarelor pentru echivalarea studiilor si a gradelor didactice cu credite profesionale 

transferabile. 

Consilierea cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice şi afişarea 

metodologiei pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice; 

Verificarea dosarelor cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea gradelor didactice şi 

transmiterea lor la ISJ Prahova la inspectorul de specialitate; 

Transmiterea la ISJ Prahova la inspectorul de specialitate a cererilor de preînscriere la gradele 

didactice; 

Transmiterea la CCD Prahova a documentelor solicitate: Fişa de formare 2. 

Implicarea cadrelor didactice din şcoala noastră într-o varietate de activităţi, unele în 

concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în 

funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din 

sctructurile/procesele de educaţie. 

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat asfel: 
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Participarea la cursuri de formare şi dezvoltare profesională; 

 

Înscrieri grade didactice 

 

In luna octombrie - noiembrie 2021 s- au înscris  pentru susţinerea gradelor didactice, 

următoarele cadre didactice: 

Nr 

crt. 

Numele şi prenumele Specialitatea Gradul 

didactic 

Anul susţinerii 

examenului 

1. Prof. Apostol 

Georgiana 

D.T. - Industrie 

Alimentară  

Înscriere  la 

gradul 

didactic II 

2023 

2. Prof. Dimancea Monica D.T. – Industrie alimentară Înscriere la 

Definitivat 

2022 

 

 

Echivalări grade didactice: 

 

În semestrul I a  anului scolar 2021-2022, următoarele cadre didactice au echivalat cu 90 de credite 

transferabile Gradul Didactic I si Studiile Doctorale după cum urmează : 

Nr 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Specialitatea Gradul 

didactic 

obţinut 

Credite 

transferabile 

obținute/anul 

1. Prof. Costache 

Raluca 

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 
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2. Prof. Apostol 

Georgiana 

Profesor titular D.T. Comerț Apostol 

Georgiana 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 

 

 

Cursuri pentru formare și dezvoltare profesională 

Pe parcursul semestrului I a anului şcolar 2021-2022, următoarele cadre didactice au participat la 

cursuri de formare şi dezvoltare profesională: 

 

Nr.crt. Nume şi 

prenume 

profesor 

Specialitatea Denumirea cursului 

1. Prof. Bobaru 

Cristina 

Matematica 1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Instituțională din Unitățile de Învățământ 

Preuniversitar, Furnizor 

CONSULTEDUCATION SRL, 

decembrie 2021, 40 ore. 

2. Strategia de dezvoltare instituțională, 

Furnizor VIVID EDUCATION 

MANAGEMENT SRL, 8 ore, decembrie 

2021. 

2. Prof. Dobre 

Livia 

D.T. –Industrie 

alimentară 

1. Învățarea prin joc/ Soluții inovatoare în 

educație, Furnizor EDUMAGIC, decembrie 

2021, 13 ore. 

 

 Analiza SWOT a activităţii de formare şi dezvoltare profesională: 

 Punte tari: 
- Interesul cadrelor didactice faţă de activitatea desfăşurată atât la clasă, cât şi în activităţile 

extracurriculare; 

- Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice realizate de grupurile metodice din 

care fac parte. 

 Puncte slabe: 
- O parte dintre cadrele didactice care au obligaţia, conform legii, de a acumula un număr de 

90 CPT în decursul a 5 ani şcolari nu au urmat niciun curs de formare şi dezvoltare 

profesională în semestrul I a anuluișcolar 2020-2021. 

 Oportunităţi: 
- Oferta variată a CCD PH şi a altor furnizori de formare; 

- Oferta cursurilor de formare (Definitivat, Gradul I, Gradul II). 

 Ameninţări: 
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- Dezinteresul unor cadre didactice pentru cursurile de formare şi dezvoltare profesională. 

 

 

RAPORTUL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA SUBCOMISIILOR 

COMBATAREA VIOLENŢEI, A ABSENTEISMULUI-ABANDONULUI 

ŞCOLAR, A CORUPŢIEI ÎN ŞCOALĂ ŞI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂŢII ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
                                            

Comisia privind prevenirea si combaterea actelor de violenta dar si o parte din membrii comisiei 

privind prevenirea abandonului scolar in scoala a luat act de fiecare caz in parte si l-a analizat in 

cadrul sedintelor curente si extraordinare desfasurate in semestrul 1 a acestui an scolar. 

      Scopul cel mai important pentru care s-a constituit comisia de lupta impotriva violentei este  

derivat desigur din tinta principala adica combaterea si scaderea numarului de incidente violente in 

scoala si imbunatatirea relatiei dintre elevi, profesori, parinti cu accent pe comunicare eficienta si 

luarea atitudinii prompte impotriva flagelului violentei care macina intrega lume de astazi. 

 

           La ivelul unitatii noastre scolare functioneaza un parteneriat intre Politia Mun.Campina in 

care sunt cuprinse si alte si scoli din municipiu privind monitorizarea pe raza municipiului prin 

patrula a elevilor care chiulesc de la ore si aducerea lor la scoala. 

        Scopul acestui parteneriat este reducerea abandonului scolar si monitorizarea mai atenta a 

tuturor cazurilor aflate in risc de parasire timpurie a scolii. 

Ca obiective generale ne-am propus in acest sens pentru ajutorarea copiilor cu 

probleme(violenta,abandon,probleme financiare,medii defavorizate etc) 

 

O1:  Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei IPT cu cererea pieţei muncii; 

O2: Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii 

a şcolii; 

Toate obiectivele sunt derivate din PAS 2009-2025 corelate cu obiectivele propuse prin proiectul 

ROSE derulat la nivelul scolii incepand cu anul scolar 2017-2018. 

   In ceea ce priveste realizarea obiectivelor strategice propuse prin PAS privind reducerea violentei 

in scoala si a abandonului scolar aceste sunt: 

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 

Pentru fiecare obiectiv strategic s-au dezvoltat cateva alte obiective specifice,operationale cu 

activitati specifice,responsabili,termen de realizare si indicatori de performanta/rezultate asteptate 

  Obiectiv specific 1: implicarea elevilor în activități menite să scadă numărul de absențe și 

abandonul școlar 

Acest obiectiv a fost indeplinit in proportie de 75% in sensul ca au participat la activitatile de 

consiliere individuala si de grup organizate sistematic cu elevii vizati,impreuna cu consilierul 

scolar,conform registrului cazurilor si fisa psihologica a copilului care se gasesc arhivate la 

consilierul scolar R.Corodeanu.Scopul acestor intalniri a fost identificarea cauzelor pentru care 

acesti elevi devin o problema pentru ei insisi si pentru scoala,consolidarea stimei de sine,incurajarea 

calitatilor etc. 

De asemenea s-au organizat la clasa activitati care au sporit atractivitate lectiilor deoarece s-a 

intensificat aplicarea metodelor activ participative,elevii cu probleme fiind implicati in diferite 

jocuri si activitati menite sa le creasca respectul de sine si evidentierea calitatilor si capacitatilor 
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personale.Cel putin 50 % dintre copiii problematici s-au implicat in aceste activitati vizand 

aplicarea metodelor centrate pe elevi,conform fiselor de asistenta la ore si a fiselor de observare a 

comportamentelor. 

O alta activitate care s-a realizat in procent de 50% a fost organizarea de catre profesorii diriginti 

de intalniri cu personalitati fie pe platforme,fie fata in fata prin proiectele si parteneriatele 

dezvoltate astfel: 

Denumire activitate Data desfasurarii/PV,nr. 

Colectivul de elevi 

Prof.coordonator si 

participanti 

Proiect educational Thanks 

Giving 

17.11.2021 conform zpv din 

caietul dirigi.Tudor Irina 

Tudor Irina cls IXP1 

Ziua recunostintei la romani 25.11.2021/PV 

nr.771/25.11.2021 

Dir.prof.Geanta Nicolae,cls 

XII A 

Zilele francofoniei Oct 2021,cf PV din caietul 

dirig.Stanescu M. 

Dir.prof.Stanescu M.cls XIIB 

Ziua tolerantei Nov.2021 cf PV din caietul 

dir.Dobre L. 

Dir.prof.Dobre L.,cls XIB 

Proiect educational in 

parteneriat cu Asociatia Aripi 

de fluturi 

Nov.2021 cf pv din caietul 

dirig Dobre L si Juganaru L. 

Dir.prof Juganaru si Dobre 

L.,cls XB,XIB 

“Egalitate,reducerea 

inegalitatilor,promovarea 

drepturilor omului” 

10.12.2021,cf PV 

786/10.12.2021 

Dir.prof.Juganaru L.,cls XB 

“Semnele prieteniei,impreuna 

pentru viitor” 

15.12.2021,cf pv din caietul 

dir.CiucaC. 

Dir.prof.Ciuca C.,cls.XP2 

La nivelul scolii am identificat un numar de 21 de elevi cu risc de abandon, elevi care in mare parte 

urmeaza forma de invatamant profesional si care absenteaza foarte mult din cauza diferite ca: 

-provin din familii dezorganizate 

-lipsa supravegherii din cauza ca parintii sunt plecati la munca in strainatate 

-probleme financiare 

-probleme medicale ale lor si ale unora din membrii familiilor  

-dezinteres pentru scoala, 

-alte interese care le indeparteaza atentia de la scoala si studiu 

Pentru toti acesti elevi dirigintii au luat masurile pertinente: 

-discutii cu elevii 

-ore de cosiliere individuale si de grup cu consilier scolar 

-implicarea elevilor la activitati recreative in masura in care au venit la scoala 

-discutii telefonice cu parintii 

-instiintari catre primarii si catre familii privind situatia scolara 

-participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pentru a dobandi instumente de interventie 

punctuala pe aceste cazuri 

 

 Obiectiv specific 2: implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea competențelor de 

identificare, proiectare și implementare a strategiilor eficiente de prevenire a abandonului şcolar 

 Activitati pentru care didactice 

 

 Identificarea elevilor cu risc de abandon școlar 

       La nivelul scolii s-a realizat o situatie statistica cu toate cazurile de risc de abandon care este 

actualizata la 3 luni si raportata la inspectorat conform protocolului de colaborare intre ISJ Prahova 

si ASSC Ploiesti, S.P.C.F.Ploiesti si conducerile unitatilor de invatamant nr.5726/3.12.2021. 
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      De asemenea tot pe linia de actiune mentionata, la nivelul scolii se acorda o atentie deosebita 

activitatilor de formare continua a cadrelor didactice privind reducerea abandonului scolar si 

prevenirea violentei scolare, conform Raportului semestrial al responsabilului cu formarea continua 

din unitatea noastra. 

      Deocamdata sunt in plan actiuni de motivare a personalului pentru formare pe aceasta 

directie.Pentru semestrul 2 avem implicate 9 cadre didactice la cursuri privind imbunatatirea 

comunicarii si dobandirea capacitatilor de influentare a comportmanetului elevilor(Fundatia ARCI 

Cluj). 

De asemenea in ceea ce priveste activitate de Organizare de lecții deschise la consiliere și orientare 

pe teme privind prevenirea eșecului/absenteismului si a violentei in scoala s-au realizat o seama de 

actiuni si lectii deschise ca de exemplu: 

ACTIVITATEA DATA ACŢIUNII NR. PARTICIPANŢI 

PROFESORI ŞI 

CALITATEA ÎN CADRUL 

ACTIVITĂŢII 

“Antidot pentru 

violenta” 
Ian.2022 Cls IXC,15 elevi Dir.prof Enachioiu M. 

“Respecta si vei fi 

respectat,sunt 

tolerant?” 

12.11.2021 Cls XIIB Dir.prof.Stanescu M. 

“Fii antibullying, 

antiviolenta!Fii 

protoleranta!” 

18.112021 

Proiect activitate de 

prevenire a 

bullingului,cls XB 

PV 766/18.11.2021 

Dir.prof.Juganaru L. 

Proiect 

didactic:”Trezeste 

uriasul din tine fara 

violenta!” 

17.11.2021 Cls XI C Dir.prof.Georgescu O. 

Proiect didactic 

antiviolenta:alfabetul 

comunicarii asertive 

9.12.2021 Cls XIC 
Dir.prof.Georgescu O.si 

cons.scolar prof.Corodeanu R. 

Pr.didactic: “Spune 

nu violentei in 

scoala!” 

10.01.2022 Cls XI P1 

Coordonator:prof. dir.Dobra 

Victoria 

PV nr.9/10.01.2022 

Aceste actiuni au avut un impact mare asupra celorllati elevi care au participat,dar elevii implicati in 

probleme,adica cei vizati au disparut de la aceste activitati sau nu s-au prezentat deloc,astfel incat 

un numar mic de elevi au reusit sa participle si, mai ales sa si schimbe oarecum comportamentul. 

De asemenea prin proiectul Rose s-au desfasurat lectii deschise si ore de consiliere individuala si 

de grup, atat fizic cat si pe platform Google classroom impreuna cu un alt partener, psiholog Fenic 

Georgiana. 

 

 Organizare de ateliere cu activități diferite: sport, muzică, dans, grădinărit :din cauza 

pandemiei toate activitatileau fost diminuate si restrictionate,totusi scoala noastra a 

incheiat un parteneriat cu Primaria Campina prin proiectul cultural:”Campina artelor”in 

care elevii actioneaza in sensul formarii si dezvoltarii complexe a personalitatii 

 

In ceea ce priveste combaterea violentei conform obiectivului strategic 
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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,situatia se prezinta astfel:au fost organizate urmatoarele actiuni: 

 Activități de consiliere si activitati extracurriculare : realizat  75%, impact 50% 

 Revizia procedurii privind violența și bullying ul : realizat  75%, impact 50% 

 Identificarea cazurilor de violență și bullying : realizat  50%, impact 50% 

 Program de formare  privind strategii de prevenire a violenței, bullyingului: 0% realizare, in 

conditiile in care ideal era ca 25%dintre cadrele didactice sa fi dobandit déjà instrumente de 

lucru pe tematica prevenirii si combaterii violentei 

 Protocoale de colaborare cu organizații guvernamentale și nonguvernamentale :50% 

realizat,impact  50% 

 Implicarea parintilor in realizarea de actiuni privind problem reducerii acteor de violenta in 

scoala: 30%realizat, impact  50% 

 

     Asa cum se constata masurile pe care dirigintii si cadrele didactice le propun sunt cele 

intreprinse de-a lungul timpului si anume discutii cu parintii,discutii cu elevii implicarea elevilor si 

parintulor in activitati extracurriculare,o comunicare mai buna intre scoala,familie si 

comunitate.Din pacate masurile intreprinse nu au avut in multe cazuri efectul scontat deoarece 

acesti elevi fac parte din familii cu probleme grave,dezorganizate,cu actiuni la limita legii pentru 

parintii si rudele lor,cu probleme financiare,parasiti de parinti sau parinti plecati la munca in 

strainatate,elevi aflati in situatii defavorizate dintre cele mai diverse. 

   Cu toate aceste limite scoala continua sa intensifice cautarea de solutii pentru rezolvarea 

probelemelor ei. 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ SI EXTRACURRICULARA 
 

   Întreaga activitate de formare educationala si profesionala desfasurata in unitatea noastra 

scolara isi propune: 

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

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

profesionala.; 

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

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

familie, mediu social, societate in general; 

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

critica, luarea deciziilor, spirit de echipa; 

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

om, natura, mediul inconjurator ; 

- asigurarea egalitatii de sanse. 

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

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

cu grupe de elevi, activitatea de consiliere a familiei, activitati care au fost adaptate 

învatamantului on-line pe platforma Google suite si grupurile de whatsapp. 

În ceea ce priveste ora de dirigentie, s-a  desfăsurat  traditional la majoritatea claselor. 

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

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

profesorul directionează comportamentul elevilor si rezolvă problemele clasei. 

Prin activitătile de formare a dirigintilor, acestia sunt preocupati gaseasca o activitate 

diferentiată, care să orienteze elevii in sensul cunoasterii propriilor interese si a alegerii, 
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ghidate de acestea ; in care  diferentele dintre elevi sunt studiate si acceptate ca bază de 

pornire in demersul educativ. Se recomanda, să se utilizeze forme de organizare  diferite a 

clasei (grupe, echipe, frontal)  să se  faciliteze activitatea independentă a elevilor, să se caute 

multiple perspective asupra ideilor si evenimentelor. 

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

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

formare si de dezvoltare a personalității, desfășurat într-un cadru instituționalizat sub 

îndrumarea unei echipe didactice, dar în strânsă colaborare cu elevii care sunt parteneri 

educationali, participanti activi  si constienti  la propria formare si dezvoltare, alaturi de 

familie, comunitate si organizatii guvernamentale sau nonguvernamentale.  

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

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

activitatea, atat in ceea ce priveşte conţinutul cat si in ceea ce priveşte modul de abordare a 

problemelor . În aceste condiții se acorda o  importanta   majora activităţilor extraşcolare si 

extracurriculare.  

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

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

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

desfasurata pe semestrul I al anului scolar 2021 – 2022 porneste de la premisa ca educarea 

unui om nu se rezumă doar la transmiterea de informaţii ci presupune şi formarea de 

convingeri, concepţii corespunzătoare cerinţelor societăţii în care trăieşte şi va urma să 

muncească.  

Activitatea educativa scolara si extrascolara desfasurata pe parcursul semestrului I a 

avut câteva coordonate principale : 

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

a IX-a, lucru realizat in buna masura  printr-o activitate sustinuta atat din partea 

dirigintilor cat si a celorlalte cadre didactice; 

 Participarea si entuziasmul  elevilor au relevat necesitatea si impactul activitatilor 

extrascolare si extracurriculare, rolul pozitiv al acestora dar si necesitatea unei 

pregatiri serioase, mobilizarea cat mai multor cadre didactice,atat in faza de pregatire 

cat si in cea de executie; 

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

imaginiiliceului in mass-media locala; 

 Stabilirea legăturilor cu autoritățile locale si regionale, cu instituțiile regionale de cultură, 

sănătate, ordine publică, O.N.G.-uri. 

 

COMISIA DIRIGINTILOR 

2021-2022 

Nr. 

crt. 
Clasa Specializare Diriginte 

1.  IX A Tehnician în industria alimentară CÎRJAN ADRIANA 

2.  IX B Tehnician în gastronomie CERNICA CORINA 

3.  IX C Tehnician în activități de comerț ENĂCHIOIU MARIANA 

4.  IX P1 Cofetar-patiser/ bucătar TUDOR IRINA 

5.  IX P2 Mecanic  utilaje si instalatii în industrie OLTEANU MARIUS 

6.  IX P3 Ospătar (chelner)  VLAICU SIMINA 

7.  XA Tehnician analize produse alimentare 
TOADER MARIANA/ 

DIMANCEA MONICA 
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RESPONSABILI ELEVI ȘI PĂRINȚI 

 

8.  XB Tehnician în gastronomie JUGANARU LUMINITA 

9.  X C Tehnician în administratie BOBARU CRISTINA 

10.  X P1 Cofetar-patiser MOISE IONELIA 

11.  X P2 
Mecanic utilaje si instalatii în 

industrie/comerciant-vțnzător 
CIUCĂ CRISTIAN 

12.  X P3 
Bucatar/Ospătar(chelner)vanzator în unitati 

de alimentatie 
MUSAT GEORGE 

13.  XI A Tehnician in industria alimentara GEANTA NICOLAE 

14.  XI B Tehnician in gastronomie DOBRE LIVIA 

15.  XI C Tehnician in activitati de comerț GEORGESCU OLIVIA 

16.  XI P1 Cofetar-patiser DOBRA VICTORIA 

17.  XI P2 
Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie/comerciant-vânzător 

ȘERBAN LAURA 

18.  XII A Tehnician in industria alimentara NEGOITA OFELIA 

19.  XII B Tehnician in gastronomie STANESCU MARIA 

20.  XII C Tehnician in activitati economice COSTACHE RALUCA 

21.  XII S Tehnician in industria alimentara APOSTOL GEORGIANA 

22.  XIII S Tehnician in activitati de comert PESCARU LIDIA 

Nr.crt. Clasa Diriginte Presedinte Comitet Parinti Reprezentant CSE 

1.  IX A CIRJAN ADRIANA 
State Cosmin 

Marin Georgiana 

AXINTE ANDREEA 

2.  IX B CERNICA CORINA 
Preda Carmen 

Tache Ana Maria 

STURZU ANA 

MARIA 

3.  IX C ENACHIOIU MARIANA 
Ciochina Ioana 

Dinadins Gabriela 

DAVID ANA 

4.  IX P1 

TUDOR IRINA Oprea Madalina 

Constantinescu 

Cristina 

OPREA FLORINA 

GEORGIANA 

5.  IX P2 
OLTEANU MARIUS Dinu Catalina 

Radoi Luminita 

DINU IONUȚ 

6.  IX P 3 VLAICU SIMINA Lunca Maria SCURTU CAMELIA 

7.  X A 
DIMANCEA MONICA Lazar Delia COANCĂ 

FLORENTINA 

8.  X B 
JUGANARU LUMINITA Antonescu Mariana 

Onea Andreea 

PĂUN MARIA 

9.  X C 
BOBARU CRISTINA Toncu Elena 

Margaritoiu Irina 

MĂRGĂRIȚOIU 

ROXANA 

10.  X P1 
MOISE IONELIA Bogdan Alina PARASCHIV 

IOANA 

11.  X P2 
CIUCĂ CRISTIAN Dumitrache Andreea 

Tudorache Monica 

BUDURAN ANA 

MARIA 
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La începutul semestrului I al anului scolar 2021-2022 s-au realizat documentele 

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

extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-

se în vedere: 

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

cerinţele clasei de elevi; 

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

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

-implicarea diriginţilor în activităţi educative extraşcolare şi valorificarea acestora din 

punct de vedere educativ. 

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

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

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

În semestrul I al anului şcolar 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.  

12.  X P 3 
MUȘAT GEORGE Sarbu Alina 

Solovastru Ioana 

SOLOVĂSTRU 

ANDRA 

13.  XI A 
GEANTA NICOLAE Dobre Flori VRÎNCEANU 

CRISTINA 

14.  XI B 
DOBRE LIVIA Dan Silvana 

Pascu Gabriela 

BOLDOJAR 

VALENTINA 

15.  XI C 
GEORGESCU OLIVIA Frațilă Alina 

Dako Florica 

OLARU 

MĂDĂLINA 

16.  XIP1 
DOBRA VICTORIA Garbovu Ileana 

Zaharia Maria 

HOMORANU 

FLORENTINA 

17.  XI P2 
ȘERBAN LAURA Crețu Mihaela 

Zugravu Liviu 

TABACU RAREȘ 

18.  XII A 
NEGOITA OFELIA Vlad Vasilica 

Gheorghe Daniela 

ION RALUCA 

19.  XII B 
STANESCU MARIA Gheorghe Nicoleta 

Neder Cristina 

PĂȘCĂNUȚ 

DENISA 

20.  XII C 
COSTACHE RALUCA Ciobanu Mihaela 

Dabija Mara 

ALEXIU 

MIHAELA 

21.  XII S APOSTOL GEORGIANA 
Popescu Georgeta POPESCU 

ROXANA 

22.  XIII S 
PESCARU LIDIA Necula Aurelia 

Bajenaru Andi 

NECULA 

AURELIA 
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  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. 

La sfârsitul  semestrului I, s-au reunit Consiliile Profesorilor claselor pe grupurile de 

whatsapp pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun 

acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la 

finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile speciale la învățătură 

și disciplină  să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

 

Statistica elevi 

 

Nr. Crt 

 

 

 

Clasa 
Beneficiari 

"Bani de 

liceu" 

Parinti in 

strainatate 

Orfani de 1 / 

ambii 

parinti 

In 

plasament 

Dizabilitati 

recunoscute 

medical 

Total  17 26 23 

 

 

19 12 
 

  

         Activitatea Consiliului Elevilor 

Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor a fost coordonata 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 semestrului I 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 Presedintele Consiliului Elevilor este eleva Boldojar Valentina din clasa a 

XI-a B, vicepresedinte Vrînceanu Cristina, clasa a XI-a A, secretar  Oprea Florina, clasa a XI-

a A. În acest semestru 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. 

În general la întruniri au fost prezenţi majoritatea şefilor claselor sau adjuncţiilor. Mulţi 

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

aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri 

Consiliului  Reprezentativ al Părinţilor. 

 

În data de 05.10.2021 a avut loc Adunarea generală a Consiliului Reprezentativ al 

Parintilor, pe grupul de whatsapp initiat de prof. Dobre Livia, în vederea constituirii 

Comitetului Reprezentativ al Părinţilor pentru anul şcolar 2021-2022 si pentru a se prezenta 



Raport privind starea invatamantului, semestrul I, an scolar 2021-2022 

LICEUL TEHNOLOGIC” CONSTANTIN ISTRATI „CAMPINA 

Validat in CP din 21.02.2022                                                                                                                       
Page 51 
 

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. 

Au fost alesi prin vot urmatorii parinti: Presedintele CRP d-na Dan Silvana, membru 

in CA d-nele Dan Silvana si Ciobanu Mihaela, membru in Comisia pentru prevenirea si 

combaterea actelor de violenta – d-na Antonescu Mariana, pentru Comisia pentru prevenirea 

si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii - d-na Pascu Gabriela, membru in 

CEAC d-na Dobre Flori, membru in echipa de coordonare a Programului National ''Scoala 

Altfel ''d-na Gheorghe Nicoleta. 

 

Sedintele cu parintii desfasurate   in semestrul I/ an scolar 2021- 2022 

         

Nr. 

crt. 
Clasa Specializare Diriginte 

Sedinta cu 

parintii–data   

1. IXA 
Tehnician in industria 

alimentara 
CÎRJAN ADRIANA 

23.09.2021 

 

2 IXB 
Tehnician in gastronomie 

CERNICA CORINA 
20.09.2021 

 

3 IX C 
Tehnician in activități de 

comerț 
ENACHIOIU 

MARIANA 

12.10.2021 

11.2021 

12.2021 

4 IX P1 Cofetar-patiser/bucătar TUDOR IRINA 
15.09.2021 

25.11.2021 

5 IX P2 
Mecanic utilaje și instalații în 

industrie 
OLTEANU MARIUS 

20.10.2021 

6 IX P3 
Ospatar(chelner)nvanzator in 

unitati de alimentatie  
VLAICU SIMINA 

21.09.2021 

7 X A 
Tehnician analize produse 

alimentare 

DIMANCEA 

MONICA 

15.10.2021 

 

8 XB 

Tehnician in gastronomie JUGANARU 

LUMINITA 

23.09.2021 

22.12.2021 

06.01.2022 

9 X C 
Tehnician in activitati 

administrative 

BOBARU 

CRISTINA 

20.09.2021 

14.12.2021 

10 XP1 
Cofetar - patiser MOISE IONELIA 24.09.2021 

14.12.2021 

11 
XP2 

 

Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie/comerciant-v/nzător 

CIUCĂ CRISTIAN 22.09.2021 

 

12 X P3 Bucătar/ Ospătar (chelner) MUSAT GEORGE 15.09.2021 

13 XI A 
Tehnician in industria 

alimentara 

GEANTA 

NICOLAE 

15.09.2021 

14 XI B 
Tehnician in gastronomie DOBRE LIVIA 21.09.2021 

10.12.2021 

15 XI C 
Tehnician in activitati de 

comerț 

GEORGESCU 

OLIVIA 

23.09.2021 
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ACTIVITATI DE CONSILIERE PROFESOR CONSILIER SCOLAR: RUXANDRA 

CORODEANU 

1. Activitati  adresate elevilor 

 Consiliere individuala: 96 sedinte, 42 elevi din care 44 sedinte cu 11 elevi din LTCI 

Tematica :  

  Autocunoastere  si dezvoltare personala                                         

  Managementul invatarii 

 Comunicare si abilitati sociale      

  Calitatea stilului de viata 

 Orientare scolara si profesionala 

 Consiliere de grup : 30 activitati, 362 elevi din care 16 activitati cu 224 elevi din LTCI 

 Tematica activitati : 

 Autocunoaștere. Intercunoaștere. Dezvoltare personală 

 Managementul emoțiilor. Dezvoltarea abilităților emoționale și de comunicare. 

 Prevenirea bullying-ului în mediul școlar 

 Educația pentru un stil de viață sanogen. Prevenirea consumului de substanțe de risc. 

 Programe: “ La pas in lumea emotiilor”, “ Tainele prieteniei” 

2. Activitati adresate parintilor 

 Consiliere individuala : 35 sedinte, 25 parinti din care 5 sedinte cu 5 parinti din LTCI 

Tematica : 

 Adaptarea familiei la necesitatile elevilor 

 Optimizarea relatiei scoala- elevi- parinti 

3. Activitati adresate cadrelor didactice 

 Asistenta psihopedagogica: 20 sedinte, 17 cadre didactice din care 3 sedinte cu 3 cadre 

didactice din LTCI 

Tematica : 

 Adaptarea elevilor la mediul scolar 

 Adaptarea scolii la necesitatile elevilor 

 

 

REFERATE SI LECTII DESCHISE  

16 XI P1 
Cofetar-patiser DOBRA 

VICTORIA 

21.09.2021 

09.12.2021 

17 XI P2 
Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie/comerciant-vânzător 

ȘERBAN LAURA 17.09.2021 

18 XII A 
Tehnician in industria 

alimentară 

NEGOITA 

OFELIA 

13.09.2021 

19 XII B 
Tehnician in gastronomie STANESCU 

MARIA 

27.09.2021 

20 XII C 
Tehnician in activitati 

economice 

COSTACHE 

RALUCA 

- 

21 XIIS 
Tehnician in industria 

alimentară 

APOSTOL 

GEORGIANA 

- 

22 XIIIS 
Tehnician in activitati de 

comert 

PESCARU LIDIA 17.09.2021 
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     AN SCOLAR 2021-2022 

SEMESTRUL I 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE / EXTRASCOLARE    

 SEMESTRUL  I     -an scolar 2021-2022 

IX A - CÎRJAN ADRIANA 

 

Data Tema activității Obiective 

30.09.2021 Frumusețea toamnei Dezvoltarea gustului pentru frumos. 

 

21.10.2021 Să fim mai toleranți Dezvoltarea abilităților de comunicare și înțelegere. 

25.11.2021 Prietenia și solidaritatea Dezvoltarea sentimentelor de respect, iubire, empatie, 

prietenie. 

16.12.2021 Obiceiuri și tradiții de Dezvoltarea abilităților de comunicare și de lucru în 

Nr.

crt. Clasa 

Lectii deschise/Asistente la 

ora 

SEM.I 

Referate 

 

SEM I 
Diriginte 

1.  IXB 

 18 noiembrie 

2021 

„Hobby-urile 

și talentele 

mele” 

PV 

nr.762/18.11.

2021 

- - 

CERNICA 

CORINA 

2.  IXP1 - - 

29.11.2021 

Impactul 

invatamantului 

on-line asupra 

dezvoltarii 

personale si 

planificarii 

carierei elevilor 

 

TUDOR 

IRINA 

3.  IX C - - 

16 decembrie 

2021 

Cum intampinam 

sarbatorile de 

iarna? 

 

ENACHIOI

U 

MARIANA 

4.  XI A 

25.11.2021 

Thanksgiving 

day - Secretul 

mulțumirii 

PV 

nr.771/25.11.

2021 

  

GEANTA 

NICOLAE 

5.  XII B - - 

Managementul  

informaţiilor  şi  

al  învăţării 

10 Ianuarie  2022 

PV 

nr.18/1

0.01.20

22 

STANESCU 

MARIA 

6.  XIIIS - - 

6.01.2022 

Despre cariera 

mea 

 
PESCARU 

LIDIA 
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Crăciun echipă. 

IX B CERNICA CORINA 

 

Data Tema activitatii Obiective 

Septembrie Clasa noastră mai 

frumoasă! 

Să dezvolte simțului estetic și de inițiativă al elevilor în 

cadrul acțiunilor de gospodărire a clasei 

Octombrie Simfonia toamnei Să dezvolte competențelor de lecturare și recitare literar-

expresivă ale elevilor 

Noiembrie Nu violenței în școală! 

 

Să prevină și să combată actele de violență în școală 

Decembrie Sărbătoarea Crăciunului 

 

Să cunoască semnificația acestei sărbători; să-și 

îmbogățească repertoriul de colinde 

IX C ENACHIOIU MARIANA 

Data Tema activitatii Obiective 

SEPTEMBRIE Prevenirea abandonului scolar! Scaderea nr de elevi care renunta la 
scoala. 

0CTOMBRIE Combaterea fenomenului de bulliyng in 
clasa! 

Eliminarea si dimuarea fenomenului! 

 

IX P1-TUDOR IRINA 

Data Tema activitatii Obiective 

28.09.2021 Modern 

languages'day-2021! 

1.cunoaşterea diversității culturale 

2.implicarea elevilor in studiul lb.moderne 

26.10.2021 Educație şi sănătate 1.familiarizarea  elevilor  privind cunoaşterea si 

autocunoaşterea  în contextul  igienei şi sănătății 

2.  Identificarea factorilor negativi care conduc la distrugerea 

acestora 

3. Descoperirea factorilor care conduc la intreținerea 

educației şi sănătății 

 

23.11.2021 Thanksgiving day-

2021! 

1.să cunoasca semnificația zilei recunoştinței 

2.să realizeze importanța de a fi recunoscători față de tot ceea 

ce au şi față de cei din jurul  lor 

3.să lucreze în echipe/grupe în vederea decorării  sălii de 

clasă cu simboluri specifice 

21.12.2021 Colinde, colinde...! 1.reamintirea semnificației colindelor 

2. Realizarea unui decor specific sărbătorilor de iarnă 

3. Descoperirea tradițiilor şi obiceiurilor din această perioadă 

 

 

IX P 2 OLTEANU MARIUS 

Data Tema activitatii Obiective 

septembrie Fii bun coleg! Intercunoastere 

octombrie Ziua Mondiala a 

Educatiei 

impartasirea de impresii, solutii despre educatie in vreme 

de pandemie 

Noiembrie Cuvintele rănesc Prevenirea bullying-ului. 
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uneori! 

decembrie Vin sarbatorile! Cunoasterea traditiilor 

 

IX P 3 VLAICU SIMINA 

Data Tema activitatii Obiective 

23.09.2021 Cum sa ne protejam sanatatea si sa ne ferim de bolile virale inclusiv 

Covid. 

 

30.09.2021 Bogatiile toamnei. Preparate culinare in aranjament de toamna.  

07.10.2021 Ziua mondiala a profesorilor.  

21.10.2021 Ziua mondiala a alimentatiei sanatoase.  

04.11.2021 Ziua tolerantei. Stop bullying! Violenta distruge, prietenia construieste!  

18.11.2021 Nu fi victima a traficului de persoane. Informeaza-te!  

02.12.2021 1 Decembrie. Ziua nationala a Romaniei!  

16.12.2021 Traditii si obiceiuri romanesti de Craciun.  

23.12.2021 Secret Santa. Bilete si cadouri pentru colegi.  

 

XA TOADER MARIANA/DIMANCEA MONICA 

Data Tema activitatii Obiective 

22.09.2021 Ziua Europeana a Limbilor PPT,discutii,dezbateri 
-dezvoltarea culturala a elevilor. 
-dezvoltarea limbajului 

20.10.2021 Ziua Mondială a Educaţiei - referate/dezbateri 
-dezvoltarea limbajului si a modului de 
exprimarea a elevilor. 
-dezvoltarea gandirii critice 

17.11.2021 Ziua naţională fără tutun 

Fara droguri 
-campanie antitutun, vizionare de filme 
educative, exemple de buna practica. 
-dezvoltarea unei gandire sanatoase cu privire la 
propria sanatate. 
-obtinerea de informatii cu privire la consumul de 
tutun si droguri. 
 

Decembrie 
2021 

“Iata,vin colindatorii ! “ -dezvoltarea legaturii cu colegii de clasa 

-importranta sarbatorilor de iarna. 
 

X B JUGANARU LUMINITA 

Data Tema activitatii Obiective 

30 Eu, adolescentul- constatari Cunoasterea de sine  
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Septembrie  personale 

5 octombrie Ziua mondiala a educatiei 
impartasirea de impresii, solutii despre educatie 
in vreme de pandemie 

16 noiembrie 
Ziua internationala pentru toleranta –
bullying- 

dezvoltarea si promovarea comportamentelor 
tolerante  

10 decembrie  
Ziua internationala a drepurilor omului- 
egalitatea de gen - cunoasterea drepturilor omului 

 

XC BOBARU CRISTINA/ PESCARU LIDIA 

Data Tema activitatii Obiective 

septembrie  Reguli de comportament acasă 
și la școală 

Învățăm sa ne comportăm 

octombrie Statutul elevului Să  cunoască drepturile și obligațiile pe care le au 
ca elevi 

noiembrie Drumetie  Dezvoltarea intelectuala și fizică, educarea lor 
cetățenească și patriotică 

decembrie Muzee, monumente, locuri 
istorice 

Informare, documentare 

 

XP 1 MOISE IONELIA 

Data Tema activitatii Obiective 

21.09.2021 

 

28.09.2021 

Cum sa  ne protejam sanatatea si sa ne ferim de bolile virale,inclusiv 

COVID 

Bogatiile toamnei-preparate culinare in aranjament de toamna 

 

5.10.2021 

18.10.2021 

Ziua mondiala a profesorilor 

Ziua mondiala a alimentatiei sanatoase 

 

2.11.2021 

16.11.2021 

STOP BULLYING! VIOLENTA DISTRUGE,PRITENIA 

CONSTRUIESTE! 

Nu fii victima traficului de persoane !Informeaza-te! 

 

1.12.2021 

21.12.2021 

1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei 

 Traditii si obiceiuri  romanesti de Craciun 

 

 

XP2 CIUCA CRISTIAN 

Data Tema activității Obiective 

29.09.2021 Stop traficului de 

persoane - ,,Vreau 

să fiu un om liber!” 

Informare despre importanța luptei împotriva traficului de 

persoane, despre pașii care trebuie urmați pentru a nu deveni o 

victimă a acestui fenomen și despre importanța dezvoltării unor 

rețele de su-port  și prevenire în lupta împotriva traficului de 

per-soane. 

13.10.2021 Cum am grijă de 

inima mea 

Conștientizarea tinerilor că decesele premature dato-rate bolilor 

de inimă și accidentelor vasculare cere-brale pot fi evitate dacă 

principalii factori de risc, tu-tunul, dieta nesănătoasă și 

inactivitatea fizică sunt controlate. 

17.11.2021 Avem dreptul la un 

aer fără fum de 

țigară 

Promovarea dreptului la sănătate și dreptului la un mediu 

înconjurător sănătos în rândul tinerilor, drep-turi constituționale 

care nu pot fi negociate.  
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15.12.2021 Semnele prieteniei 

- ,,Împreună pentru 

viitor!” 

Dezvoltarea sentimentelor care pot exista în inima unui om, 

precum: iubirea, curajul, veselia, recunoș-tința, prietenia, 

solidaritatea, etc. 

 

XP3 MUSAT GEORGE 

Data Tema activitatii 

16.11 Ziua Tolerantei 

30.11 Sfantul Andrei-Ocrotitorul Romaniei 

1.12 Ziua Romaniei 

20.12 Colinde 

Obiceiuri romanesti din strabuni 

 

XI A GEANTA NICOLAE 

Data Tema activitatii 

16.11 Ziua Tolerantei 

25.11 Thanksgiving day 

2.12 România mea! 

21.12 Dacă nu aveam Crăciun! 

 

XI B DOBRE LIVIA 

Data Tema activitatii Obiective 

27 

septembrie 

Fii bun coleg! Dezvoltarea empatiei și a relatiilor 

intercolegiale . 

12 octombrie Ziua Mondiala a alimentatiei 

sanatoase 

Sa cunoască beneficiile unei alimentații 

sănătoase. 

Noiembrie Cuvintele rănesc uneori! Prevenirea bullying-ului. 

Decembrie  La mulți ani,Românie! Dezvoltarea sentimentului pentru valorile tării 

 

XI C GEORGESCU OLIVIA 

Data Tema activitatii Obiective 

  

14.09.2021 

„Povesti de vacanta” Restabilirea coeziunii grupului 

Imbunatatirea relationarii si comunicarii 

Oct 2021 „Sa cunoastem mai bine 

Mun.Campina”/ 

Iesire in natura 

Restabilirea coeziunii grupului 

Imbunatatirea relationarii si comunicarii 

Cunoasterea obiectivelor culturale din Campina 

Nov.2021 Vizionare filme motivationale Dezvoltarea imaginii de sine si stimularea 

increderii in propriile forte 

Conturarea carierei profesionale  
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20 

dec.2021 

„Craciunul prin ochi de 

adolescent” 

Cunoastere de sine,stimularea autoperceptiei prin 

raportare la ceilalti 

 

XIP1 DOBRA VICTORIA 

Data Tema activitatii Obiective 

septembrie Ziua Internationala a 

Pacii 

Recuperarea mai buna pentru o lume echitabila si durabila 

octombrie Ziua Mondiala a 

Educatiei 

impartasirea de impresii, solutii despre educatie in vreme 

de pandemie 

noiembrie Discutie cu psihologul 

scolii 

diminuarea violentei verbale, fizice, domestice si a 

bullyngului 

decembrie Vin sarbatorile! Cunoasterea traditiilor 

 

XI P 3 SERBAN LAURA 

Data Tema activitatii Obiective 

Septembrie Ziua europeana a limbilor straine Sa cunoasca cultura altor popoare 

Sa salute in diferite limbi straine 

decembrie Colinde Sa anticipam impreuna venirea Craciunului 

Sa impodobim bradul 

 

XII S APOSTOL GEORGIANA 

Data Tema activitatii Obiective 

28.09.2021 Miroase a toamnă -identificarea preparatelor culinare specifice sezonului 

-schimb de rețete culinare 

-împărtășirea secretelor pentru un preparat delicios  

12.10.2021 Educația- factor esențial 

pentru reușită 

-transmiterea valorilor morale, culturale şi istorice 

următoarelor generații 

-evidențierea necesității educației în societate 

23.11.2021 26 Noiembrie- Ziua Tortului -identificarea tipurilor de tort din întreaga lume 

- exersarea abilităților practice prin realizarea unui 

tort 

07.12.2021 Scrisoare către... colegul meu -dezvoltarea relațiilor între colegi 

-realizarea unui grup strâns, unit. 

 

XII A NEGOITA OFELIA 

Luna 

Denumirea 

activității Obiective 

Locul de 

desfășurare Propunere referat 

Septembrie Şcoala în pandemie 

- însuşirea normelor necesare 

protejării şi păstrării sănătăţii. 

Google 

Classroom 

 

Octombrie 

25 Octombrie - 

Ziua Armatei 

Române 

- respectarea jertfei Armatei 

române. 

Google 

Classroom 

 

Noiembrie 

Cum întâmpinăm 

Naşterea 

Domnului? 

- dobândirea unor deprinderi 

creştine şi morale. 

Google 

Classroom 

Rolul dirigintelui în 

educaţia morală a 

elevilor. 

Decembrie 

1 Decembrie - Ziua 

Naţională a 

- cultivarea sentimentului de 

patriotism şi respectarea 

Google 

Classroom 
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României valorilor naţionale. 

 

XII B STANESCU MARIA MAGDALENA 

Data Tema activitatii Obiective 

30.09.2021 Ziua Europeana a Limbilor 

 

 

-să stimuleze elevii pentru utilizarea limbilor străine 

 

29.10.2021 Poezia toamnei 

 

- deschiderea orizontului de lectura al elevilor prin 

intelegerea raportului dintre realitate si fictiune, a 

legaturii literaturii cu alte arte si cu viata. 

 

16.11.2021  Ziua Internaţională a 

TOLERANŢEI 

-constientizareaimportantei respectului şi aprecierea 

diversităţii culturale şi a formelor ei de expresie, a 

opiniei contrare, a deciziilor altor oameni, grupuri, 

popoare sau religii. 

19.12.2021 Colinde, colinde! -stimularea si cultivarea la elevi a  aptitudinilor si 

talentelor  artistice 

 

 

XII C COSTACHE RALUCA 

Data Tema activitatii Obiective 

5.10.2021 Ziua educației Cunoașterea și importanța zilei educației  

17.11.2021 Ziua internațională a 

toleranței 

Sa învățăm să fim toleranți 

30.11.2021 Sfântul Andrei Tradiții și obiceiuri 

8. 12.2021 Meseria brățară de aur Sa știm să ne alegem meseria potrivită 

 

XIII S PESCARU LIDIA 

Data Tema activitatii Obiective 

7 X 2021 ,,Niciodata toamna ...” Dezvoltarea gustului pentru lectura  

Aprecierea valorilor artistice autohtone. 

 

11XI 

2021 

Alimentatia sanatoasa pentru o viata 

sanatoasa. 

Cunoasterea beneficiilor unei alimentatii 

sanatoase. 

25 XI 

2021 

,,Lumea mea depinde de de noi! „ Cunoasterea si aprecierea valorilor umane.  

9 XI 

2021 

Sarbatorile la romani . Cunoasterea si aprecierea obiceiurilor si 

traditiilor noastre. 

 

 

Activitati desfasurate la Centrul de Documentare si Informare al Liceului 

Tehnologic “Constantin Istrati”Campina 
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Nr. 

crt. 
Data Denumire activitate Tipul activităţii Cadre 

didac-tice 

partici-

pante 

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    

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

documentare 
 Clasele XII A, 

XII B, XII C.  

4 08.10.2021 ,, Ziua naţională de come-morare a 

Holocaustului “ 
Informare şi 

documentare 
 Clasele IX P3, X 

P2. 

5 12.10.2021 ,,Ziua mondială a alimentației” Informare şi 

documentare 
 Clasele XI A, XI 

B, XI C.  

6 18.10.2021 ,,Ziua armatei române” Informare şi 

documentare 
  Clasele IX A, IX 

B, IX C. 

7 05/11/2021 Mihail Sadoveanu - ,, pictorul sufletelor “ Informare şi 

documentare 
 Clasele X A, X 

B, X C. 

8 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. 

9 16/11/2021 ,,Ziua națională fără tutun” Informare şi 

documentare 
 Clasele, XII A, 

XII B, XII C. 

10 25/11/2021 Pagini de lecturã - Liviu Rebreanu Informare şi 

documentare 
 Clasele X P2, X 

P3. 

11 06/12/2021 Tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae Informare şi 

documentare 
 Clasele X P2. 

12 05/11/2020 ,,Crăciunul, între tradițional și modern – 

activitate dedi-cată Nașterii 

Mântuitorului” 

Informare şi 

documentare 
 Clasele  X P1, X 

P2. 

13 14/01/2022 ,, Mihai Eminescu – poetul inimilor 

noastre” 
Informare şi 

documentare 
 Clasele: X P2. 

Responsabil prof. documentarist Ciucã Cristian 

 

Parteneriate educationale 

 

Nr.  

crt. 

Partener Obiectul parteneriatului 

1.  Inspectoratul de Politie al Inlaturarea violentei in randul elevilor. 

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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judetului Prahova 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.  SC NEPTUN SA Campina  Conventii instruire practica/contracte domeniul mecanic 

10.  SC CLARION SRL Conventii instruire practica/contracte domeniul 

alimentatie publica 

11.  Asociatia mutuala AMUS  -Orientare scolara si profesionala 

-Partener Proiect”Investind in tine, investesti in sanatatea 

omenirii” 

12.  Scoala Postliceala Sanitara 

“Dr.Dinu” 

Orientare scolara si profesionala 

Pregatire in acordarea primului ajutor in caz de accident 

13.  Academia de Studii 

Economice Bucuresti 

Orientare scolara si profesionala a tinerilor absolventi de 

liceu 

14.  Universitatea de Petrol si gaze 

Ploiesti 

Orientare scolara si profesionala a tinerilor absolventi de 

liceu 

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

bucuriei” 

16.  Centru scolar pentru educatie 

incluziva Albatros, Constanta 

Partener Proiect:”Bucuria daruirii” 

17.  Liceul Teoretic “Emil 

Racovita” Baia Mare 

Partener Concurs interjudetean :”Aripi de poveste” 

18.  CJRAE Prahova Servicii de consiliere si asistenta psihopedagogica pentru 

elevi, parinti, cadre didactice 

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

20.  Universitatea de stiinte 

agronomice si medicina 

Orientare scolara si profesionala 
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ANALIZA  SWOT 

 

Puncte tari 

 

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

vechime cu elanul celor  tineri ; 

 Disponibilitatea  cadrelor didactice pentru implicare în activitati extrascolare si 

extracurriculare care sa contribuie la formarea tinerei generatii. 

 Preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale; 

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

suplimentară a elevilor; 

 Modalitati alternative de educatiereflectate de activitatiextracurriculare diverse la 

nivelulscolii si la nivelulclaselor de elevi 

 Valorificarea experientei personale a elevilor in activitatile educative, dovedeste 

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

discipline de studiu;  

 Adaptarea activităților pentru desfașurarea acestora in on-line pe platforma google 

classroom;  

 Prin activitatile educative nonformale se creaza o diversitate de experiente de 

invatare;  

 Utilizarea metodelor interactive de invatare, creaza elevilor : constientizarea 

responsabilitatii, a deciziilor sau de sustinere a propriilor opinii;  

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

 Implicarea bibliotecarului și a profesorului documentarist în activități extrașcolare; 

 Implementarea si desfasurarea Proiectului ROSE privind Învățământul Secundar, 

Subproiectul VISE, activitati de prevenire si combaterea absenteismului precum si activitati 

remediale si pregatirea elevilor pentru bacalaureat si competente profesionale. 

 

veterinara Bucuresti 

21.  Liceul Tehnologic Energetic 

campina 

Partener Proiect judetean “Prevenirea comportamentelor 

nesanatoase” 

22.  Asociatia “The Social 

Incubator” 

Acordare  cursuri formare si pregatire fosti absolventi 

23.  Colegiul Tehnic Forestier 

Campina 

Partener in Proiectul “Ziua mondiala a alimentatiei 

sanatoase” 

24.  Universitatea Politehnica 

Bucuresti 

Orientare scolara si profesionala 

25.  Scoala Profesionala Speciala 

Breaza 

Partener in activitati de voluntariat 

26.  SC Oriflame cosmetics”SA Sponsorizare si formare profesionala 

27.  Universitatea Romano-

americana Bucuresti 

Orientare scolara si profesionala 

28.  Bibiloteca Dr. C. I. Istrati” 

Campina 

Cultivarea interesului si pasiunii elevilor pentru literatura 

si lectura 

29.  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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Puncte slabe 

 

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

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

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

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

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

parinti plecati sa lucreze peste hotare, elevi cu CES etc.), iar in contextul actual , lipsa interesului 

elevilor de a participa la activități extrașcolare in format on-line ; 

 Carentele educationale si comportamentale intalnite la unii elevi, mai ales din clasele 

a IX-a ; 

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

intotdeauna la solicitarile din afara programului scolar ; 

 Datorita contextului actual și a regulilor de distanțare , activitățile nu s-au putut 

desfășura in echipe sau grup, chiar dacă până în 9.noiembrie elevii au fost la școală ; 

 

Oportunităţi 

 

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

Universităţi şi CCD; 

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

 Deschiderea activitatii educative spre implicare si responsabilizare in viata comunitatii; 

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

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

regulilor de igiena, prevenirea consumului de alcool si tutun; 

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

individual si de grup.. 

Amenintari 

 

 Schimbarea frecventa a legislatiei; 

 Scăderea motivaţiei învăţării in contextul imposibilităţii integrării pe piaţa muncii a 

absolvenţilor; 

 Mirajul castigurilor materiale mari peste hotare in randul tinerilor; 

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

familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

 Exodul elevilor capabili de performanţă spre alte şcoli din oraş 

 Scăderea puterii de finanţare a activităţilor de formare şi perfecţionare prin participarea 

cadrelor didactice la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Concluzii si direcții de acțiune 

 

 Rezultatele activitatii instructiv-educative realizate la clasa de către cadrele didactice ale 

scolii noastre au fost numeroase si au cuprins domenii diferite, interesante, analizate in 

totalitatea lor și adaptate a se desfășura pe platforma on-line. Se impune insa, pentru viitor, o 

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

 realizare continua a unor conţinuturi educaţionale adaptate aspiraţiilor si posibilităţilor 

elevilor scolii noastre; 
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 echilibrarea efortului pedagogic intre ridicarea calitatii medii a invatamantului si 

stimularea performantelor; 

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

scopurilor invatamantului cele mai eficiente, adaptate conditiilor si aspiratiilor elevilor 

scolii noastre; 

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

 deplasarea accentului de pe informativ pe formativ; 

 crearea motivaţiei invatarii si a deprinderilor de lucru intelectual; 

 selectarea informaţiilor si prezentarea lor intr-un cadru interactiv; 

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

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

desfăşurarea orei; 

 gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ; 

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

elevilor; 

 iniţieze şi să dezvolte parteneriatele interinstituţionale. 

 

 

Întocmit,  

Director, Director adjunct, 

Prof Popa Marilena Claudia Prof Bobaru Cristina 

 

 

 

 

 

 


