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RAPORT PRIVIND CALITATEA EDUCAȚIEI 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 LICEUL TEHNOLOGIC “BARBU A. ȘTIRBEY” BUFTEA 
 
 

“Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește” 
                                                                                                     Confucius 

 
Introducere 

 
Prezentul raport își propune să evidențieze principalele coordonate ale activității de 

asigurare a calității educației la nivelul unității școlare în anul școlar 2020-2021: 
autoevaluarea instituțională, analiza culturii organizaționale, evaluarea sistemică a așteptărilor 
educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți, a satisfacției personalului didactic, 
implementarea unor proceduri de comunicare internă, decizie și raportare, identificarea și 
prevenirea perturbărilor majore în desfășurarea procesului instructiv-educativ, aplicarea unor 
proceduri de control al documentelor și înregistrărilor, precum și a unor proceduri de 
monitorizare, evaluare, revizuire și îmbunătăţire a calității.  

Redeschiderea instituţiilor de învăţământ în anul şcolar 2020-2021 s-a făcut în toată 
lumea în condiţiile speciale impuse de pandemia cu noul coronavirus sars-cov-2. Autorităţile 
centrale şi locale au fost puse astfel în faţa unor noi provocări, nemaiîntâlnite în ultima sută de 
ani 1 , de a gestiona procesul de învăţământ ce presupune în mod tradiţional colectivităţi de 
copii şi tineri în condiţiile unei cât mai bune distanţări fizice, premisă de bază pentru limitarea 
răspândirii noului virus 

Pandemia a provocat cea mai distructivă perturbare a educației din istorie. 

 
        Capacitatea instituțională a unităţii școlare s-a reflectat în abordarea manageriala pe 
cele doua componente: 
a) strategică - prin existența, structura și conținutul documentelor proiective, prin 
organizarea internă a unităţii școlare și funcționarea sistemului de comunicare internă și 
externă;  
b) operațională - prin funcționarea curentă a unității de învățământ, existente și funcționarea 
sistemului de gestionare a informației, asigurarea securității tuturor celor implicați în 
activitatea școlara și asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi;  
         Eficacitatea educațională la nivelul unității de învățământ s-a concretizat în 
îndeplinirea unor indicatori de performanță, precum: definirea și promovarea ofertei 
educaționale, existența unor parteneriate cu reprezentanți ai comunității, proiectarea și 
realizarea curriculum-ului, evaluarea rezultatelor școlare a activității extracuriculare, 
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activitatea științifică și metodică a cadrelor didactice și activitatea financiară. Colaborarea 
eficientă a tuturor factorilor implicați în demersul instructiv-educativ, elevi, profesori, părinți, 
comunitatea locală, abordarea managerială axată pe realizarea standardelor de calitate, 
centrarea învățării pe elev, respectul pentru învățare constituie premisele pentru un învățământ 
de calitate la nivelul unității noastre de învățământ. 

 
Pentru anul şcolar 2020-2021intreaga activitate, demersul didactic si educațional au fost 

orientate către următoarele priorităţi strategice: 
1. Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul întregii unității școlare 
2. Dezvoltarea personalității elevilor și alegerea avizată a traseului de formare profesională 
3. Dezvoltarea de parteneriate locale, naționale și europene 
4. Creșterea numărului de absolvenți care promovează examenul de bacalaureat 
5. Comunicarea internă și externă 
 
Indicatorii de performanta pentru activitatea manageriala au fost stabiliți pe următoarele domenii: 
 Curriculum 
 Rezultate școlare 
 Predare-învățare 
 Sprijin pentru dezvoltarea personala a elevilor; 
 Resurse umane, materiale si financiare; 
 Management; 
 Parteneriate; 

 
I. CAPACITATE INSTITUTIONALĂ 

 
1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 
Pentru începerea in bune condiții a anului școlar 2020-2021, echipa managerială s-a 

implicat activ, în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-
educative precum si in folosirea eficienta a resurselor umane, materiale si de timp. 

Odată cu începerea noului an școlar, comunicarea dintre părinți, elevi și profesori a 
devenit esențială pentru a asigura o înțelegere clară a ceea ce trebuia făcut, de către cine și 
cum. În vremuri de incertitudine, cum este pandemia de COVID-19, este cu atât mai 
important ca părinții să se implice în relația cu școala. Școala a menținut  legătura permanentă 
cu părinții prin diriginți. 

O comunicare bine stabilită între școală și părinți a asigurat un spațiu de ascultare a 
îngrijorărilor, feedback-ului, miturilor și zvonurilor privind COVID-19, precum și 
transmiterea de informații despre virus. 

S-au aplicat măsuri  în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, 
pentru elevii și profesorii din unitatea noastră de învățământ precum 

a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 

b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice; 

c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ; 
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d) organizarea programului de învățământ; 

e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 

f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ; 

g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și părinți 
privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 

Conducerea unității noastre a avut în vedere următoarele aspecte: 

a) organizarea spațiilor - săli de clasă - astfel încât așezarea băncilor să asigure distanțarea 
fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea 
fizică nu poate fi asigurată; 

b) stabilirea circuitelor funcționale; 

c) organizarea spațiilor de recreere; 

d) evaluarea necesarului de resurse umane; 

e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; 

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și 
personal. 

 
S-au realizat: 

-  pregătirea unităţii şcolare în vederea deschiderii anului şcolar; 
- organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigență; 
- validarea a situaţiei şcolare; 
- asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii şcolii; 
- evaluarea personalului didactic; 
- elaborarea documentelor de proiectare managerială la toate nivelurile 
 
 
1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 
 

Proiectarea manageriala pentru anul școlar 2020-2021 a însemnat realizarea la timp a 
următoarelor documente: 

- Organigrama instituției; 
- Planul de acțiune al scolii si Planul de Dezvoltare Instituționala (revizuite si 

actualizate); 
- Planul operațional pentru anul școlar in curs; 
- Programul managerial anual; 
- Oferta educaționala; 
- Programul activităților educative școlare si extrașcolare; 
- Programele de activităţi ale catedrelor si comisiilor de lucru; 
- Statul de funcții; 



4 

 

- Tematica ședințelor Consiliului profesoral si Consiliului de administrație; 
- Fisele postului pentru fiecare compartiment; 
- Fisele de evaluare a personalului unităţii școlare; 
- Regulamentului intern; 
- Regulamentul de Organizare si Funcționare al Liceului Tehnologic “Barbu A. 

Știrbey”; 
- Decizii pentru comisiile de lucru din unitatea de învățământ; 
- Raportul Anual de Evaluare Interna in baza de date a ARACIP pentru anul școlar 

precedent si inițializarea RAEI pentru anul in curs; 
 
 
 
1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 
1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 
 
• Membrii Consiliului de Administraţie, cadre didactice, au fost aleşi în  Consiliul Profesoral; 
• Au fost stabilite comisiile metodice şi comisiile pe probleme; 
• Numirea profesorilor  diriginţi la clase s-a realizat potrivit principiului continuităţii şi 
performanţelor educaţionale; 
• A fost reactualizată organigrama; 
• S-a numit echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, verificarea şi aprobarea 
acestuia de către director; 
• S-au stabilit comisii de lucru pe domenii, precum şi responsabilităţi pentru membrii 
consiliului de administraţie; 
• Încadrarea personalului didactic pe discipline de învăţământ s-a realizat urmărind 
respectarea principiului continuităţii; 
• S-a urmărit asigurarea aplicării planului-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei 
privind evaluarea rezultatelor şcolare prin șefii catedrelor si a comisiilor metodice; 
• S-au efectuat asistenţe la ore de către directori şi şefii de comisii metodice; 
• S-a realizat monitorizarea activității de formare continua a personalului didactic, didactic 
auxiliar si nedidactic; 
• A fost aprobat graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic, având atribuţiile 
specificate în regulamentul intern; 
• Au fost emise decizii interne conform Regulamentului de Organizare şi Funcționare a 
Unităţilor de Învățământ Preuniversitar; 
• S-au elaborat fişele postului pentru întregul personal al unităţii de învăţământ şi au fost 
încheiate contractele individuale de muncă; 
• S-au propus şi aprobat noi articole în Regulamentul intern, conform art. 252 din Codul 
muncii; 
• S-au întocmit toate documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale, solicitate de ISJ, 
MEN şi autorităţile locale; 
 
 
1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor 
 
• S-a realizat o bună planificare a procesului educaţional prin stabilirea diriginţilor la clasă şi 
a echipelor de lucru. Propunerile de profesori-diriginţi la clase, responsabilii comisiilor 



5 

 

metodice, ai comisiilor pe probleme au respectat principiul continuităţii şi al performanţei. 
Acestea au fost aprobate în CP/CA. 
• În funcție de necesităţile scolii si de activitățile planificate in planul managerial am 
organizat colective de lucru sau echipe de proiect. 
• Repartizarea responsabilităţilor pe compartimente s-a făcut ţinând cont de organigrama 
unităţii de învăţământ în conformitate cu specificul fiecărui post. 
• Responsabilii comisiilor metodice şi comisiilor pe probleme au elaborat planurile 
operaţionale care au prevăzut responsabilităţi pentru fiecare membru al comisiei. 
• Responsabilităţile fiecărui angajat al unităţii de învăţământ au fost trecute în fişa postului. 
• S-au organizat angajări pe posturi vacante didactice si nedidactice, pe baza de concurs, in 
conformitate cu legislația in vigoare. 
 
1.2.3. Organizarea timpului 
 
• Unitatea de învăţământ a funcţionat în doua schimburi. 
Orarul şcolii s-a elaborat conform schemelor orare aprobate pentru fiecare clasă dar, a 
suportat modificări impuse de mobilitatea personalului didactic sau a funcţionării unor cadre 
didactice cu norma în două sau mai multe unităţi de învăţământ. De asemenea, au fost 
respectate normele privind măsurile de protecție împotriva Sars-Cov-2, pauzele fiind decalate, 
asfel clasele sa nu se întâlnească la toalete, iar pauza dintre schimburi a fost mărită pentru a se 
putea face dezinfecția corespunzătoare.  
• Compartimentele secretariat, contabilitate, administrativ, bibliotecă precum şi cabinetul de 
consiliere şcolară  au funcţionat după un program aprobat de conducerea liceului. 
 
1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor 
 
• Monitorizarea întregii activităţi didactice desfăşurate a fost realizată atât de echipa 
managerială cât şi de către responsabilii comisiilor metodice prin asistenţe la lecţii, prin 
analize periodice la nivel de comisii, prin discuţii individuale. Au fost realizate inspecții în 
sistem on line.  
• Activitatea de îndrumare şi control i-a avut în prim plan pe profesorii cu mai putina 
experiența in învățământ. 
• S-au realizat inspecţii la clasă în sistem on line. 
• Activitatea compartimentelor a fost monitorizată prin controale periodice, prin realizarea 
sau nu la termen a diferitelor lucrări solicitate. 
• S-a urmărit în permanenţă implicarea întregului personal în activităţile şcolii, 
conştientizarea responsabilităţilor,dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea 
iniţiativelor. Informaticianul școlii și profesorul de TIC s-au implicat activ și permanent în 
rezolvarea problemelor apărute pe parcursul perioadei on line.  
• Disfuncţiile sporadice apărute din cauza dificultății lucrului pe platforma Google Classroom 
au fost identificate şi s-au găsit soluţii de remediere. 
 

1.3 Autoevaluarea activităţii manageriale. 
 

Echipa managerială a avut unitate de vederi, a fost cooperantă, a știut să prevină și să 
aplaneze conflictele, punând la baza întregii activități normele legislative în vigoare, ordinele 
și instrucțiunile MEN/ME, dispozițiile și instrucțiunile ISJ . 
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A cooperat continuu cu Consiliul Școlar al Elevilor, cu Consiliul Reprezentativ al 
Părinților. 

Evaluarea întregii activităţi a avut ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în 
care elevul devine partener în educaţie, implicându-se în actul propriei instruiri. 

Fișele de autoevaluare au stat la baza stabilirii calificativelor anuale. 
        Periodic, la nivelul catedrelor, în Consiliul profesoral și în Consiliul de administrație sau 
făcut analize și evaluări pe diverse domenii  ale procesului de învățământ și ale 
compartimentelor conexe, încercându-se eliminarea disfuncționalităților anterioare.  

  În elaborarea ofertei curriculare s-a ţinut cont de propunerile colegilor, ale 
responsabililor de comisii metodice. Au fost antrenate în dezbateri în cadrul şedinţelor de 
catedră, al consiliilor profesorale  toate cadrele didactice şi au fost valorificate propunerile 
acestora în elaborarea Proiectului de curriculum al şcolii.  
        În întâlnirile on line cu părinții au fost făcute informări cu privire la activitățile 
curriculare și extracurriculare, la realizările dar și la problemele cu care se confruntă școala și 
părinții , au fost implicați în luarea deciziilor atât prin Consiliul Reprezentativ al Părinților cât 
și prin participarea efectivă și activă a reprezentantului părinților în Consiliul de administrație. 
Disfuncţionalităţile apărute în procesul de instruire şi educaţie (când a fost cazul) au fost 
aduse la cunoştinţă de părinţi, diriginţilor şi conducerii liceului, luându-se măsuri pentru 
înlăturarea lor şi de asemenea, comunicarea diriginţilor, profesorilor şi directorilor cu părinţii 
s-a făcut ori de câte ori a fost cazul.  

Asigurarea transparenței actului decizional a constituit un punct tare al activității 
manageriale. Identificarea disfuncționalităților care au apărut pe parcursul anului școlar și 
luarea de măsuri pentru înlăturarea rapidă a lor a constituit de asemenea un punct tare al 
activității manageriale. Ca punct tare al întregii activităţi manageriale a fost și coeziunea la 
nivelul structurilor de conducere, conlucrarea între diferitele sectoare de activitate. 

În anul școlar 2020-2021, unitatea noastra a avut doua vizite ARACIP pentru 
acreditarea calificărilor profesionale Agent de turism-Ghid (octombrie 2020) și învățător- 
educatoare (mai 2021). Principalele activități desfășurate au fost: 
-vizitarea on line(inregistrat), a tuturor spaţiilor de învăţământ,administrative si auxiliare; 
- interviu on line(înregistrat) cu echipa managerială, reprezentantul ISJ, reprezentanti ai CA 
- interviu on line(înregistrat) cu personalul didactic, responsabil CEAC, coordonatorul de 
proiecte,consilier școlar(psiholog), responsabil comisie metodică discipline tehnice, 
reprezentanti CA, elevi,agent economic; 
-aplicarea ețantionată a chestionarelor on line pentru cadrele didactice, elevi . 
-asistenta la activitățile didactice sincron la clasele de la calificarea solicitată pentru acreditare 
- consultarea documentelor încărcate pe platforma ARACIP, pentru îndeplinirea descriptorilor 
prevăzuţiîn Standardele de acreditare, completarea subrapoartelor de evaluare externă, 
stabilirea gradului deîndeplinire a standardelor, identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe 
pe fiecare domeniu de evaluare, 
-prezentarea concluziilor echipei manageriale privind îndeplinirea/neîndeplinirea 
descriptorilor; 
-prezentarea si redactarea procesului verbal şi clarificări cu privire la semnarea și retrimiterea 
acestuia către coordonator. Vizitele s-au desfășurat on line și ambele calificări au primit 
acreditarea. 
 
Puncte tari 
• Transparenţă în toate activităţile întreprinse 
• Comunicare continuă şi deschisă atât cu personalul şcolii cât şi cu elevii, părinţii şi alţi 
factori educaţionali 
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• Responsabilizarea întregului personal prin antrenarea acestuia la toate activităţile şcolii 
• Stilul managerial participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a competenţelor 
cadrelor didactice şi pe optimizarea relaţiilor de parteneriat între şcoală şi comunitatea locală. 
• Diseminarea informaţiilor referitoare la noutăţi care privesc cadrele didactice, elevii , 
părinţii partenerii sociali 
• Identificarea disfuncționalităților care au apărut pe parcursul anului școlar, datorate 
perioadei pandemiei și luarea de măsuri pentru înlăturarea rapidă a lor; 
• Coeziunea la nivelul structurilor de conducere, conlucrarea între diferitele sectoare de 
activitate. 
 
Puncte slabe 
• Neaplicarea de suficiente sancţiuni disciplinare elevilor si cadrelor didactice care au 
determinat un climat impropriu desfășurării activității instructiv-educative. Se știe că in 
perioada de învățare on line unii elevi nu au frecventat cursurile, iar unii profesori nu au 
desfășurat ore pe platforma Google Classroom, preferând comunicarea pe whatsapp. 
• Insuficienta activitate a membrilor unor comisii de lucru. 
 
 

1.4. Activitate de (auto) formare managerială  
 

Directorul, membrii consiliului de administrație, consilierul pentru proiecte și programe 
educative școlare și extrașcolare şi-au delimitat atribuţiile din Planul managerial al unităţii şi 
şi-au întocmit planuri de dezvoltare personale, în detaliu, pe domenii de activitate,cu obiective 
și termene precise. Responsabilitățile care le revin ca membri ai Consiliului de administrație, 
dar și cele ce le revin conform fișei postului au impus elaborarea unui plan de dezvoltare 
personală care cuprinde pe lângă perfecţionarea profesională şi dezvoltarea ca manager. S-a 
pus un accent deosebit pe informarea permanentă cu privire la legislaţia şcolară şi financiar-
contabilă,  pe participarea efectivă la cercurile pedagogice ale directorilor, ca formă de 
perfecționare, pe participarea la cursurile de management avizate de M.E.N. sau organizate de 
ISJ Ilfov şi CCD, accentul punându-se anul acesta școlar pe dezvoltarea abilităților de lucru in 
sistem online . 
 
 
2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 
PUNCTE TARI 
- Bază materială cu mobilier şcolar modern, bine întreţinut, la care s-au adăugat 82 de bănci si 
scaune noi; 
- Existenţa laboratoarelor dotate cu echipamente şi mijloace didactice, tehnică informaţională 
şi de comunicare; 
-Dotarea a 15 săli de clasă tehnică informațională ( s-au achiziționat 16 camere web, 23 de 
laptop-uri, 3 table Smart prin programul ROSE, precum și 6 videoproiectoare si ecrane video) 
- Existenţa cabinetelor de medicină școlara si de consiliere psihopedagogică, precum și 
înființarea unei camere de izolare, necesară în perioada Covid; 
- Existenţa licenţelor pentru programele informatice; 
- Existenţa unei biblioteci școlare cu un mare fond de carte,diversificat, pe domenii; 
- Dotarea cu calculatoare conectate la Internet a serviciilor secretariat,contabilitate; 
- Existenţa terenului de sport, amenajat conform standardelor in vigoare şi a sălii de sport; 
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- Cheltuieli de personal: 2141436,12 lei, materiale: 461747,72 lei, burse: 102077 lei, copii 
CES: 3500 lei,  
 
PUNCTE SLABE 
- Neglijenţă din partea unor elevi în ceea ce priveşte păstrarea bunurilor scolii; 
- Atitudine refractară a elevilor faţă de norme; 
- Insuficienţa materialelor didactice necesare activităţii centrate pe elev; 
 
OPORTUNITĂŢI  
- Caracterul de prioritate naţională a învăţământului; 
- Transferul patrimoniului către administraţia locală; 
- Completarea fondului de carte din bibliotecă şi adaptarea acestuia la programele şcolare; 
- Susţinere financiară mai puternica de la bugetul local; 
 
AMENINŢĂRI 
- Scăderea gradului de implicare a cadrelor didactice si elevilor in păstrarea resurselor scolii; 
- Din cauza spațiului insuficient, unele cabinetele si laboratoare sunt utilizate  ca săli de clasă, 
mai ales în perioada pandemiei; 
 
 

 
3.  RESURSE UMANE 

 
Pornind de la premisa că performanța unei organizații depinde în mod direct de 

performanța resurselor umane pe care ea le integrează, echipa managerială a liceului a fost 
chemată să își asume responsabilități specifice în raport cu aceste resurse. În acest context, 
pentru a răspunde în mod adecvat obiectivelor organizației, managementul resurselor umane 
și-a centrat atenția asupra:  
- Utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea profesionalismului la rang de 
principiu și respectarea dreptului la informare a fiecărui angajat; 
 - Investiției în dezvoltarea resurselor umane și motivarea acestora, pentru reducerea 
rezistenței la schimbare și sensibilizarea angajaților în raport cu strategia de dezvoltare a 
organizației; 
 - Estimării necesarului de competențe pentru intervalul următor. 
        

La începutul anului școlar 2020-2021, structura personalului unității școlare a fost 
următoarea :     
- 31 profesori, din care: 21 titulari: 11 cu gradul didactic I (1 doctor), 7 cu grad II, 3 cu 
definitivat; 5 profesori suplinitori calificați; 5 personal asociat. 
- 5 personal didactic auxiliar 
- 8 personal nedidactic 
- 451 elevi 
 
 
3.1.Personalul didactic a fost încadrat după cum urmează : 

 
Nr. Disciplina Titulari cu grade didactice Suplinitori Personal Observații 
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crt. Gr. I Gr. II Def. Deb. calificați asociat 

1.  Lb. Romana 1 1   1   
2.  Matematica  1 1    Metodist 
3.  Fizica      1  
4.  Chimie 1       
5.  Biologie 1     1  
6.  Lb. franceza 1 1      
7.  Lb. engleza 1       
8.  Istorie      1  
9.  Geografie 1      Metodist 
10.  Logica/Psiholog  1   1   
11.  Pedagogie   1     
12.  Ed. fizica si sport 1       
13.  Educatie muzicala      1  
14.  Educatie plastica      1  

15.  Religie     1   
16.  Disc. economice 5 2 1  2  Metodist 
17.  Total 11 7 3  5 5  
 
 
 
 
 

II. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 
 

1. CONCORDANȚA DINTRE CURRICULUMUL NAȚIONAL ȘI 
OFERTA EDUCAȚIONALĂ  A  ȘCOLII 

 
      Curriculum-ul național, ca ansamblu coerent al planurilor-cadru de învățământ și al 
programelor școlare din învățământul preuniversitar cuprinde totalitatea disciplinelor, 
domeniilor de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii și opționale, precum și 
numărul minim și maxim de ore aferent acestora.  
        În contextul reformei, curriculum-ul in dezvoltare locala creează premisele unei oferte 
educaționale personalizate și a unui învățământ diferențiat, în funcție de particularitățile de 
vârsta ale elevilor și nevoile de formare ale acestora. 

 
Obiective: 
- Aplicarea Curriculum-ului național în conformitate cu nevoile specifice dezvoltării 
personale și cu nevoile pieței forței de muncă ale comunității;  
- Stimularea proiectării didactice curriculare și dezvoltarea competențelor acționale;  
- Adaptarea Curriculum-ului la Decizia Școlii si Curriculumului in Dezvoltare Locala la 
nevoile de formare ale elevilor în concordanță cu documentele proiective ale școlii; 
- Progresul școlar din perspectiva rezultatelor obținute la olimpiade naționale și concursurile 
școlare;  
- Dezvoltarea culturii organizaționale și a microclimatului educațional pozitiv; 
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- Utilizarea tehnologiei informatice în procesul instructiv-educativ;  
 

La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planului-cadru si programelor 
școlare. La filiera Tehnologica, profil Servicii s-au realizat  CDL-uri, in concordanta cu 
opțiunile elevilor, cu nevoile de dezvoltare personala ale acestora, cu specificul unității de 
învățământ si cerințele pieței muncii la nivel local: 

- „Compania mea!” clasele a IX-a B, a IX-a C,  a IX-a prof; 
- „Preparate specifice si de tip fast-food” clasa a X-a D Turism si alimentație; 
- „Activități comerciale”, clasa a X-a B si a X-a prof; 
- „Instrumente de plată” - clasa a XI-a B Economic; 
- „Regimuri alimentare” - clasa a XI-a C Turism si alimentație; 
- „Gestiunea stocurilor” - clasa a XI prof.; 
- Managementul proiectelor - clasele a XII-a. 
 
La filiera Vocațională,  profil Pedagogic , s-au realizat următoarele CDS- uri: 

- Clasa a IX-a: „Geografie (aprofundare)”; „Complemente de matematica”; 
- Clasa a X-a : „Sunetul matematicii” ; „Sa scriem si sa vorbim corect in limba romana”; 
- Clasa a XI-a : „Dezvoltare personala și autocunoaștere” ; „Educație pentru sănătate”; 
- Opțional Matematica (aprofundare) - clasa a XII-a A. 

 
 
2. ELEVII 
 
2.1 Relația cadru didactic-elev 
- In cea mai mare parte relația se bazează pe respect reciproc, conduita civilizata, colaborare si 
înțelegere, afectivitate. 
- Elevii sunt încurajați in dorința de autodepășire, punctualitate, decenta, politețe, conduita 
morala 
- Majoritatea cadrelor didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respect reciproc, dorința 
de autodepășire. 
 
2.2 Rezultatele învățării 
Clasa Nr. elevi 

înscriși 
la 

început 
de an 
școlar 

Nr. 
elevi 

rămași 

Nr. 
elevi 
veniți 
prin 

transfe
r 

Nr. elevi plecați Promovați Repete
nți 

Transfe
r 

Abandon Alte situații Total % 
Retrași Exmatricula

ți  
IX 116 113  3    101 87,06 12 
X 90 88  2    78 86,6 10 
XI 59 59     5 54 91,52  
XII 41 41      41 100  
Total 
inv. 
liceal 

306 301  5   5 274 89,5 22 
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An I 
Sc. 
prof. 

35 35      26 74,2 9 

An II 
Sc. 
prof. 

35 35      27 77,14 8 

An III 
Sc. 
prof. 

18 18      12 66,6 6 

Total 
inv 
prof 

88 88      65 73,8 23 

Sc. 
Post 
 an I 

25 25      25 100  

Sc. 
Post 
an II 

32 32      32 100  

Total 
sc. 
postlic 

57 57      57 100  

Total 
unitate 451 446  10   10 396 87,8 45 

 
 
 
 
Promovabilitate 
 
Clasa Elevi înscriși 

la inc. an 
școlar 

Rămași Promovați 
Total                                din care: 

5-6.99 % 7-8.99 % 9-10 % 

a-IX-a 
 116 113 101 15 14,8 74 73,2 12 11,8 

a-X-a 
 90 88 78 14 17,9 40 51,3 24 30,7 

a-XI-a 
 59 59 54 3 5,55 30 55,5 21 38,8 

a-XII-a 
 41 41 41 7 17,1 19 46,3 15 36,5 

Total inv. 
Liceal 306 301 274 39 14,2 163 59,5 72 26,3 

Total inv. 
Profesional 
 

88 88 65 38 58,5 27 41,5 - - 

  
 
Absenteism  
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Anul de  
studiu 

Nr.  
elevi la 
sfârșitul 
sem I 

Total  
abs. 

Din care Total  
absențe/elev 

Din care 
motivate nemotivate motivate nemotivate 

Clasa a IX-a 116 2.070 1302 768 22,25 14 8,25 
Clasa a X-a 90 2.666 1.606 1.060 42,3 25,49 16,82 
Clasa a XI-a 59 2.697 890 1.807 65,78 21,7 44,07 
Clasa a XII-a 41 2.121 1.207 914 34,77 19,78 14,98 
Total înv. 
Liceal 

306 9.554 5.005 4.549 37,02 19,39 17,63 

Clasa a IX-a 
prof 

35 2.008 423 1.585 64,77 13,64 51,13 

Clasa a X-a 
prof 

35 2.566 863 1.703 116,6 39,22 77,40 

Clasa a XI-a 
prof 

18 1.927 940 987 148,2 72,30 75,92 

Total înv. 
Profesional 

88 6.501 2.226 4.275 98,5 33,72 64,77 

Total înv. 
Postliceal 

57 586 - 586 9,76 - 9,76 

Total unitate 451 16.641 7.231 9.410 43,33 18,83 24,50 
 

 

 

2.4 Note la purtare 
 

Clasa Nr. elevi 
 

< 7 
 

7-9.99 10 

a-IX-a 116 15 18 83 
a-X-a 90 11 14 65 
a-XI-a 59 2 5 52 
a-XII-a 41 - 10 31 
Total 
liceu 

306 28 47 231 

Sc. Prof. 
 

88 31 29 28 

Sc. postlic 57 - 5 52 

Total  451 59 81 311 

 
 
2.5. Rezultate la examenele de sfârșit de ciclu: 
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   Bacalaureat  

 

 

În vederea creșterii procentului de promovabilitate se impun măsuri remediale, programe 
intense de pregătire a elevilor si de conștientizare a elevilor și a părinților.  

 

Situația candidaților la Examenul de bacalaureat 2021, seria curentă, pe tranșe de 
medii: 

Forma de 
învățământ 
/calificarea 

profesionala 

Nr. 
absolvenți 

Nr. 
candidați   
înscriși 

Număr de 
candidați 
respinși 

Nr. 
candidați 

reușiți 

Din care cu medii: 

6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi/Educator-
învățătoare 

17 
17 5 12 2 5 4 1  

Zi/Tehnician in 
activități 
economice 

 
- - - - - - - - 

Zi/Tehnician in 
gastronomie 

24 
20 16 4 3 1 - - - 

Total 41 37 21 16 5 6 4 1 - 

 

Ani şcolari Promovabilitate % 

2008-2009 86 
2009-2010 64 
2010-2011 60 
2011-2012 24 
2012-2013 36,48 
2013-2014 31 
2014-2015 38,7 
2015-2016 35 
2016-2017 28 
2017-2018 19 
2018-2019 21 
2019-2020 51,6 
2020-2021 41,46 
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Școala a acordat atenție pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat, însă interesul 
elevilor claselor terminale pentru propria instruire nu a fost cel așteptat. Prezența elevilor la 
orele de pregătire pentru examenul de bacalaureat a fost destul de  slaba. 
 
       
 Examene de certificare a calificării profesionale: 
 
- nivel 3 de calificare Comerciant-vânzător: 11 elevi înscriși,  11 elevi promovați 
- nivel 4 de calificare – Tehnician în activități economice -; 
 Tehnician în gastronomie – 20 elevi înscriși,  20 promovați. 
- nivel 5 de calificare “Agent de turism – ghid”: 24 înscriși, 24 promovați. 
 

2.7 Rezultate la olimpiade si concursuri școlare 

Domeniul: Cultural-artistic, păstrarea şi promovarea tradiţiilor populare 

Numele și 
prenumele  
cadrului 
didactic 

Concursul / Competiția Secțiunea Premiul Numele și prenumele  
elevului îndrumat/ 
coordonat 

Clasa 

Badea 
Mihnea 

  mentiune Nedelcu Ioana IXA 

mentiune Zlatanovici Ana IXA 

mentiune Tanase Raluca IXA 

Festivalul ”Culorile toamnei” Secțiunea 
pictură 

mentiune Niculae Amalia IXA 

   

Petcu 
Mona 
Maria 

Concurs de poezie ”Floare 
albastră” 

Secțiunea 
Creatie 

III Tache Carmen XIA 

III 

Mentiune 

mentiune 

Bratu Ruxandra 

Mircia Alexandra 

Dinu Denisa 

XIA 

XIA 

XIA 

 Secțiunea 
Interpretare 

III Tanase Anca XIA 

Cristea 
Florin 

Concurs de poezie ”Floare 
albastră” 

Secțiunea 
Interpretare 

III Hutuleac Ana Maria XA 
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Domeniul: Știinţă, tehnică şi tehnologie 

Nr. 
crt
. 

Cadru 
didactic 

Concursul/competiția Tip 
concur

s 

Premiu
l 

Numele și 
prenumel
e elevului 
îndrumat 

Clasa 

1 Dragnea 
Mihaela 

Mihai 
Nina 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7  

județea
n 

I Miron 
Sabina-
Anamaria 

Economic/clasa 
a IX-a 

2 Dragnea 
Mihaela 

Mihai 
Nina 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

II Vișan 
Florentin 

Economic/clasa 
a IX-a 

3 Dragnea 
Mihaela 

Mihai 
Nina 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

III Vișan 
Gabriela-
Adriana 

Economic/clasa 
a IX-a 

4 Badea 
Florica 

Mihai 
Nina 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

I Matache 
Roxana-
Mihaela 

Economic/clasa 
a XI-a 

5 Badea 
Florica 

Mihai 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 

județea
n 

II Gușețel 
Elena-
Alina 

Economic/clasa 
a XI-a 
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Nina carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

6 Badea 
Florica 

Mihai 
Nina 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

III Ștefan 
Alexandru
-Cristian 

Economic/clasa 
a XI-a 

7 Petrovsch
i Nicoleta 

Mihai 
Nina 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

I Marin 
Andreea 

Turism și 
alimentație/clas
a a XII-a 

8 Petrovsch
i Nicoleta 

Mihai 
Nina 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

II Tudose-
Simionică 
Nicolae-
Emanuel 

Turism și 
alimentație/clas
a a XII-a 

9 Petrovsch
i Nicoleta 

Mihai 
Nina 

Concurs instruire 
practică proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

III Preda 
Elena-
Cătălina 

Turism și 
alimentație/clas
a a XII-a 

10 Mihai 
Nina 

Concurs educație 
antreprenorială proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

I Gușețel 
Elena-
Alina 

Economic/clasa 
a XI-a 
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11 Mihai 
Nina 

Concurs educație 
antreprenorială proiect 
PROFESIONIST - 
Practică pentru o 
carieră de succes, 
POCU/633/6/14/13282
7 

județea
n 

I Ștefan 
Alexandru
-Cristian 

Economic/clasa 
a XI-a 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE 
 
   În  anul școlar 2020-2021 s-au derulat multe proiecte si parteneriate educaționale, in care au 
fost implicați un  număr mare de elevi ai şcolii. 

PARTENERI 
 

 

 

 
 

  
     

SC EVIDENT PREST SERV  SRL 
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• Am participat la implementarea proiectului cu titlul Stagii practice la agenți economici 
europeni - competențe la standarde europene și șanse crescute de angajare din cadrul 

SC PHARAON SRL BUFTEA  
SC GOLDEN PLUM CREVEDIA  
JUNIOR ACHIEVEMENT ROMANIA 
SC DUMITRU I. CATALIN I.I. SRL 
ASOCIATIA SCOALA DE VALORI 
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 
PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR BUFTEA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BUFTEA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BUFTEA 
CLUBUL SPORTIV SCOLAR BUFTEA 
CENTRUL CULTURAL BUFTEA 
LICEUL TEHNOLOGIC CEZAR NICOLAU BRANESTI 
CENTRUL PENTRU CONSERVAREA CULTURII SI 
PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL ILFOV 
ASOCIATIA OST CULTURAL EVENTS 
ASE BUCURESTI – FACULTATEA DE CONTABILITATE SI 
INFORMATICA DE GESTIUNE 
SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA “NICOLAE 
KRETZULESCU” BUCURESTI 
AJOFM ILFOV 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI - FACULTATEA DE 
INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE 
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA 

LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL SEICARU” CIOROGARLA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”DOAMNA CHIAJNA” ROSU - CHIAJNA 

LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU ROSETTI” VIDRA 
C.J.R.A.E. ILFOV 
LICEUL TEHNOLOGIC “CEZAR NICOLAU” BRANESTI 
ORGANIZATIA ” SALVATI COPIII”  ROMANIA 
 
ASOCIATIA THE SOCIAL INCUBATOR 
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN ILFOV « LASCAR 
CATARGIU » 
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. ILFOV - POLITIA 
ORASULUI BUFTEA 
CENTRUL CULTURAL BUFTEA 
CENTRUL DE PREVENIRE , EVALUARE  SI CONSILIERE 
ANTIDROG, ILFOV 
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA 
VETERINARA BUCURESTI – FACULTATEA  DE MANAGEMENT, 
INGINERIE IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
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programului Erasmus+. 12 elevi ai unității noastre au participat la un stagiu de pregătire in 
Granada-Spania, iar la întoarcere s-a diseminat activitatea și s-a elaborat un raport cu privire 
la impactul mobilității în activitatea elevilor și a cadrelor didactice.  

• De asemenea, am implementat derularea programului POCU  Profesionist ID 132827- 
Practică pentru o carieră de succes.  

• De asemenea, am parcurs al treilea an de implementare al programului ROSE- proiect 
pentru invatamantul secundar superior AG457/SGL/RII/ 01.10.0218 
 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE ȘI COMISIILOR DE 
LUCRU 

4.1  COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE  “LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 

Responsabil Prof. Cristea Florin 
 

Semestrul I 
     În anul şcolar 2020-2021, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului 
unităţii a fost desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime, în conformitate 
cu planurile cadru, ținând cont de situația epidemiologică apărută , din cauza îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-CoV-2. Chiar și în aceste condiții neprielnice, toate cadrele didactice au 
urmărit dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare. 
     Aria curriculara ,,limba si comunicare”de la Liceul ,,Barbu A Știrbey”, a desfăşurat 
activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al 
rezultatelor deosebite la examenul de bacalaureat. Aceste activităţi au fost posibile datorită 
unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :  

1. Buna cunoaştere a colectivelor de elevi;  
2. Aplicarea corectă si eficientă a  programelor  școlare;  
3. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un 
caracter compensator de natură ameliorativ-constructivă;  
4. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;  
5. Dorinţa de îmbunătățire a relației de comunicare cadru didactic - cadru didactic şi elev - 
cadru didactic;  

https://isjilfov.ro/management/compartimente/compartimentul-programe-comunitare-si-proiecte-de-integrare-europeana/proiect-pocu-profesionist-id-132827
https://isjilfov.ro/management/compartimente/compartimentul-programe-comunitare-si-proiecte-de-integrare-europeana/rose-proiect-pentru-invatamantul-secundar-superior
https://isjilfov.ro/management/compartimente/compartimentul-programe-comunitare-si-proiecte-de-integrare-europeana/rose-proiect-pentru-invatamantul-secundar-superior
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6. Motivaţie şi interes pentru adaptarea și dezvoltarea prestigiului organizației noastre 
furnizoare de educaţie;  
7. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoștințe şi 
aplicarea lor în teme.  
Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu :  
Misiunea si politica educativă de a furniza un program de învăţare eficient, care să asigure 
evoluţii individuale şi de grup bazate pe calitate şi durabilitate;  
DOMENII/ MONITORIZARE Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în 
funcţie de colectiv, dar şi in funcţie de standardele de referinţă .  
Membrii ariei curriculare s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul 
de predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers 
didactic de excepție, inovator, care să aducă performanțe şcolare deosebite în viitor. Membrii 
ariei au participat la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continuă 
de a se perfecționa și de a se alinia la exigenţele societăţii.  
   În anul școlar 2020-2021 comisia arie curriculară ,,limbă si comunicare” are în centrul 
activităţii  obiective  precum  : 

- discutarea programei si a bibliografiei ; 
- elaborarea testelor inițiale si finale; 
- selectarea manualelor; 
- asigurarea unui bogat material documentar; 
- evaluarea permanentă si pregătirea suplimentară a elevilor care  susţin bacalaureatul la 

disciplina limba si literatura română (clasele a-XII-a). 
  S-au aplicat evaluări iniţiale, semnalându-se greşelile frecvente, s-au propus si urmărit 
măsuri de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluări formative si sumative, s-au 
organizat si desfășurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor IX-XI , 
precum si un program de pregătire a elevilor claselor a XII-a pentru recuperarea/consolidarea 
noțiunilor, in vederea susținerii competentelor lingvistice dar si a examenului de bacalaureat. 
        Pe semestrul I, activitatea ariei curriculare s-a desfășurat conform planului de activități 
adoptat in luna septembrie, in cadrul primei ședințe de lucru. Au fost vizate obiectivele cadru 
si cele generale atinse prin activități specifice. 
        Membrii ariei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de 
predare-învatare-evaluare, in scopul săvârşirii unui învăţământ de calitate si a unui demers 
didactic de excepție, inovator, care sa aducă performanţe şcolare deosebite in viitor. 
       Membrii ariei au participat la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate, în 
încercarea continuă de a se perfecționa si de a se alinia la exigenţele societăţii. 
       În anul școlar 2020-2021, întreaga activitate a profesorilor de limba română si limbi 
moderne este focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului 
liceal, prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. 
       La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii 
profesorilor din catedră. Aceştia au participat la examenele de corigenţă.. 
       In luna septembrie 2020 profesorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au 
întocmit atât planul managerial, cat şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de 
învăţare, au realizat proiecte didactice.     Totodată au fost elaborate teste iniţiale pentru elevii 
claselor a-IX-XII-a, aplicate până la 1 octombrie 2020. 
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       În primele două săptămâni ale anului şcolar, s-a asigurat procurarea manualelor şcolare. 
Au fost prezentate diverse culegeri de exerciţii şi eseuri necesare pregătirii elevilor. 
       În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, au fost realizate 
scheme grafice referitoare la probleme ortografice şi morfologice, teste de progres şi mai 
multe modele de subiecte de teză semestrială. 
        Săptămânal, s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii claselor a XII-a, pentru 
eficientizarea pregătirii acestora pentru examen. 
         Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor metode 
tradiţionale (prelegerea, lectura, conversaţia), alături de cele moderne (investigaţia de text 
literar, dezbaterea, problematizarea).  
        În data de 11.IX.2020 profesorii ariei au participat la webinar înregistrat ,,CCD-IF-
profesori ilfoveni pregătiți pentru anul școlar 2020-2021”. 
       Profesorii ariei curriculare limba si comunicare, au manifestat un interes constant pentru 
propria lor dezvoltare profesională, urmând cursuri de formare în specialitate şi participând la 
acţiunile metodice din şcoală şi din județ. 
      Începând din luna noiembrie s-a lucrat online pe platforma  liceului, utilizând Google 
Classroom. 
      În data de 21.01-22.01.2021,elevii claselor a IXD, XA si XIIA, au participat la cele doua  
webinarii, la invitația Ambasadei SUA la București, având ca tema ,,Multiculturalism and 
American values” si ,, The importance of volunteering - giving back to your community”. 

Puncte tari  
- Participarea profesorilor la cursuri de formare ; 
- Implicarea profesorilor si a elevilor in proiecte educaționale;  
- Foarte buna pregătire de specialitate şi psihopedagogică a cadrelor didactice.  
- Implicarea responsabilă şi competentă a cadrelor didactice în procesul instructiv-
educativ; 
- Aplicarea unor metode şi strategii moderne în actul învăţării-predării-evaluării; 
- Relaţia afectivă profesori-elevi.  
 

Puncte slabe  
- Neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea 
folosirii permanente a calculatorului;  
- Nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei 
discipline, care să le permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor 
de limbă şi comunicare ori insuficienţa vocabularului; 
- Absenţa competenţelor de comunicare într-o limbă modernă;  
- Absenteismul repetat al unor elevi in desfășurarea procesului online; 
- Neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare; 
- Lipsa lecturii suplimentare; 
- Scăderea interesului pentru actul învățării. 
  

Amenințări  
- Imposibilitatea materială a unor elevi de a-şi procura manuale, ghiduri, culegeri, 
dicţionare etc. indispensabile procesului instructiv-educativ.  
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- Absenteismul (generat, în majoritatea cazurilor, de angajarea elevilor în câmpul 
muncii pentru a se susţine financiar) precum si lipsa unor mijloace online de 
desfășurare a activității. 

 
Semestrul II 

     În semestrul al II-lea, al anului școlar 2020-2021, preocuparea principală a cadrelor 
didactice şi a personalului unităţii a fost desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii 
optime, în conformitate cu planurile cadru, ținând cont de situația epidemiologică apărută , 
din cauza îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  
    Pe semestrul  al II-lea, activitatea ariei curriculare s-a desfășurat conform planului de 
activități adoptat in luna septembrie, in cadrul primei ședințe de lucru. 
    In luna Februarie  s-a desfășurat concursul ,,Floare albastra”, sub coordonarea profesorilor 
Petcu-Mona Maria, Cristea Florin si bibliotecar Costache Florica.  
    Tot in aceasta luna doamna profesor Ignătescu Olivia Maria, a susținut lucrarea de grad 
didactic I. 
    În luna martie doamna profesor Petcu Mona Maria a urmat cursul de evaluatori, in cadrul 
programului de formare pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examene si 
concursuri naționale.  
    În perioada martie-mai 2021 doamna profesor Ignătescu Olivia a  urmat cursul 
„Sensibiliser nous enfants a la protection de la planete”, iar doamna profesor Mărgărit Anda  
Ștefania a participat la webinarii organizate de ambasada SUA.  
   Tot in luna martie s-au susținut simulările examenului de bacalaureat, iar la disciplina limba 
si literatura română s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Clasa a XII-a A   
  PROFESOR: C. F                                                                                

Total elevi Note între : 

 

Prezenti 17 

Absenti 0 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media  

- - 2 3 6 2 2 1 1 - 5,74 ?? 

 
Clasa a XII-a B  
 PROFESOR: P. M 

Total elevi Note între : 

 

Prezenti 24 

Absenti 0 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media  

3 5 3 7 4 2 - - - - 3,87 ?? 

 
     În data de 31.03.2021(atât la  clasa a XII-a A, cât și la clasa a XII-a B) au fost comunicate  
părinților notele obținute la limba și literatura română. De asemenea au fost înștiințați și 
despre analiza lucrărilor (punctele tari,punctele slabe). În urma discuțiilor avute cu aceștia s-
au notat următoarele cerințe: 

 Să se efectueze mai multe ore de pregătire  
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 Să li se dea copiilor mai multe teme 
 Părinții doresc  să li se aducă la cunoștință implicarea/dezinteresul/prezenta/absenteismul 

elevilor. 
În perioada 17.05.2021-04. 06. 2021, doamna profesor Ignătescu Olivia a fost monitor în 

programul ERASMUS . 
Doamna profesor Mărgărit Anda si doamna profesor Ignătescu Olivia , au coordonat revista scolii, 

care a luat premiul I - 18.05.2021. 
În data de 26.05.2021 domnul profesor Cristea Florin si doamna profesor Mărgărit Anda Ștefania, 

au  inițiat  proiectul ,,Creștem tineri bine împreuna”, la care participa si elevii liceului. 
Profesorii acestei arii au participat la examenul național de bacalaureat. 

 
      PROMOVABILITATE BACALAUREAT 

Total elevi Note între : 

 

Prezenti 37 

Absenti 4 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10  

- - - - - 5 6 4 1 -  

 

4.2 COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE 

,,MATEMATICA SI STIINTE’’- responsabil prof. Toader Rădulescu Ioana Meletina 
 
Domenii: 

1. Proiectarea activității 
Toate cadrele didactice membre ale acestei comisii au: 

-  urmărit pe parcursul anului școlar respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a 
documentelor de proiectare precum şi adaptarea acesteia la particularităţile colectivului de 
elevi. 
-  respectat programa școlară si au elaborat documentele specifice proiectării in conformitate 
cu aceasta ( planificări, proiecte ale unităților de învățare si lecții); 
-  conceput  strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de 
programa şcolară; 
-  actualizat documentele de proiectare si au ținut cont de situațiile reale; 
-  avut avizul responsabilului ariei curriculare si al conducerii scolii pe documentele de 
proiectare; 
-  elaborat materiale didactice (fise de lucru, teste, programa opțional matematica – conform 
planificării si obiectivelor urmărite )  
- urmărit în activitatea de proiectare folosirea  la maxim a facilităților oferite                                        
de TIC si au utilizat  mijloacele TIC atât  in elaborarea si aplicarea instrumentelor de evaluare 
cat si  in elaborarea tuturor materialelor necesare desfășurării activităților școlare, extrașcolare 
si extracurriculare  . 
 - realizat un program diferențiat care a vizat activitatea diferenţiată, activitatea de grup pentru 
dezvoltarea abilităţilor specifice grupului de elevi vizați in vederea pregătirii bacalaureatului; 
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-  întocmit graficele semestriale ale activităților extrașcolare  
-  întocmit documentele proiective specifice fiecărei activități; 
-  asigurat un cadru optim de desfășurare al activităților 
 
 

2. Realizarea activităților didactice 
Toate cadrele didactice membre ale acestei arii curriculare au : 
 

-  utilizat situații de învățare cu caracter interdisciplinar corelând cunoștințele teoretice cu cele 
practice care sa conducă la formarea de competente specifice; 
- utilizat metode activ-participative in cele mai multe dintre activitățile de învățare utilizate in 
fiecare semestru; 
-  utilizat materiale si mijloace didactice specifice disciplinei; 
- raportat periodic toate datele si informațiile solicitate de conducerea scolii respectiv 
inspectorul de specialitate; 
- urmărit  formarea  deprinderilor de  studiu  individual şi  în  echipă  în  vederea 
formării/dezvoltării competenţei de “a învăţa să înveţi”. 
-  dezvoltat elevilor capacitatea de lucru in echipa in cadrul proiectelor realizate la clasa; 
-  dezvoltat elevilor capacitatea de a culege si structura informațiile oferite de manual dar si de 
alte materiale cu caracter didactic; 
-  fost preocupate de cunoaşterea elevilor şi de depistarea/ cunoaşterea cazurilor care necesită 
abordări speciale la clasele unde predau, păstrând un contact permanent cu profesorii diriginți 
sau părinții. 
 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 
Toate cadrele didactice membre ale acestei arii curriculare au : 

-  precizat la începutul anului școlar formele de evaluare, indicatorii de performanta si 
criteriile de evaluare 
-  notat ritmic elevii, comunicându-le baremele de corectare pentru toate probele aplicate, 
discutând la nivelul clasei si individual rezultatele obținute si motivând notele; 
-  comunicat rezultatele prin  întâlniri programate cu  părinţii, ora la dispoziția părinților, sau 
prin alte mijloace de comunicare 
-  aplicat teste inițiale,  corectat si interpretat; 
-  elaborat instrumente de evaluare: teste scrise formative si sumative, fise de lucru; 
-  folosit rezultatele evaluărilor pentru a ameliora procesul didactic; 
- fost preocupate de promovarea in rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare; 
-  stabilit, comunicat conținutul portofoliului si a criteriilor de evaluare 
 

4. Managementul clasei de elevi 
Profesorii diriginți din aceasta arie curriculara au : 

-  creat  un cadru adecvat desfășurării activităților in condiții optime; 
-  avut o buna colaborare cu diriginții claselor la care predau; 
-  avut întâlniri cu părinții in cadru organizat si discuții individuale; 
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- s-au preocupat pentru identificarea cazurilor care au necesitat abordări speciale tratându-le 
diferențiat prin activități specifice; 
-  efectuat serviciul pe școala conform graficului aprobat; 
-  respectat dispozițiile prevăzute de lege precum si dispozițiile ISJ, MEN 
 

5.  Managementul carierei si al dezvoltării personale 
- au folosit permanent in procesul didactic cunoștințele dobândite in urma activităților de 
formare anterioare; 
- au participat la consfătuirea cadrelor didactice; 
- au participat la consiliile profesorale; 
- au actualizat portofoliul personal; 
- au comunicat permanent cu elevii, părinții si personalul scolii manifestând respect si o 
atitudine morala si civica adecvata  fata de toate aceste persoane. 
- membrii catedrei de matematica au realizat activitatea metodica « Metode de evaluare in 
mediul online « . 
- membrii catedrei de matematica au realizat o culegere de matematica cu probleme de 
bacalaureat pentru profilul pedagogic 
- membrii catedrei de matematica au prezentat doua lecții in cadrul programului național 
«TELESCOALA».  
- mai mulți profesori au participat la cursul de formare pentru evaluările naționale si 
bacalaureat 
 

6. Contribuția la dezvoltarea instituționala si promovarea imaginii unității 
Profesorii din aceasta arie curriculara au : 
 -  urmărit realizarea activităţilor extracurriculare ;  
-  respectat normele de securitate a muncii si PSI; 
-  prelucrat normele de securitate a muncii si PSI elevilor ; 
-  promovat calitatea in toate activitățile desfășurate; 
- respectat  normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi 
ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ 
precum şi a sarcinilor suplimentare 
 

7. Conduita profesionala 
Profesorii din aceasta arie curriculara au : 

-  avut un comportament adecvat in raport cu elevii si personalul scolii; 
- avut un limbaj si o ținuta corespunzătoare statutului de cadru didactic; 
- avut o relație cu elevii si părinții bazata pe respect reciproc, încredere si confidențialitate; 
-  menținut relații profesionale adecvate 
 

8. Situația la examenul de bacalaureat pentru disciplina matematica, sesiunea iunie-
iulie 

Clasa a XII –a A 

Nr Absenti 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
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elevi 
inscrisi 
17 - - - 1 3 1 6 3 2 1 0 
 

Procent de promovabilitate:  70,58% 

Clasa a XII-a B 

Nr.elevi 
inscrisi 

Absenti 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

20 - 1 2 5 9 3 2 - 1 1 - 
 

Procent promovabilitate: 25 % 

 

 

 

SITUATIE SIMULARE MATEMATICA MARTIE 2021 

CLASA A XII A A  

NR 
ELEVI 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

17 0 1 2 3 3 3 3 1 1  
 

MEDIA CLASEI: 5,18 

PROCENT DE PROMOVABILITATE:  64,70% 

CLASA A XII-A B 

Nr.elevi Absenti 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 >8 
24 2 10 5 4 0 2 0 1 0 

 

Media clasei : 2,70 

Procent promovabilitate :13,64% 
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4.3 COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE „OM SI SOCIETATE” 

Responsabil: prof. Nica Mariana Mirela 

Cadrele didactice care predau disciplinele cuprinse în aria curriculară, “Om și 
societate” și-au desfășurat activitatea pe baza unui program anual la care au contribuit cu toții 
și a avut următoarele obiective: 

 Ameliorarea situaţiei școlare a elevilor şi gestionarea în condiţii optime a examenelor 
naționale (creșterea procentului de promovabilitate la Examenul de Bacalaureat la 
disciplinele socio-umane); 

 Asigurarea calității învățământului (proces instructiv de calitate prin activizare şi 
eficientizare); 

 Dezvoltarea competențelor digitale în vederea optimizării procesului educativ online; 
 Asigurarea accesului egal la educaţie şi a egalităţii de şanse; 
 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar; 
 Predarea şi însușirea cunoștințelor folosind metode active-participative și interactive 

bazate pe tehnologia informației și a comunicațiilor; 
 Evocarea evenimentelor importante din istoria națională şi a comunității; 
 Respect și considerație pentru credința străbună şi cultivarea spiritului de toleranță 

religioasă; 
 Integrarea elevilor minoritari în comunitatea școlară şi locală; 
 Dezbaterea temelor cercurilor pedagogice în cadrul întâlnirilor  metodice. 

 Planificările şi proiectarea activității didactice pe semestrul II au fost întocmite şi 
predate la timp. Lecțiile au fost minuțios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, 
folosindu-se de materiale didactice diverse, materiale în format electronic şi metode activ-
participative atât în activitățile online cât și în activitățile față în față pentru a ușura 
dobândirea cunoștințelor de către elevi. Aceștia au fost antrenați în realizarea diferitelor 
proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie, pedagogie şi geografie. 

În ceea ce privește Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie 2021, elevii 
claselor a XII-a A și a XII-a B și cei din promoțiile anterioare au susținut proba la alegere a 
profilului la Geografie și Psihologie înregistrându-se următoarele rezultate: 

Fo
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Disciplina 

C
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si 

C
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ti 
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Din care cu note Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 
5 - 

5.99 
6 - 

6.99 
7 - 

7.99 
8 - 

8.99 9 - 9.99 10 

Zi Geografie 31 
23 2 7 5 2 9 0  3 

74.19% 
6.45% 2.58% 6.12% 6.45% 22.58% 0.00%  9.67% 

Seral Geografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Frecvenţă 
redusă Geografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL proba E)d) 31 23 2 7 5 2 9 0  3 
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6.45% 2.58% 6.12% 6.45% 22.58% 0.00%  9.67% 

Tabel 1. Rezultate Bacalaureat Geografie 
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Din care cu note Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 
5 - 

5.99 
6 - 

6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi Psihologie 9 
8 3 2 1 1 1 0 1   

88.89% 37.5% 25.0.% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 0.00% 

Seral Psihologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Frecvenţă 
redusă Psihologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL proba E)d) 9 8 
3 2 1 1 1 0 1 0 

37.5% 25.0.% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 0.00% 

Tabel 2. Rezultate Bacalaureat Psihologie 

Din tabelele de mai sus reiese faptul că la disciplina Geografie s-au înscris 41 de elevi 
din care au reușit 15 (36.6%), iar la disciplina Psihologie s-au înscris 9 elevi din care au reușit 
2  (22.2%). 

După sesiunea de toamnă a Examenul Național de Bacalaureat, la disciplina Geografie 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 

După sesiunea de toamnă a Examenul Național de Bacalaureat, la disciplina 
Psihologie s-au înscris 4 elevi și au promovat 4. 

 
În urma discutării în ședința ariei curriculare a rezultatelor prezentate anterior s-au 

desprins următoarele aspecte: 
Puncte tari: 
• calitatea bună a pregătirii cadrelor didactice; 
• buna mediatizare şi informare a elevilor cu privire la structura subiectelor, a 

cerinţelor acestora; 
• activităţile de perfecţionare realizate la catedra de geografie și psihologie a 

profesorilor axate pe problematica pregătirii pentru bacalaureat; 
• pregătirile suplimentare organizate de profesorii de geografie și psihologie; 
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 Puncte slabe: 
• lipsa unor cunoştinţe de geografie de bază cu care elevii de gimnaziu vin la liceu şi 

care pot fi cu greu recuperate pe parcursul anilor de studiu; 
• absenteismul elevilor (atât la orele de curs cât şi la pregătirile suplimentare); 
• lipsa motivaţiei pentru studiu/dezinteresul elevilor; 
• dificultăţi de ordin material cu care elevii se confruntă; 
• desfășurarea majorității anului școlar în online ceea ce a îngreunat intervenția 

directă a profesorilor în coordonarea învățării a elevilor. 
Interasistențele la lecție s-au făcut respectând programul, iar desfășurarea orelor online nu 

a reprezentat un impediment. 
 

În ceea ce privește activitățile extrașcolare 100% online, menționez următoarele activități 
ale membrilor comisiei: 

 Dna. prof. Nica Mirela a participat la proiectul internațional eTwinning „Know 
Your City Share Your Town”; 

 Dna. prof. Nica Mirela a coordonat trei elevi la concursul de creație și interpretare 
„Floare Albastră” organizat de Centrul Cultural și Școala Gimnazială 1,  Buftea 
obținându-se rezultate deosebite. 

  
Menționez că în semestrul II al anului școlar 2020-2021 Liceul a primit vizita online a  

evaluatorilor externi în vederea acordării acreditării profilului Pedagogic la clasa de liceu 
vocațional, iar întreg corpul profesoral din aria curriculară Om și societate a răspuns cu 
promptitudine cerințelor și a sprijinit procesul evaluativ. 

 
Este de remarcat bună colaborare cu doamna bibliotecară Costache Florica, care s-a 

implicat în cadrul organizării activităților educative în cadrul Centrului de Documentare şi 
Informare, precum şi prin organizarea de activități online cu ocazia marcării evenimentelor 
din istoria națională. 

Puncte tari: 
 Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile 

programe; 
 Preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru formarea și dezvoltarea 

competențelor digitale; 
 Adaptarea rapidă la condițiile predării online; 
 Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial; 
 Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităților şi sarcinilor propuse; 
 Foarte bună colaborare cu colegii din celelalte arii curriculare. 

 
Puncte slabe: 
 Nu s-au conștientizat prin comportament civic cunoștințele dobândite la religie la toți 

elevii; 
 Nu întotdeauna s-a reușit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, geografie, 

pedagogie, logică, psihologie, economie şi religie; 
 Dotarea limitată a cadrelor didactice și a elevilor cu tehnologia necesară desfășurării 

orelor online; 
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 Utilizarea unor metode de predare-învățare online care nu au corespondență în 
personalitatea și stilul de învățare al elevilor. 

 
Oportunități: 
 Folosirea eficientă a mijloacelor de învățământ disponibile; 
 Dezvoltarea competențelor digitale și de comunicare online; 
 Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înțelegerea ideilor şi 

conceptelor, valorificarea experienței proprii a elevilor; 
 Accesul la informație științifică de actualitate și de calitate; 
 Colaborarea cu alte instituții de învățământ prin acordurile de parteneriat derulate. 

Amenințări: 
 Numărul relativ mare de elevi cu probleme de comportament și conduită; 
 Dotarea inadecvată a elevilor cu mijloace tehnice sau lipsa unei conexiuni stabile la 

internet pentru participarea la orele online; 
 Lipsa motivației elevilor pentru a studia o anumită disciplină sau față de învățare, în 

general. 
Profesorii din cadrul acestei arii curriculare au participat la toate acțiunile inițiate de 

liceu, atât la nivel instituțional, cât şi al comunității locale.  
 
 
 
 
 

4.4 COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE “TEHNOLOGII” 
                                Responsabil: prof. Mihai Nina 

    Comisia metodică a fost alcătuită din 10 membri, dintre care 8 profesori şi 2 maiștri, toţi 
calificaţi. 
    Structura pe grade didactice este următoarea: 

- 6 cadre didactice cu gradul I, din care 2 cu titlu științific de doctor; 
- 1 cadru didactic cu gradul II; 
- 1 cadru didactic cu gradul definitiv; 
- 2 debutanți. 

 

                                        
 

0

1
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6

grad I grad II definitiv debutant

numar
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    În ceea ce priveşte obiectivele propuse pentru anul  școlar 2020-2021, prevăzute prin 
Programul managerial al comisiei, corelat cu PAS-ul, s-au realizat următoarele: 
 

1. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii: 
- s-au studiat noile curriculum-uri de către toţi membrii comisiei; 
- s-au studiat și selectat manualele alternative de către toţi membrii comisiei; 
- s-au organizat şi monitorizat evaluările cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, de 
către toţi membrii comisiei; 
- s-au efectuat asistențe și interasistențe (fizic și online, în funcție de scenariul fiecărei 
perioade) între membrii comisiei metodice, cu scopul de a urmări (atât prin proiectare, cât și 
prin realizare)  centrarea pe elev a demersului didactic, învățarea prin cooperare, utilizarea 
unor strategii interactive și deductive, utilizarea de metode modern de motivare a elevilor la 
participarea la lecții în mediul online; 
- participarea tuturor membrilor comisiei metodice la implementarea subproiectului TRUSTa 
(Tehnici Reale și Utile pentru Succesul Tinerilor absolvenți) din cadrul Proiectului Național 
ROSE; 
- participarea la Simpozionul ”Noile repere educaționale în pandemie”, organizat de Colegiul 
Economic ”Ion Ghica”, Brăila; 
- toți membrii și-au perfecționat competențele de operare la calculator și de desfășurare a 
lecțiilor online prin participarea la cursul ”Tehnologii digitale: platforme și instrumente de 
învățare în virtualizarea educației” organizat de CCD Ilfov: 

 
 
-2 cadre didactice au devenit colaboratori ROCNEE în vederea elaborării de subiecte pentru 
examenele de definitivare în învățământ și de titularizare la specializarea Economic, 
Administrativ, Poștă; 
- doamna Mînzu Daniela a participat la webinarul ”Profesori ilfoveni implicați și dedicați 
pregătiți pentru anul școlar 2020-2021” organizat de CCD Ilfov; 
- doamna Stoica Mihaela a participat la webinarul „Dezvoltarea competențelor la elevii cu 
CES indiferent de scenariul adoptat”, la cursul online „Intensiv de educație digitală” -
Predau viitor, la cursul online „Intensiv de educație digitală”- Îndreptar digital, la cursul 
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online „Profesor real într-o școală virtuală” și la proiectul „Construim valori pentru 
viitor”; 

 
2. Asigurarea condiţiilor de consiliere, informare şi orientare privind cariera: 

- Elaborarea CDL  potrivit cerinţelor agenţilor economici; 
- Încheierea convenţiilor pentru instruirea practică a elevilor; 
- Organizarea de lecții demonstrative inter- si transdisciplinare; 
- Pregătirea si organizarea examenelor de certificare a competentelor profesionale:  

• s-a elaborat tematica pentru examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4, 
s-au distribuit temele elevilor din clasa a XII-a; 

• s-a elaborat tematica pentru examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 5; 
• s-a elaborat tematica pentru examenul de certificare nivel 3. 

- Efectuarea de interasistențe: toți membrii comisiei metodice au participat în calitate de cadru 
didactic asistat, dar și asistent la lecții ale colegilor; 
- Întocmirea documentației de continuare a activității FE de către elevii claselor a XII-a si a 
XI-a; 
- Participarea elevilor la evenimentul International Hour of Code, coordonator Stoica 
Mihaela; 
- Desfășurarea cursurilor ECDL, menite să le asigure elevilor dezvoltarea profesională de 
persepectivă, precum și facilitatea de a echivala proba de competențe digitale din cadrul 
examenului de bacalaureat pentru elevii de clasa a XII-a; 
- Implementarea unor programe naționale și internaționale promovate de Junior Achievement 
în România: Compania mea! și ABCdar bancar, Resursele viitorului; 
 
Print-screen întâlnire ”Resursele viitorului”: 

 
 
- Implementarea proiectului POCU „Profesionist – practică pentru o carieră de succes”, la 
care participă 34 de elevi din clasele a IX-a, a XI-a și a XII-a, domeniile Economic și Turism 
și alimentație și 6 cadre didactice de specialitate; 
 
Printscreen grupa Economic clasa a XI-a, profesor Badea Florica: 
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Print-screen grupa Economic, clasa a IX-a, profesor Dragnea Mihaela: 

 
 
Print-screen grupa Turism, clasa a XII-a, profesor Petrovschi Nicoleta: 
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- Participarea la mobilitatea în Spania – Granada a unui număr de 12 elevi din clasele a X-a și 
a XI-a, domeniul Economic, în cadrul proiectului Erasmus+ ”Stagii practice la agenți 
economici europeni - competențe la standarde europene și șanse crescute de angajare”. 
 

3. Realizarea unor parteneriate eficiente care să permită înțelegerea nevoilor de 
dezvoltare instituţională şi de formare profesională:  

- identificarea nevoii de formare a membrilor  comisiei; 
absolvirea cursului de formare a profesorilor care vor face parte din CPEECN; 
- colaborarea cu ISJ Ilfov, CCD Ilfov şi alţi furnizori de formare continuă în vederea 
participării la cursuri de formare: 
- colaborarea cu Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, în vederea pregătirii 
practice a elevilor din învățământul profesional. 
 

4. Inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii: 
- finalizarea celei de-a patra serii a  şcolii postliceale, calificarea Agent de turism - ghid; 
- obținerea acreditării pentru calificarea Agent de turism – ghid, în urma evaluării ARACIP; 
- elaborarea de CDL şi CDS conform prevederilor PLAI şi PAS; 
- adaptarea procesului instructiv – educativ la diversitatea stilurilor de învăţare şi colaborarea, 
în acest sens, cu consilierul psiholog al şcolii, doamna profesor Lăzărina Rotboşean-Lospă. 
 

5. Atragerea unui număr mai mare de absolvenţi de clasa a VIII-a către şcoala 
noastră: 

- elaborarea de CDL  potrivit cerinţelor agenţilor economici; 
- promovarea colaborării cu Camera de Comerț Româno-Germană, cu SC Cheile Grădiștei 
SRL și cu alți agenți economici cu prestigiu în mediul afacerilor, în vederea încheierii de 
parteneriate cu operatori economici de prestigiu pe piață, pentru stagiile de pregătire practică 
a elevilor din clasa a IX-a școala profesională și punerea bazelor învățământului profesional 
dual;  
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- încheierea de convenţii pentru instruirea practică a elevilor; 
- participarea la elaborarea strategiei de promovare a ofertei școlare și implicarea activă a 
tuturor membrilor comisiei metodice în vizitele efectuate în școlile generale din zonă. 
 
 
 
 
 

4.5 COMISIA DIRIGINTILOR 
Responsabil:  profesor  Nicoleta  Petrovschi 

 
La începutul anului şcolar 2019-2020 s-a întocmit „Planul managerial”, în care au fost 

menţionate obiectivele care vor fi urmărite în decursul celor două semestre de către Comisia 

diriginţilor. 

În derularea activităţilor pe anul şcolar 2019-2020 s-a ţinut seama de priorităţile în 

realizarea, în bune condiţii, a procesului instructiv-educativ pentru atingerea obiectivelor 

stabilite. Astfel, în primele săptămâni de şcoală, cadrele didactice din componenţa comisiei au 

elaborat planificările calendaristice respectând program şcolară pentru Aria curriculară 

Consiliere şi Orientare. 

Întocmirea graficelor de desfăşurare a şedinţelor şi a orelor de consultaţie cu părinţii, a 

constituit un alt obiectiv al activităţii comisiei, care a fost atent monitorizat la începutul 

fiecărui semestru. 

În cursul anului, până la data de 11.03.2020, cadrele didactice din componenţa comisiei 

au respectat graficul de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii, ordinea de zi cuprinzând, printre 

altele: 

- prelucrarea Regulamentului de ordine interioară; 

- alegerea Comitetului de părinţi; 

- anunţarea rezultatelor la testările iniţiale; 

- absenteismul şi măsuri pentru combaterea lui; 

- informare privind PROIECTUL ROSE; 

- situaţia la învăţătură şi disciplină. 

În cadrul şedinţelor cu părinţii, în cazul claselor terminale, diriginţii au prezentat 

metodologia de desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a examenului de certificare a 

calificării profesionale, punând accent pe probele pe care urmează să le susţină elevii şi pe 

notele, respectiv media, de promovare. 



36 

 

În cadrul şedinţelor cu părinţii s-a pus accentul pe colaborarea mai strânsă dintre 

profesorii diriginţi şi părinţi, pentru a ajuta elevii să facă faţă cerinţelor şcolii şi pentru a 

obţine performanţele dorite. 

Cadrele didactice din componenţa comisiei au mobilizat elevii pentru a participa 

împreună cu acestea la „Balul bobocilor”, având ca scop dezvoltarea socială şi psihologică a 

elevilor. 

Tot pentru dezvoltarea socială și psihologică a elevilor, cadrele didactice din 

componenţa comisiei au colaborat între ele și au desfășurat activitățile on-line din „Săptămâna 

altfel”. 

Un alt aspect urmărit de către Comisia diriginţilor a fost prevenirea violenţei în şcoală. 

Astfel, fiecare abatere disciplinară a fost discutată în Consiliul profesoral al clasei şi 

sancţionată, iar cazurile mai grave au fost aduse la cunoştinţa Consiliului profesoral al şcolii 

luându-se măsurile regulamentare.  

În cadrul activităţilor planificate pe anul şcolar 2019-2020 la nivelul comisiei, au fost şi 

colaborările cu Cabinetul psihologic. Astfel, la începutul anului şcolar s-au stabilit stilurile de 

învăţare ale elevilor de clasa a IX-a, pe baza unei testări realizată de consilierul şcolii, prof. 

Rotboşean-Lospă Ioana Lăzărina. 

Au continuat colaborările consilierului şcolar cu diriginţii, pe diferite teme de interes 

pentru elevi, în cadrul activităților de consiliere la clasă, din următoarele programe: 

- Orientare școlară și profesională; 

- Prevenirea și combaterea comportamentelor de risc; 

- Abordarea copiilor cu CES; 

- Tehnici și metode de învățare eficientă. 

Astfel, putem menționa 25 de activități (consilieri la clasă) desfășurate în primul 

semestru al anului școlar și 10 activități în semestrul al doilea, unele având ca invitați 

reprezentanți ai IPJ Ilfov, Agenția Națională Antidrog ș.a. Discuţiile purtate au fost 

constructive şi s-au desfăşurat într-un cadru adecvat. Metodele didactice folosite au fost cele 

participative, antrenând colectivul de elevi, şi ca urmare colaborarea a fost considerată reuşită.  

Tot în cadrul colaborării cu Cabinetul școlar se pot menționa și următoarele activități: 

- ateliere de lucru în cadrul proiectului de dezvoltare personală ”STIMA DE SINE”, cu 

elevii claselor IX- XII; 

- „Ora de NET- Stop cyberbulling-ului”, în colaborare cu organizația ”Salvați Copiii”; 

- colaborare cu ”The John Maxwell Team”. 



37 

 

De asemenea, mulți elevi au fost implicați în activități de voluntariat, desfășurate în 

colaborare cu diriginții și cu comunitatea locală, în cadrul proiectului ”DE LA INIMĂ LA 

INIMĂ!” și în cadrul proiectului ”VOLUNTAR PENTRU VIITORUL MEU”. 

Alt aspect urmărit de către Comisia diriginţilor a fost colaborarea dintre profesorii 

diriginţi ai claselor a XI-a și a XII-a cu profesorii care predau disciplinele de bacalaureat în 

ceea ce priveşte prezenţa elevilor la orele de pregătire suplimentară din cadrul Proiectului 

ROSE şi informarea părinţilor cu privire la acest aspect. 

În cadrul anului şcolar 2019-2020 au fost efectuate următoarele activități, conform 

graficului întocmit la începutul fiecărui semestru, și anume: 

- în luna septembrie - prezentarea Raportului de activitate pentru anul școlar 2018-2019, 

prezentarea Planului managerial pentru anul școlar 2019-2020 și repartizarea sarcinilor în 

cadrul comisiei; 

- în luna octombrie - stabilirea activităților pentru semestrul I; 

- în luna noiembrie – atelier de lucru: ”Nouă nu ne place bullying-ul!” organizat de d-na 

consilier școlar Rotboşean-Lospă Ioana Lăzărina. În urma atelierului de lucru, diriginții 

selectați împreună cu consilierul școlar și 10 elevi au participat la elaborarea unui material 

audio-video pentru AGERPRES.  

- în luna februarie - prezentarea Raportului de activitate pentru semestrul I, anul școlar 

2019-2020 

Activitățile propuse pentru anul școlar 2019-2020 s-au desfășurat conform 

planificărilor, până la data de 11.03.2020. În perioada care a urmat, până la sfârșitul anului 

școlar, au continuat colaborările dintre diriginți și consilierul școlar pentru a ajuta elevii să 

treacă mai ușor prin perioada dificilă a învățării on-line. Astfel, în lunile aprilie și mai au avut 

loc întâlniri on-line cu tema: „ADAPTAREA EMOȚIONALĂ LA NOILE SCHIMBĂRI 

SOCIALE”. 

Au fost efectuate inspecţii la orele de dirigenţie de către responsabilul Comisiei 

diriginţilor. În urma inspecţiilor au fost întocmite fişele de asistenţă pentru toate orele asistate 

şi s-au desprins următoarele concluzii:  

- au fost abordate teme în concordanţă cu programa şcolară pentru Aria curriculară 

Consiliere şi Orientare şi cu nevoile elevilor; 

- s-a observat o bună participare a elevilor la aceste ore, unii devenind chiar mai activi 

decât la orele de specialitate; 
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- s-au folosit diverse materiale didactice, toate adaptate la particularităţile de vârstă ale 

elevilor. 

În concluzie, activitatea desfăşurată de Comisia diriginţilor a reprezentat un element 

catalizator al procesului instructiv-educativ din liceu, atingându-se obiectivele din Planul 

managerial. 

 

4.6 COMISIA PENTRU ACTIVITATI EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE 

responsabil prof. Stoica Mihaela 

La începutul anului şcolar am  realizat următoarele: 

• Coordonat constituirea CSE; 
• Realizarea Planului managerial al consilierului educativ; 

 

 În alcătuirea programului de  activităţi am ţinut cont de implicarea cadrelor didactice 
în realizarea valenţelor educative ale disciplinelor de învăţământ. Activităţile  desfăşurate 
de-a lungul anului școlar au vizat implicarea unui număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, 
prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi extraşcolare. Din păcate, situația 
actuală a dus la realizarea unui număr mai redus de activități desfășurate la nivelul 
liceului. 

Activităţile derulate au fost: 

Denumire  activitate 
școlară/extrașcolară 

Data/luna Nume prenume cadru 
didactic implicat 

Premii  

Festivalul de creație plastică 
”Culorile Toamnei” 

noiembrie Badea Mihnea Micu Georgiana - 
clasa a X-a A, 
premiul II și Sandu 
Letitia- clasa a X-a 
A, premiul III 

  Participare eveniment ”Hour of 
Code” 

decembrie Mihaela Stoica  

  Participare proiect ”Construim 
valori pentru viitor” 

octombrie - 
decembrie 

Rotboșean Lospă 
Lăzărina, Mihaela 
Stoica 
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171 de ani de la nașterea marelui 
poet, Mihai Eminescu 

ianuarie Costache Florica  

Proiectul POCU - ”Profesionist, 
practică pentru o carieră de 
succes” 

debut - 
decembrie 

2020 

Ignătescu Olivia, 
Petrovschi Nicoleta, 
Dragnea Mihaela, 
Badea Florica, Rusu 
Ciprian, Mînzu Daniela, 
Mihai Nina 

 

Activitatea ”Multiculturalism and 
U.S. Values”-  Community Liaison 
Officer al Ambasadei S.U.A 

ianuarie Mărgărit Anda  

Proiectul Erasmus + „Stagii practice 
la agenți economici europeni - 
competențe la standarde europene 
și șanse crescute de angajare” 

debut - 
septembrie 

2020 

Ignătescu Olivia, 
Mărgărit Anda, Rusu 
Ciprian, Mînzu Daniela, 
Mihai Nina, Visnyei 
Ladislau 

 

Participare - Festivitatea de 1 
Decembrie 

decembrie Ignătescu Olivia, Mînzu 
Daniela, Costache 
Florica 

 

Proiect ”Resursele viitorului” - 
Junior Achievement 

debut - 
noiembrie  

Mînzu Daniela, Mihai 
Nina, Rotboșean-Lospă 
Lăzărina 

 

Program Junior Achievement - 
Educație antreprenorială 

debut - 
septembrie 

Mînzu Daniela, Mihai 
Nina, Petrovschi 
Nicoleta 

 

Concursul  ”Iarna pe uliță” 
ianuarie Badea Mihnea  

 Proiect eTwinning ”Know Your 
City” 

 

debut-
ianuarie 

Nica Mirela, Toader-
Rădulescu Ioana, Stoica 
Mihaela 

 

Realizare activitate ”Siguranța în 
mediu online” 

decembrie Stoica Mihaela   

https://classroom.google.com/u/0/c/MjU5OTQ0OTQ0NzE0
https://classroom.google.com/u/0/c/MjU5OTQ0OTQ0NzE0
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Realizare de  activitate metodică 
pentru  Matematică - Cerc 
pedagogic ”Evaluare în mediul 
online” 

decembrie Toader-Rădulescu 
Ioana Meletina 

 Iacob Cristina 

 

Eleve de la clasa a XII-a A au 
realizat materiale pentru revista de 
specialitate ”Conexiuni 
matematice” 

decembrie Toader-Rădulescu 
Ioana Meletina 

 

171 de ani de la nașterea marelui 
poet,Mihai Eminescu 

ianuarie Costache Florica  

Săptămâna meseriilor martie Mihai Nina  

”Global Money Week”, organizat de 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară în parteneriat cu ISJ Ilfov. 

martie   

Concurs de poezie – „Floare 
albastră”  

martie Petcu Mona, Nica 
Mirela 

 

Participarea la Seria a IV-a de 
webinare Webdidactica, organizate 
de Fundația Dan Voiculescu pentru 
Dezvoltarea României 

iunie Mînzu Daniela  

Participare la  Simpozionul 
Interjudețean  ”Argument și 
valoare”-Liceul Tehnologic ”Pamfil 
Șeicaru”- Ciorogârla 

iunie Toader-Rădulescu 
Ioana 

Stoica Mihaela 

 

Ziua Eroilor iunie Profesori, elevi  

Premiul I la Concursul ”Revista 
școlară ilfoveană”, ediția a XIV-a, 
CCD Ilfov. 

iunie Profesori, elevi  

Donație acordată Asociației Hercules iulie   
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,, Voluntar pentru viitorul meu”  Mai-iunie Rotboșean-Lospă 
Lăzărina, Stoica 
Mihaela, Petcu Mona 

 

 

Excursie Herculane august Mihai Nina, Ignătescu 
Olivia, Mărgărit Anda, 
Buleu Aurel, Visnyei 
Ladislau 

 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

• Buna colaborare dintre coordonatorul programelor școlare, extrașcolare și colectivul 
de profesori al liceului; 

• Implicarea unui număr mai mare de profesori în activitățile extrașcolare; 
• Existența unei baze materiale solide;  

 

Puncte slabe: 

• Slaba implicare a părinților în activitățile școlii, dezinteresul multora dintre ei față de 
soarta, anturajul și preocupările copiilor lor;  

• Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor 
proiecte educaţionale interdisciplinare; 

• Absenteismul și numărul mare de absențe, care aduce cu sine participarea unui număr 
mai redus de elevi la activități. 

 

Amenințări: 

• Lipsa de participare a unor profesori în desfășurarea activităților extrașcolare; 
• Exemplul negativ al străzii şi internetului; 
• Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală; 
• Situația pandemică, mare parte din anul școlar desfășurându-se  în mediul online. 

 

Oportunități: 

• Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa 
comunităţii; 

• Existenta parteneriatelor; 
• Deschiderea pe care consilierul liceului a arătat-o față de problemele elevilor; 
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4.7 COMISIA PENTRU FORMARE CONTINUĂ ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 
Responsabil: prof. Mînzu Daniela 

 
OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂȚI 
DERULATE 

REZULTATE 
AȘTEPTATE 

GRADUL DE 
REALIZARE 

Construirea unui 
sistem informațional 
de colectare si 
raportare bazat pe 
pași procedurali 
standard 

- actualizarea bazei de 
date privind situația 
perfecționării și formării 
continue; 

- afișarea la avizierul 
comisiei a ofertei de 
perfecționare  CCD Ilfov 
și ISJ Ilfov pentru anul 
școlar 2020- 2021 și  a 
Metodologiei privind 
formarea continua a 
personalului din 
învățământul 
preuniversitar (Ordin nr. 
5561/7 oct. 2011);. 

 Situația creditelor 
profesionale 
transferabile  

 

 

 

Participarea la 
programe de formare 
continua 

 

100% 

 

 

 

Promovarea 
activităților 
instructiv-educative 
bazate pe metode 
activ participative, pe 
demersuri 
educaționale inter si 
transdisciplinare, 
diferențiate, stabilite 
conform nevoilor 
educaționale 
individuale si/sau 
colective ale elevilor 

- afișarea la avizierul 
comisiei de perfecționare  
a informațiilor primite si a 
activităților desfășurate la 
CCD Ilfov. 

- participarea la activități 
metodice la nivelul 
unității de învățământ si la 
nivel județean desfășurate 
online 

  

Perfecționarea  
cadrelor didactice in 
urma participării  la 
activitățile metodice  

100% 

Asigurarea accesului 
la formarea continua 
si perfecționarea 

- susținerea de  
preinspectii si inspecții 
tematice aferente 

Promovarea 
preinspecțiilor si 
inspecțiilor de 

100% 
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cadrelor didactice: 
grade didactice, 
formarea continua 
obligatorie, formari 
prin CCD, mentorat, 
educație permanenta, 
formari prin proiecte 
comunitare 

examenelor de grade 
didactice; 

- obținerea gradului 
didactic I:  prof.: 
Ignătescu Olivia-Mariana 
– Limba franceză 

Rusu Ciprian – Comerț;  

- participarea la cursuri  
de formare:  

- „Programul de 
formare pentru 
constituirea Corpului de 
profesori evaluatori 
pentru examenele și 
concursurile naționale 
(CPEECN)” 60 ore - 15 
credite, Economic, Ad-tiv, 
Poștă: Mihai Nina și  
Mînzu Daniela; TIC: 
Stoica Mihaela; 
Matematică: Toader 
Rădulescu Ioana 
Meletina; Limba română: 
Petcu Mona-Maria; 
Geografie: Visnyei 
Ladislau-Anton; 
Psihologie: Rotboșean 
Lospă Ioana-Lăzărina  

- „Tehnologie digitală: 
platforme de învățare în 
virtualizarea educației 
moderne”– 24 ore (8-23 
septembrie 2020)” prof. : 
Petrovschi Nicoleta, 
Visnyei Ladislau-Anton, 
Mihai Nina, Mînzu 
Daniela, Toader 
Rădulescu Ioana Meletina, 
Iacob Cristina-Mihaela, 

specialitate 

 

Certificat grad 
didactic I 

 

 

 

Adeverințe de 
absolvire (Certificate 
de absolvire în curs 
de eliberare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeverință 

 

 

 

 

 

Certificat 
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Cristea Florin, Dragnea 
Mihaela  

- „Developing Teacher 
Competencies in a 
Digital Context”, (20  
ore, aprilie 2021) în cadrul 
proiectului Educație 
antreprenorială și 
dimensiune internațională 
pentru incluziune socio-
economică 2017-1-RO01-
KA104-036611 
Erasmus+, prof. Mînzu 
Daniela 

- programul de 
specializare „Consilier 
vocațional” 12-
18.07.2021, 40 ore ; prof. 
Ignătescu Olivia-Mariana, 
Mărgărit Anda-Ștefania, 
Mihai Nina, Mînzu 
Daniela  

 

 

 

 

Certificat de 
absolvire  

 

 

 

Masuri de îmbunătățire:  

- Motivarea profesorilor pentru participarea la cursuri de formare continua in vederea 

perfecționării si acumulării a 90 de credite in ciclul de formare curent corespunzător 

celor de 5 ani de data obținerii definitivării  ;  

- Creșterea numărului de profesori înscriși la grade didactice; 

- Creșterea implicării in activitățile desfășurate la nivelul comisiilor metodice. 

 

4.8.COMISIA DIRIGINTILOR 
 
Responsabil: Prof. Petrovschi Nicoleta 
  

- La începutul anului şcolar 2020-2021  s-a întocmit „Planul managerial”, în care au fost 
menţionate obiectivele care vor fi urmărite în decursul celor două semestre de către 
Comisia diriginţilor. 
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- În derularea activităţilor pe anul şcolar 2020-2021 s-a ţinut seama de priorităţile în 
realizarea, în bune condiţii, a procesului instructiv-educativ pentru atingerea 
obiectivelor stabilite. Astfel, în primele săptămâni de şcoală, cadrele didactice din 
componenţa comisiei au elaborat planificările calendaristice respectând programa 
şcolară pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare. 

- Întocmirea graficelor de desfăşurare a şedinţelor şi a orelor de consultaţie cu părinţii, a 
constituit un alt obiectiv al activităţii comisiei, care a fost atent monitorizat la 
începutul semestrului I. 

- În cursul anului, cadrele didactice din componenţa comisiei au desfăşurat şedinţele cu 
părinţii, on-line, ordinea de zi cuprinzând, printre altele: 

- -prelucrarea Regulamentului de ordine interioară; 
- -alegerea Comitetului de părinţi; 
- -anunţarea rezultatelor la testările iniţiale; 
- -absenteismul şi măsuri pentru combaterea lui; 
- -informare privind participarea elevilor la PROIECTUL ROSE; 
- -situaţia la învăţătură şi disciplină. 
- În cadrul şedinţelor cu părinţii, în cazul claselor terminale, diriginţii au prezentat 

metodologia de desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a examenului de certificare 
a calificării profesionale, punând accent pe probele pe care urmează să le susţină elevii 
şi pe notele, respectiv media, de promovare. Pe măsură ce apăreau noi informații 
legate de cele două examene, acestea erau comunicate imediat elevilor și părinților. 

- În cadrul şedinţelor cu părinţii s-a pus accentul pe colaborarea mai strânsă dintre 
profesorii diriginţi şi părinţi, mai ales în perioada învățării on-line, pentru a ajuta elevii 
să facă faţă cerinţelor şcolii şi pentru a obţine performanţele dorite. 

- Un alt aspect urmărit de către Comisia diriginţilor  a fost prevenirea violenţei în 
şcoală. Astfel, fiecare abatere disciplinară a fost discutată în Consiliul profesoral al 
clasei şi sancţionată, iar cazurile mai grave au fost aduse la cunoştinţa Consiliului 
profesoral al şcolii luându-se măsurile regulamentare.  

- În cadrul activităţilor planificate pe anul şcolar 2020-2021 la nivelul comisiei, au fost 
şi colaborările cu Cabinetul psihologic. Astfel, la începutul anului şcolar s-au stabilit 
stilurile de învăţare ale elevilor de clasa a IX-a, pe baza unei testări realizată de 
consilierul şcolii, prof. Rotboşean-Lospă Ioana Lăzărina. 

- Au continuat colaborările consilierului şcolar cu diriginţii, pe diferite teme de interes 
pentru elevi, din următoarele programe: 

- - Facilitarea adaptării la noul context școlar - susținerea participării elevilor la 
activitățile instructiv-educative; 

- - ”Start pentru o viață de succes” - program de informare a elevilor privind importanța 
consilierii și orientării profesionale; 

- - Planul de acțiune privind abordarea incluzivă a copiilor și elevilor în procesul 
instructiv-educativ; 

- - ”Siguranța personală în mediul școlar fizic și online. Prevenirea bullying-ului și 
violenței”. 
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- Discuţiile purtate au fost constructive şi s-au desfăşurat într-un cadru adecvat. 
Metodele didactice folosite au fost cele participative, antrenând colectivul de elevi, şi 
ca urmare, colaborarea a fost considerată reuşită.  

- Tot în cadrul colaborării cu Cabinetul școlar se pot menționa și următoarele: 
- -  activități din cadrul campaniei județene ”Fiind responsabili, vom fi sănătoși”; 
- - activitati din proiectul national Necenzurat, proiect al Agentiei Nationale Antidrog. 
- Activitățile propuse pentru anul școlar 2020-2021 nu s-au desfășurat conform 

planificărilor, datorită trecerii în sistem on-line. În această perioadă, până la sfârșitul 
anului școlar, au continuat colaborările dintre diriginți și consilierul școlar pentru a 
ajuta elevii să treacă mai ușor prin perioada dificilă a învățării on-line.  

- Alt aspect urmărit de către Comisia diriginţilor a fost colaborarea dintre profesorii 
diriginţi ai claselor a XI-a și a XII-a cu profesorii care predau disciplinele de 
bacalaureat în ceea ce priveşte prezenţa elevilor la orele de pregătire suplimentară din 
cadrul Proiectului ROSE şi informarea părinţilor cu privire la acest aspect. 

- Nu au fost efectuate inspecţii cu prezență fizică la orele de dirigenţie de către 
responsabilul Comisiei diriginţilor datorită măsurilor luate pentru a evita extinderea 
virusului. În schimb, s-au purtat discuții cu diriginții, discuții din care s-au desprins 
următoarele concluzii:    

- -la orele de dirigenție au fost abordate teme în concordanţă cu programa şcolară pentru 
Aria curriculară Consiliere şi Orientare şi cu nevoile elevilor în momentul respectiv; 

- -s-a observat o bună participare a elevilor la aceste ore; 
- -s-au folosit diverse materiale didactice, toate adaptate la particularităţile de vârstă ale 

elevilor și la contextul momentului. 
- În concluzie, activitatea desfăşurată de Comisia diriginţilor a reprezentat un element 

catalizator al procesului instructiv-educativ din liceu, atingându-se obiectivele din 
Planul managerial.  
 

 
 

6.   ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR CONEXE 

6.1 Biblioteca școlară 

Misiunea  bibliotecii  şcolare este de a asigura elevilor, cadrelor didactice si a celorlalți 
utilizatori, accesul la informaţie şi documentaţie si de a susţine procesul instructiv-educativ al 
acestora. 

Biblioteca scolii dispune de un nr.29131 volume, din care 315 volume in limba engleza – 
Punct de Informare si documentare British Council si 267 volume in limba franceza. Se 
regăsesc cărţi din literatura română şi cea universală, lecturi suplimentare şi enciclopedii cât 
mai diversificate.  

Baza materială a bibliotecii este îmbunătăţită ori de cate ori este nevoie in funcție de 
fondurile disponibile. 
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În bibliotecă au loc activităţi, având că scop principal atragerea elevilor spre lectură. 
Cadrele didactice au un rol foarte important în privinţa acestui aspect, solicitându-le mereu 
lecturi suplimentare, oferindu-le ca primă alternativă biblioteca, deşi generaţiile actuale au o 
mare atracţie către calculatoare şi internet. 

Obiective propuse Activități realizate 
Formarea unei temeinice culturi generale ale 
elevilor; 

Înţelegerea de către elevi a rolului şi 
importanţei informaţiei în lumea 
contemporană; 

Dezvoltarea competentelor de lectura; 

Sprijinirea personalului didactic al şcolii în 
îmbunătăţirea calităţii procesului de 
învăţământ, asigurând publicaţii de referinţă, 
de informare curentă,de pedagogie, lucrări 
privitoare la conţinutul diferitelor discipline 
predate în şcoală şi la metodica predării 
acestora. 

Înscrierea elevilor la biblioteca 

 Afișarea listelor bibliografice  

Prezentarea de referate:  

Rolul bibliotecii școlare in cadrul orelor de 
limba romana 

Marcarea unor evenimente importante din 
istoria tarii  

 Activități educative extrașcolare 

 

 

Pornind de la premisa ca lectura îl ajuta pe adolescent sa-si completeze instrucția si 
educația, sa-si  lărgească orizontul cultural, biblioteca își propune sa contribuie la formarea 
gustului pentru citit, la îmbogățirea culturii generale, sa formeze educația civica si 
responsabila a elevilor, dezvoltarea spirituala prin stimularea sensibilității imaginației, 
spiritului critic, spiritului de observație si limbajului, sa organizeze activități culturale, 
expoziții de carte, pictura, sa invite personalități de marca ai culturii etc, pentru a dezvolta 
elevilor gustul pentru studiu, lectura, cultura.  

6.2  Secretariat 

     Secretariatul liceului a fost încadrat cu un secretar sef si un informatician. 
     Sarcinile de serviciu s-au îndeplinit in cea mai mare parte la timp, in concordanta cu 
legislația in vigoare. 
- s-au întocmit corect si la timp statele de plata ;  
- s-a actualizat registrul de evidenta al deciziilor emise de directorul unității;  
- s-au procurat si păstrat documente privind legislația școlara( legi, hotărâri, ordine, 
regulamente, instrucțiuni); 
- s-au redactat decizii pentru reîncadrarea personalului conform legislației in vigoare; 
- s-au întocmit documente de personal( adeverințe, copii, etc) , pentru angajații unității de 
învățământ , la solicitarea scrisa a acestora aprobata de director . 
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- s-au eliberat adeverințe cu sporuri pentru pensionarii si foștii angajați ai unității de 
învățământ, in vederea calculării pensiei( din arhiva școlii); 
 - s-au întocmit actele necesare la dosare de personal in vederea depunerii lor pentru înscrierea 
la grade didactice ;  
- s-au operat , in termenul stabilit prin legislația in vigoare , in Registrul de Evidenta al 
Salariaților REVISAL, modificările intervenite in contractele de munca ale angajaților si s-au 
raportat , online, către itmonline.inspectiamuncii.ro, actualizând datele cu versiunile noi de 
program, precum si cu modificările intervenite in contractele de munca ale angajaților 
(încetări, suspendări, încheieri de contracte noi); 
- au fost întocmite actele necesare angajării personalului didactic si nedidactic , precum si cele 
pentru încetare sau suspendare a contractelor de munca; 
- au fost întocmite documentele solicitate de I.S.J.Ilfov ; 
- s-au respectat normele de SSM si PSI;  
- s-au întocmit si eliberat diverse situații solicitate de Sindicat Învățământ Ilfov ; 
- s-au întocmit , utilizând produsele software din dotarea unitarii, diverse situații necesare  
- s-au întocmit foile matricole pentru cei care au solicitat transfer in alte unități de învățământ 
- completarea diplomelor de absolvire a ciclului inferior al liceului; 
- completarea foilor matricole si a diplomelor de absolvire a ciclului superior al liceului; 
- completarea diplomelor pentru competentele lingvistice in limba romana, a competentelor 
lingvistice intr-o limba de circulație internaționala , competente digitale;  
- completarea diplomelor de bacalaureat; 
- înscrierea elevilor de la clasa a IX-a in registrul matricol; 
- operarea in registrele matricole ; 
- întocmirea situațiilor de sfârșit de an școlar 
- întocmirea situațiilor statistice SC 0 ( pentru început de an școlar) , SC 1 ( pentru sfârșit de 
semestru. 
 

6.3  Contabilitate 

- A reprezentat unitatea alături de conducătorul acesteia in relațiile cu agenții economici, 
instituții publice etc., in cazul încheierii contractelor economice de colaborare, de 
sponsorizare etc., in conformitate cu legislația in vigoare; 
- A întocmit planurile de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare, in termenele si 
condițiile prevăzute de lege; 
- A întocmit acte justificative si documente contabile, cu respectarea formularelor si regulilor 
de alcătuire si completare in vigoare; 
- A urmărit încadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare 
- A organizat circuitul documentelor contabile si înregistrarea lor in mod cronologic si 
sistematic in evidenta contabila; 
- A organizat si a exercitat viza de control financiar preventiv in conformitate cu dispozițiile 
in vigoare; 
- A efectuat, organizat si condus operațiunile contabile pentru școala, atelier/ateliere de 
instruire practica a elevilor,  sintetic si analitic si ia toate masurile ca evidenta sa fie la zi; 
- A întrunit si controlat periodic personalul care gestionează valori materiale; 
- A constituit contracte de garanție pentru gestionari si a urmărit modul de formare a 
garanțiilor materiale; 
- A întocmit si a executat planul de munca si salarii al unitatii, in conformitate cu statutul de 
funcții; 
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- A urmărit aplicarea si respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea si drepturile 
personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. Verifica si definitivează statele de salarii 
cu sume de reținut si contravaloarea meselor servite de elevi; 
- A întocmit formele pentru efectuarea încasărilor si plaților in numerar sau prin conturi 
bancare, pentru urmărirea debitorilor si creditorilor;  
- A organizat inventarierea valorilor materiale si bănești, instruiește si controlează personalul 
unității (școlare) in vederea efectuării corecte a operațiunilor de inventariere; 
- A dus la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materiala, disciplinara si 
administrativa a salariaților;  
- A întocmit dările de seama contabile si cele statice, precum si contul de execuție bugetara; 
- A verificat statele de plata,  indemnizațiile de concediu de odihna, concediu medical, statele 
de plata a burselor etc.; 
- A verificat legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, in limitele de competență stabilite 
de lege; 
- A verificat documentele privind închirierea spatiilor temporar disponibile si a verificat 
încasarea chiriilor  ; 
- A fundamentat necesarul de credite având in vedere necesitățile unității; 
- A repartizat, pe bază de referat de necesitate, materialele de întreținere consumabile. 
 
 

6.4 Personal de întreținere si îngrijire 

Personalul de întreținere si îngrijire, începând cu administratorul scolii, si-au desfășurat 
activitatea astfel încât să asigure atât în scoală cât si în curtea scolii, condițiile igienico-
sanitare adecvate desfășurării procesului instructiv-educativ. Au fost realizate activități de 
igienizare a sălilor de curs, camerelor din internatul de fete, a fost recondiționat mobilierul 
școlar. 

 
 
Activitatea desfășurata in cadrul compartimentelor Secretariat, Contabilitate, 

Administrativ s-a caracterizat prin seriozitate, atașament fata de unitatea școlara, 
îndeplinindu-se la timp sarcinile de lucru, făcându-se eforturi pentru începerea în bune 
condiții a anului școlar următor. 
 
 
 
7 DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

 
Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin 

structurile 
reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile 

dedicate organizate de consilierul şcolar.  
Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe 

probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri), precum şi „lectorate” pentru 
părinţi, prin grija psihologului şcolar pe teme de interes şi de actualitate (violenţa în şcoală şi 
în familie, orientarea şcolară şi profesională etc.).  

Reprezentanții părinţilor si Consiliului local în Consiliul de  administraţie au fost prezenți 
la majoritatea întâlnirilor şi au manifestat interes pentru  rezolvarea problemelor şcolii. 
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III. MANAGEMENTUL CALITATII 
 

1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC)       
Responsabil: prof. Nica Mariana Mirela 

 
 

Semestrul I 
 
 
         În semestrul I al anului şcolar 2020- 2021, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele 

activităţi: 

 În luna septembrie s-a stabilit  componenţa CEAC; 

 S-a întocmit Planul de Îmbunătăţire a activității; 

 S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare; 

 Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC; 

 Actualizarea datelor (Plan operațional, Plan de activităţi, Regulament CEAC, 

organigrame); 

 Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

 Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi 

afişat; 

 S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul 

calităţii; 

 Completarea documentelor CEAC (Proceduri); 

 Realizarea structurii documentelor;  

 Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

 Stabilirea responsabilităților membrilor CEAC şi Comitetului CEAC; 

 În luna octombrie, responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna 

RAEI; 

 S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Proceduri, Fişe de progres, Fişe 

de observare a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile 

operaţionale (formate noi), Chestionare - feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, 

roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 
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 S-au aprobat planurile remediale întocmite în urma administrării testelor de evaluare 

inițială; 

 Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

 Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din portofoliile catedrelor didactice; 

 S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor 

 În luna decembrie s-au verificat o parte din portofoliile comisiilor; 

 S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor; 

 Selectarea și elaborarea chestionarelor; 

 În luna ianuarie s-au verificat o parte din portofoliile diriginților; 

 S-a verificat notarea ritmică; 

 Validarea chestionarelor; 

 S-a efectuat pregătirea în vederea vizitei ARACIP pentru acreditarea Școlii 

Postliceale.  

 S-a efectuat pregătirea în vederea vizitei ARACIP pentru acreditarea claselor de liceu, 

profilul Pedagogic. 

 

 Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie 

să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde 

se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 

ulterioară a școlii. 

Pe parcursul semestrului II membrii comisiei se vor preocupa de completarea dosarului 

comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Școlar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. 

și de cunoaștere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de 

întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor 

necesare în semestrul II. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 PUNCTE TARI 

 completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

 elaborarea de chestionare 
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 întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul școlar 2019- 

2020 la termenul stabilit 

 s-a realizat graficul de interasistenţe 

 procedurile elaborate în număr mare 

 PUNCTE SLABE 

 există dificultăți  în monitorizarea activităților 

 AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și din cauza 

supraîncărcării cu alte activităţi școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie 

îndeplinite toate sarcinile 

 OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei 

comisii 

 

 Soluţii posibile: 

• elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfășurate 

pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

• o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

părinţilor pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 

• elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină și funcţionale prin 

aducerea la cunoștință tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

• aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

• centralizarea exemplelor de bune practici oferite de reprezentanţii catedrelor și 

popularizarea acestora. 

Semestrul II 
 
 
         În semestrul II al anului şcolar 2020- 2021, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele 

activităţi: 

 Actualizarea datelor (Plan operațional, Plan de activităţi, Regulament CEAC, 

organigrame); 

 Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 
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 Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi 

afişat; 

 S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul 

calităţii; 

 Completarea documentelor CEAC (Proceduri); 

 Realizarea structurii documentelor;  

 S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Proceduri, Fişe de progres, Fişe 

de observare a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile 

operaţionale (formate noi), Chestionare - feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, 

roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 

 Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

 Pe parcursul lunii aprilie s-au verificat o parte din portofoliile catedrelor didactice; 

 S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor; 

 În luna iunie s-au verificat o parte din portofoliile comisiilor / responsabililor de arie 

curriculară; 

 Selectarea și elaborarea chestionarelor de satisfacție la finalul anului școlar; 

 S-a verificat notarea ritmică; 

 S-a efectuat pregătirea în vederea vizitei ARACIP pentru acreditarea claselor de liceu, 

profilul Pedagogic. 

 

 Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie 

să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde 

se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 

ulterioară a școlii. 

Pe parcursul semestrului II membrii comisiei se vor preocupa de completarea dosarului 

comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Școlar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. 

și de cunoaștere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de 

întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 Membrii comisiei s-au întrunit pentru întocmirea documentelor necesare în semestrul 

II. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 
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Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 

 PUNCTE TARI 

 completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

 elaborarea de chestionare 

 întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul școlar 2019- 

2020 la termenul stabilit 

 s-a realizat graficul de interasistenţe 

 procedurile elaborate în număr mare 

 PUNCTE SLABE 

 există dificultăți  în monitorizarea activităților 

 volumul foarte mare de date de analizat 

 AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și din cauza 

supraîncărcării cu alte activităţi școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie 

îndeplinite toate sarcinile la timp. 

 OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei 

comisii 

 

 Soluţii posibile: 

• elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfășurate 

pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

• o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

părinţilor pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 

• elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină și funcţionale prin 

aducerea la cunoștință tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

• aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

• centralizarea exemplelor de bune practici oferite de reprezentanţii catedrelor și 

popularizarea acestora. 
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