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CAPITOLUL 1. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A 

 COLEGIULUI NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” 

 

1.2. CADRUL LEGISLATIV 

La baza organizării și desfășurării învățământului preuniversitar  din Colegiul Național „Nicolae 

Titulescu” au stat următoarele acte normative: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; OUG. nr. 49/ 2014 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 

normative 

 Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare 

 H.G nr. 518/2017 pentru modificarea HG nr. 26/ 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naționale 

 O.U.G nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 

  O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare, modificat şi completat prin O.M.E.C.Ş. nr. 3400/ 2015; Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş nr. 5079/ 2016; 

O.M.E.C.T.S nr. 5547/ 2011 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia 

de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare; O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării 

continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/ 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/ managerial al entităţilor publice, modificat și completat prin OSGG nr. 200/2016 

 Ordinul M.E.N. nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 – 2018 

 Ordinul M.E.N. nr. 4815/31.08.2017 privind Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național 

de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018 

 Ordinul M.E.N. 4787/30.08.2017 privind Calendarul de administrarea evaluărilor naționale la finalul claselor 

a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018 

  Ordinul M.E.N. nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 

naţional – 2018 

 Ordinul M.E.N. nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 
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 Ordinul M.E.N. nr. 4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2018-2019 

 Ordinul M.E.C.T.S nr. 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala 

după şcoală”, cu modificările și completările ulterioare etc.) 

 Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.N 

1.2. STRATEGIA COLEGIULUI NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017  - 2018 

Analiza calității educației din Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, pentru anul şcolar 2017-2018, are 

în vedere gradul de realizare a priorităţilor formulate în Planul managerial al colegiului, prin activități care au 

vizat eficiența, competența, performanța la nivel individual și managerial / instituțional. 

1.2.1.Misiunea Colegiului Național “Nicolae Titulescu” 

 

„Asigurarea unui climat în măsură să asigure siguranţă fizică şi experienţe de învăţare care să permită 

elevilor să devină tineri responsabili, informaţi şi formaţi pentru o societate mereu în schimbare, adaptabili la 

contexte noi, buni cetăţeni români şi europeni„ 

 

1.2.2. Viziunea Colegiului Național “Nicolae Titulescu” 

 

Tu ai ales Colegiul Național “Nicolae Titulescu”,  noi am  ales să investim în tine ! 

 

1.2.3. Principii și valori 

 

Pentru desfășurarea în condiții optime a activității din colegiu, ne-am propus promovarea 

următoarelor principii:  

 principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie; 

 principiul descentralizării autorităţii educaţionale;  

 principiul transparenţei şi al răspunderii publice; 

 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale; 

 principiul eficienţei manageriale şi financiare; 

 principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

 principiul educaţiei incluzive ; 

 principiul promovării interculturalităţii; 

 principiul respectării diversităţii culturale; 

 principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, tinerilor şi adulţilor; 
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 principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

 principiul învăţării pe parcursul întregii vieţii; 

 principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră; 

 principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social; 

 principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. 

În plus, întregul personal s-a angajat să respecte prevederile Codului etic al Colegiul Național “Nicolae 

Titulescu” care reprezintă una din garanţiile creşterii calităţii şi prestigiului instituției, a unei bune administrări 

în realizarea interesului public şi a prevenirii unor posibile fapte de corupţie prin: 

 Reglementarea normelor de conduită necesare realizării unor relaţii interpersonale cu efecte 

pozitive asupra desfăşurării activităţii în cadrul colegiului. 

 Informarea publicului abilitat şi interesat cu privire la conduita profesională la care este 

îndreptăţit să se aştepte din partea personalului instituţiei. 

 Crearea unui climat de încredere şi respect reciproc. 

 Menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor de către 

întreg personalul. 

 Autodisciplinarea salariaţilor instituţiei prin asumarea acestui cod. 

 Creşterea calitativă a relaţiilor şi a gradului de coeziune dintre actorii educaţionali. 

 Prevenirea şi eliminarea unor posibile practici inadecvate şi/sau imorale. 

 Sensibilizarea opiniei publice pentru susţinerea valorilor scolii şi, în general, a educaţiei. 

 Facilitarea promovării unor valori şi principii inserabile în spaţiul social. 

Codului etic al Colegiul Național “Nicolae Titulescu” Cod etic se întemeiază pe următoarele 

principii/valori fundamentale:  

 armonizarea interesului privat cu cel public 

 profesionalismul 

 integritatea 

 colegialitatea 

 loialitatea 

 libertatea intelectuală şi de exprimare 

 responsabilitatea 

 deschiderea şi transparenţa 

 relaţii colegiale şi ierarhice corecte. 
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1.2.4. Obiectivele planului managerial al  COLEGIULUI NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” 2017-2018 

           OBIECTIVE STRATEGICE 
 

               OBIECTIVE SPECIFICE 
 

1. Îmbunătățirea mediului fizic al instituţiei 

1.1. Extinderea, reabilitarea termică  și modernizarea 

spațiilor școlii: clădirea principală și sala de sport 

1.2. Înlocuirea mobilierului degradat și a materialelor 

didactice uzate fizic sau moral 

2. Optimizarea implementării standardelor 

referitoare la asigurarea calității și controlul 

intern/ managerial 

2.1. Respectarea standardelor de acreditare și de 

calitate, confirmată prin obținerea acreditării 

pentru nivelul gimnazial, respectiv confirmarea 

statutului de furnizor acreditat pentru nivelul 

liceal 

2.2. Dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial pentru asigurarea 

conformității cu standardele specifice 

3. Consolidarea poziției colegiului în mediul 

concurențial educațional, inclusiv prin 

dezvoltarea mixului de marketing 

3.1. Obținerea de rezultate foarte bune la examenele 

naționale, olimpiadele și concursurile școlare 

3.2. Respectarea standardelor impuse instituțiilor 

declarate colegii naționale 

3.3. Diversificarea strategiilor de marketing ale 

instituției 

4. Îmbunătățirea relațiilor din comunitate, pentru 

dezvoltare instituțională și comunitară 

4.1. Dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu 

autoritățile locale  

4.2. Dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu 

instituțiile relevante din comunitate 

4.3. Îmbunătățirea parteneriatului cu părinții 

5. Dezvoltarea dimensiunii internaționale şi 

recertificarea colegiului ca Şcoală Europeană 

în 2019. 

5.1. Elaborarea şi implementarea de proiecte 

europene în cadrul diverselor programe 

destinate educaţiei  

5.2. Încurajarea şi susţinerea personalului didactic şi a 

elevilor pentru dezvoltarea de proiecte europene  

5.3. Asigurarea sustenabilităţii  activităţilor care 

dezvoltă dimensiunea europeană a şcolii 
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1.3.  PLANUL DE ȘCOLARIZARE 

 

Nivel de învățământ  An școlar 2017 - 2018 

Propus Realizat 

Clasă Număr elevi Clasă Număr elevi 

Învățământ secundar inferior/ gimnazial  

Clasa a V-a  1 28 1 15 

Învățământ secundar superior / liceal  

Clasa a IX-a  6 168 6 145 

 

Baza legală  a planului de școlarizare (art.63 din Legea nr. 1 /2011 modificată prin OUG Nr.117/23.12.2013) 

stabilește numărul maxim si minim de elevi într-o clasă - minim 12 elevi la gimnaziu și  15 elevi la liceu, 

maxim 30 de elevi la gimnaziu și la liceu , numărul mediu la gimnaziu și liceu 25 de elevi. 

Observații: 

Au existat dificultăți în realizarea planului de școlarizare, în special pentru profilul real, specializarea științe 

ale naturii.  

1.4. RESURSE UMANE LA NIVELUL COLEGIULUI NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” 

Colegiul Naţional Nicolae Titulescu are o politică coerentă referitoare la dezvoltarea resurselor umane, prin 

care se oferă membrilor organizaţiei oportunităţi de perfecţionare şi de promovare în carieră. În legătură cu 

posibilitatea recrutării personalului didactic, menţionăm că sunt foarte limitative prevederile legale ale 

învăţământului excesiv de centralizat în această privinţă, singura posibilitate la îndemâna managerului şcolii 

fiind propunerea continuităţii activităţii didactice a profesorilor suplinitori. 

1.4.1. Personalul  didactic în anul școlar 2017-2018 

 

La începutul anului școlar  s-au produs modificări semnificative în încadrare ca urmare a vacantării unor 

posturi.  situație creată de pensionarea ,detașarea și solicitările  unor cadre didacticepentru concediu fără plată 

sau concediu creștere copil . În plus, pentru anumite discipline(sociologie, studii sociale, economie, educație 

tehnologică, educație antreprenorială, limba latină, limba italiană) nu există profesori titulari. Au fost 

repartizați în liceul nostru: 

 Profesori suplinitori- 7 

- cu mai puțin de o normă: Bucur Iuliana, Florescu Alexandra 
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- cu o normă: Pașol Adina, Dobra Nadia, Călin Alexandra, Gagiu Andreea, Petre Cristina 

 Profesori detașați- 6 

- cu mai puțin de o normă: Luță Alina 

- cu o normă: Șerban Cristian, Badea Ionela, Cârstea Silvia, Pintican Cătălin, Necula Corina 

- plata cu ora, ca titular în altă unitate:  Vintilă Georgiana.  

 Profesori pensionari -1 

- plata cu ora : Predica Constanța/ Ciuică Sofia 

 Profesori asociați -1 

- plata cu ora : Casandroiu Ionela  

 

Număr total cadre didactice -  56, din care: 

 Titulari: 40 

o 30 la catedră 

o 2 în concediu fără plată: Ancuța Iuliana, Păduraru Mihaela 

o 3 în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului – Ianeț Alina, Popescu Mihaela, Dobrescu 

Ramona,  

o 4 detașați: Sîrboiu Denisa, Fușcă Cotizo, Popa Oana Petruța, Arjan Laurenția 

 

 Calificați: 56 

 Necalificați pentru următoarele discipline: limba latină, educație antreprenorială  

Cadre didactice titulare - 40 din care:  

 examen de definitivat: 4 

 cu gradul didactic II: 6 

 cu gradul didactic I: 30 

 doctorat: 2 - Andreiana Carmen, Mitroi Mihaela 

 absolvenți de master:15: Budoiu Ion, Constantinescu Adina, Diaconescu Mihaela Cristina, Dobrescu 

Ramona, Dobrescu Marian, Ducu Carmen, Fușcă Georgian Cotizo, Ianeț Alina, Nicoară Adrian Marius, 

Păduraru Mihaela, Pătru Marius Constantin, Stan Sorina, Victoria Voicu, Zahiu Valentin 

Cadre didactice suplinitoare: 7 

 debutanți: 2 

 examen de definitivat:  5 

 grad II: 0  

 grad I: 0  
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În anul școlar 2017-2018, există următoarele persoane-resursăpentru instituție/ ISJ Dâmbovița/alte instituții 

din educație : 

 Profesori metodiști  

- limba engleză – Ianeț Alina 

- limba italiană – Alina Șerban 

- educație plastică, educație vizuală, educație artistică – Ducu Carmen 

- consiliere – Dobre Ioana 

 Mentorat  

- Bratu Florentina – limba engleză 

- Voicu Victoria- matematica- mentor în Corpul de mentori ai ISJ- Dâmbovița 

 Corpul național al experților în management educațional: 

- Andreiana Carmen, Arjan Laurenția, Constantinescu Adina, Diaconescu Mihaela Cristina, Dobrescu 

Marian, Ianeț Alina, Matei Gheorghe, Păduraru Mihaela, Pătru Marius Constantin, Popa Oana Petruța, Voicu 

Victoria 

 Asigurarea calității / audit intern și extern  

- evaluator extern ARACIP- Diaconescu Mihaela Cristina 

 Membri în consiliile consultative din ISJ Dâmbovița 

- chimie - Mihaela Diaconescu, Simona Abramescu  

- limba franceză/italiană - Nicolaescu Elena, Șerban Alina 

- limba engleză: Oancea Veronica, Bratu Florentina, Ianeț Alina 

- informatică : Constantinescu Adina 

 Tehnologia informației  

- ECDL - examinator Constantinescu Adina 

 

Personal care beneficiaza de gradaţie de merit: Diaconescu Mihaela Cristina,Voicu Victoria, Şerban Alina, 

Oancea Veronica, Bratu Florentina, Pătru Marius, Nicolaescu Elena,  Constantinescu Adina, Bratu Gabriela 

(secretar) 

Observatii comparative: 

- A crescut numărul profesorilor care fac parte din Corpul naţional al experţilor în management educaţional 

de la 7 la 11 cadre didactice în acest an școlar.  

- Față de anul școlar precedent, a scăzut numărul cadrelor didactice titulare în unitate  

-  A scăzut numărul cadrelor didactice titulare, aflate la catedră în unitatea noastră școlară, situație creată de 

pensionarea ,detașarea și solicitările  unor cadre didactice pentru  concediu fără plată sau concediu creștere 

copil . Doar 75% dintre cadrele didactice titulare, se află la catedră.  
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- Pentru anumite discipline(sociologie, studii sociale, economie, educație tehnologică, educație 

antreprenorială, limba latină, limba italiană) nu există profesori titulari . 

1.4.2. Norme didactice 

 

Categorie cadre M.E.N. Consiliul Local Consiliul 

Judeţean 

Total 

Didactic norme  0 47,20 0 47,20 

Didactic auxiliar norme  0 6 0 6 

Nedidactic norme  0 11 0 9 

Total norme  0 64,20 0 64,20 

 

TOTAL NORME DIDACTICE IN PLATĂ 

(conține degrevarea pentru funcțiile de conducere) 
URBAN % 

   

Total norme în bază                                                           38,66+6+11= 55,66 URBAN  86,70 %  

   

Total norme în PCO                                                           8,54 URBAN  13,30 %  

   

 

A. Raportul număr elevi / număr cadre didactice , respectiv număr personal didactic auxiliar, număr 

personal nedidactic 

a) Raportul număr elevi / număr cadre didactice  

Raportul număr elevi / 

număr cadre didactice 

Cadre didactice Elevi 
Nr. elevi/ nr. cadre 

didactic 

45 714 15,86 

b) Raportul număr elevi / număr personal didactic auxiliar 

Raportul număr elevi / 

număr personal didactic 

auxiliar 

Pers. didactic auxiliar Elevi 
Nr. elevi / nr. pers. did. 

aux. 

6 714 119 

c) Raportul număr elevi / număr personal nedidactic 

Raportul număr elevi / 

număr personal 

nedidactic  

Pers. nedidactic Elevi 
Nr. elevi / nr. pers. 

nedid.  

11 714 64,90 
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B. Raportul număr cadre didactice/ număr personal didactic auxiliar, respectiv nedidactic 

Tipul de personal Total personal 

Personal didactic  45 

Personal didactic auxiliar  6 

Personal nedidactic  11 

Total general  62 

Raport 

Nr. cadre didactice/ Nr. personal didactic auxiliar  7,50 

Nr. cadre didactice/ Nr. personal nedidactic  5,09 

1.4.3. Profesori sancționați  

În semestrul I al anului școlar 2017 – 2018, nu a fost sancționat niciuncadru didactic. 

1.5. BENEFICIARI PRIMI AI SERVICIILOR EDUCAȚIONALE 

1.5.1. Identificarea si analiza tendintelor demografice din zonă 

 

Colegiul National Nicolae Titulescu este singura institutie de factura teoretica din zona, care atrage 

majoritatea elevilor absolventi ai scolilor generale din nordul judetului.  Oferta scolii este adaptata 

asteptarilor si nevoilor de educatie ale comunitatii locale largite, drept care, clasele propuse au fost realizate.  

Colegiul National „Nicolae Titulescu” atrage aproximativ o treime dintre elevii absolvenți ai școlilor generale 

din nordul județului.  

Pentru anul școlar 2017-2018 s-au propus 6 clase de liceu și una de gimnaziu, s-au aprobat și s-au realizat 6 

clase de liceu și una de gimnaziu.  

 

1.5.2. Şcolarizare şi frecvenţă 

 

Efective de elevi în anul şcolar 2017-2018 

 

Pe nivel de clasă: 

Clasa Număr de clase Număr de elevi 

a V-a 1 15 

a VI-a 1 18 
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Total gimnazial 2 33 

a IX-a 6 145 

a X-a 6 164 

a XI-a 7 183 

a XII-a 7 189 

Total liceal 26 681 

 

Pe nivel, profil şi specializări 

  

Nivel 

gimnazial  

Clasa a V-a  Clasa a VI-a  

15 elevi 18 elevi 

Nivel 

liceal  

Profil real matematică 

informatica 

matematică 

informatică, 

intensiv 

engleză 

matematică 

informatică, 

intensiv 

informatică 

stiinţe ale 

naturii 

12 clase 

273 elevi 

3 clase 

66 elevi 

4 clase 

 108elevi 

1 clasă 

22 elevi 

4 clase 

77 elevi 

Profil 

uman 

ştiinţe 

sociale 

filologie-

intensiv 

italiana 

filologie- 

intensiv 

engleză 

filologie- 

intensiv 

franceza 

filologie 

  

  

14 clase 

408 elevi 

4 clase 

115 elevi 

3 clase 

90 elevi 

4 clase 

117 elevi 

1 clasă 

 30 elevi 

2 clase 

56 elevi 

 

Observatii comparative: 

Elevi ramași la sfârșitul semestrului I:  

- în anul scolar 2017 - 2018: din714 /,5 elevi plecați în străinătate, 4 elevi retrași , 1 elev decedat,  

- în anul scolar 2015 - 2016: din 743 / 1 elev plecat la Bucuresti, 1 elev decedat, 1 elev venit din strainatate  

- în anul scolar 2014 - 2015: din 749/ 2 elevi plecaţi în străinătate; 4 elevi retraşi , 1 elev plecat la altă unitate 

şcolară / 1 elev venit de la altă unitate şcolară / 3 elevi veniţi din străinătate  

- în anul scolar 2013-2014: 761 / 1 elev retras (plecat în străinatate), 1 elev venit din străinătate  şi un elev 

decedat 
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- în anul scolar 2012-2013: 773  /  2 elevi retraşi , 2 plecati în străinătate / 1 elev venit de la altă unitate 

şcolară  

Populatia şcolară a scăzut constant în ultimii 5 ani. 

 

 Elevi  veniţi / plecaţi din / în străinătate: 

Elevi care au solicitat întreruperea studiilor în vederea plecării în străinătate – ciclul inferior și superior al 

liceului 

Nr elevi plecaţi Clasa  Ţara 

Spiridon Teodora VI Belgia 

Manta  Gabriela IX D Spania 

Cîrstea Ștefan IX F Spania 

Moise Alexandru XI C Franța 

Stănculescu Sebastian  XI E Marea Britanie 

 

 

Frecvenţă 

 2017-2018 

CLASA 

SEMESTRUL I 

TOTAL 
 

Din care 
motivate 

Total unitate de 

învățământ 

Din care 

motivate 

V 12 1 

15582 10944 

VI 81 61 
Total gimnaziu 93 62 

IX 1766 1102 
X 2085 1182 
XI 3919 2706 
XII 7719 5882 

Total liceu 
 

15582 10944 

 

 2015-2016 

CLASA 

SEMESTRUL I 

TOTAL 

 

Din care 

motivate 

IX 3445 1524 
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X 3313 1872 

XI 2671 1423 

XII 4516 3078 

TOTAL 13945 4501 

 

 2014-2015 

CLASA 

SEMESTRUL I 

TOTAL 

 

Din care 

motivate 

IX 2072 1272 

X 1707 1054 

XI 3074 1909 

XII 6247 5431 

TOTAL 13100 8766 

 

 2013-2014 

 

CLASA 

SEMESTRUL I 

TOTAL 

 

Din care 

motivate 

IX 1720 916 

X 2784 1721 

XI 3875 2460 

XII 5540 4053 

TOTAL 13919 9150 

 

 2012-2013 

 

CLASA 

SEMESTRUL I 

TOTAL 

 

Din care 

motivate 

IX 947 436 

X 3211 1719 
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XI 2447 1390 

XII 4166 2710 

TOTAL 10771 6255 

 

 

Numărul de absențe pe elev : 

 în semestrul I al anului scolar anul scolar 2017- 2018 este: 21,82din care motivate   15,32și nemotivate  

6,49 

 în semestrul I al anului scolar anul scolar 2015-2016 este: 18,76  din care motivate 6,03,      nemotivate: 

12,73 

 în semestrul I al anului scolar anul scolar 2014-2015 este: 17,42  din care motivate 11,65,      

nemotivate: 5,77 

 în semestrul I al anului scolar anul scolar 2013-2014 este: 18,26  din care motivate 12     nemotivate: 

6,26 

 in semestrul I al anului scolar anul scolar 2012-2013 este: 13,93 din care motivate 8,09,  nemotivate: 

5,84 

 in semestrul I al anului scolar anul scolar 2011-2012 este: 15,16 din care motivate 9,54,  nemotivate: 

5,62 

 in semestrul I al anului scolar anul scolar 2010-2011 este: 26,65 din care motivate 19,62,  nemotivate: 

7.03 

 in semestrul I al anului scolar anul scolar 2009-2010 este: 26,84  din care motivate 19,95,  nemotivate: 

6,89 

 in semestrul I al anului scolar anul scolar 2008-2009 este:   30, 67  din care motivate 23,52,   nemotivate 

7,14 :  

 in semestrul I al anului scolar 2007-2008 este: 45,46, din care motivate:33,82, nemotivate:11,64 

 in semestrul I al anului scolar anul scolar 2006-2007 este:  49  din care motivate 37,47,  nemotivate: 

11,54 

 

Puncte slabe: 

Față de perioada anterioară care face obiectul prezentei monitorizări , a crescut numărul de absențe/elev.  

  

Cauzele posibile pentru absenteism:  

 elevi au părinții plecați în străinătate:  

-  elevi cu ambii părinți în străinătate : 28 de elevi 
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-  elevi cu un părinte plecat în străinătate: 89 de elevi  

-  elevi al căror părinte unic susținător al familiei monoparentale este plecat în străinătate: 12 elevi 

 Mulți elevi provin din familii cu probleme sociale grave; spre exemplu 14 elevi beneficiază de burse 

“Bani de liceu”. 

 Legislația în vigoare care permite motivarea a 20 de absențe pe semestru pentru un elev pe baza 

cererilor de motivare 

Abandon școlar 

Nu există cazuri de abandon școlar. 

 

1.5.3. Rezultate la învățatură 

Semestrul I,  an şcolar 2017-2018: 
 

CLASA 

 

PROMOVATI  

5-6,99 

 

7-8,99 

 

9-10 TOTAL FETE 

V 15 3 - 4 11 

V 17 9 - 6 11 

IX 123 72 6 95 22 

X 157 83 6 76 75 

XI 171 106 - 104 67 

XII 171 107 11 121 39 

TOTAL 654 380 23 406 225 

 

 
Semestrul I,  an şcolar 2015-2016: 

 
CLASA 

 

PROMOVATI  

5-6,99 

 

7-8,99 

 

9-10 TOTAL FETE 

IX 139 90 14 101 24 

X 144 87 1 102 41 

XI 159 109 6 90 63 

XII 160 89 2 103 55 

TOTAL 602 375 23 396 183 
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Semestrul I,  an şcolar 2014-2015: 
 

CLASA 

 

PROMOVATI  

5-6,99 

 

7-8,99 

 

9-10 TOTAL FETE 

IX 144 89 1 113 30 

X 147 106 2 97 48 

XI 166 95 5 102 59 

XII 175 106 7 108 60 

TOTAL 632 396 15 420 197 

 
Semestrul I,  an școlar 2013-2014: 

 
CLASA 

 

PROMOVATI  

5-6,99 

 

7-8,99 

 

9-10 TOTAL FETE 

IX 129 90 3 96 30 

X 135 79 2 84 49 

XI 169 105 4 100 65 

XII 154 97 6 96 52 

TOTAL 587 371 15 376 196 

 
 

Semestrul I,  an școlar 2012-2013: 
 

CLASA 

 

PROMOVATI  

5-6,99 

 

7-8,99 

 

9-10 TOTAL FETE 

IX 135          79 5 92 38 

X 175 108 7 117 51 

XI 165 102 11 91 63 

XII 145 90 4 91 50 

TOTAL 620 379 27 391 202 

 
Observatii comparative: (referitor la elevii promovati)  

 In anul scolar 2017-2018 , semestrul I: 

34,40% elevi au medii intre 9-10 

62,08% elevi au medii intre 7-8,99 

3,52% au medii intre 5-6,99%. 

 

 In anul scolar 2015-2016 , semestrul I: 
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30,39 % elevi au medii intre 9-10 

65,78 % elevi au medii intre 7-8,99 

3,82% au medii intre 5-6,99%. 

 In anul scolar 2014-2015 , semestrul I: 

31,17 % elevi au medii intre 9-10 

66,45 % elevi au medii intre 7-8,99 

2,37% au medii intre 5-6,99%. 

 In anul scolar 2013-2014 , semestrul I: 

33,39 % elevi au medii intre 9-10 

64,05 % elevi au medii intre 7-8,99 

2,55 % au medii intre 5-6,99%. 

 In anul scolar 2012-2013 , semestrul I: 

32,58 % elevi au medii intre 9-10 

63,06 % elevi au medii intre 7-8,99 

4,35 % au medii intre 5-6,99%. 

-  Cresc ușor procentele de elevi cu medii între 9-10 față de semestrul I al  anului şcolar 2015 - 2016 

și scade procentul de elevi cu medii între 5-6.99. și 7 -8.99 

- Procentul de promovabilitate a crescut față de anul şcolar 2015-2016: 

 sem I an scolar 2017-2018- 96, 23% (92,46% liceu; 100% gimnaziu) 

 sem I an scolar 2015-2016- 81,13% 

 sem I an scolar 2014-2015- 84,37% 

 sem I an scolar 2013-2014- 63,20% 

 sem I an scolar 2012-2013- 80,20% 

 sem I an scolar 2011-2012- 84,66% 

 sem I an scolar 2010-2011- 83.17% 

 sem I an scolar 2009-2010- 92,43% 

 sem I an scolar 2008-2009- 87,87% 

 sem I an scolar 2007-2008- 84,31% 

 

Corigențe 

 

Semestrul I, an scolar 2017-2018: 
 

Clasa 

Corigente 
Situatii 

neincheiate 1 obiect 2 obiecte 3 obiecte 4 obiecte 
mai mult de 4 

obiecte 

V - - - - - - 
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VI - - - - - - 

   Total 

gimnaziu 
- - - - - - 

IX 15 1 3 - - 1 

X 5 2 - - - - 

XI 2 4 - - - - 

XII 9 3 2 1 - 2 

Total 

liceu  
31 10 5 1  3 

 47 de elevi corigenti si 3 elevi cu situatie neincheiata (6,58% din totalul elevilor sunt corigenti) 

 

Semestrul I, an scolar 2015-2016: 
 

Clasa 

Corigente 
Situatii 

neincheiate 1 obiect 2 obiecte 3 obiecte 4 obiecte 
mai mult de 4 

obiecte 

IX 26 12 7 6 5 4 

X 44 5 1 0 0 0 

XI 8 1 0 0 0 0 

XII 12 4 4 0 0 1 

Total 90 22 12 6 5 5 

135 elevi corigenti si 5 elevi cu situatie neincheiata (18,19% din totalul elevilor sunt corigenti) 

 
Semestrul I, an scolar 2014-2015: 

 

Clasa 

Corigente 
Situatii 

neincheiate 1 obiect 2 obiecte 3 obiecte 4 obiecte 
mai mult de 

 4 obiecte 

IX 31 13 6 2 4 0 

X 16 4 0 0 0 0 

XI 11 2 4 2 0 0 

XII 11 9 2 0 0 0 

Total 69 28 12 4 4 0 

117 elevi corigenti - 15,62 %  din totalul elevilor sunt corigenti.  
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Semestrul I, an scolar 2013-2014: 
 

Clasa 

Corigente 
Situatii 

neincheiate 1 obiect 2 obiecte 3 obiecte 4 obiecte 
mai mult de 4 

obiecte 

IX 22 10 4 8 11 2 

X 23 18 8 3 1  

XI 18 8 4 1 1 1 

XII 17 12 2    

Total 80 48 18 12 13 3 

174 elevi corigenti- 22,86 %  din totalul elevilor sunt corigenti.  

 
Semestrul I, an scolar 2012-2013: 

 

Clasa 

Corigente 
Situatii 

neincheiate 1 obiect 2 obiecte 3 obiecte 4 obiecte 
mai mult de 4 

obiecte 

IX 22 25 11 2 2 0 

X 22 12 2 0 0 0 

XI 14 8 4 0 0 0 

XII 19 6 1 2 0 1 

Total 77 51 18 4 2 1 

152 elevi corigenti- 19,94%  din totalul elevilor sunt corigenti.  

 

Puncte tari 

A scăzut semnificativ numărul elevilor corigenți și al celor cu situaţia neîncheiată față de ultimii  ani 

şcolari monitorizați.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5.4. Olimpiade școlare  

 

Nr. crt. 
Numele și 

prenumele elevului 
participant 

Clasa 

Rezultat 
 

Calificat în 
etapa 

următoare 
(da/nu) 

Etapa Olimpiada 
Profesor 

pregătitor 
Punctaj Loc Premiu 

1. Dinu Sergiu XI A 57.5 I I DA Județeană Olimpiada de lingvistică Andreiana 
Carmen 

2. Măntoiu Dragoș X A 47.25 IV Mențiune NU Județeană Olimpiada de lingvistică Stan Sorina 

3. Măntoiu Vlad X A 37.5 X - NU Județeană Olimpiada de lingvistică Stan Sorina 

4. Kremer Albert X F 31.25 XVIII - NU Județeană Olimpiada de lingvistică Pătru 
Marius 

5. Scarlat Andrei XII A 21.5 XXIX - NU Județeană Olimpiada de lingvistică Pătru 
Marius 

6. Mocanu Hara IX F 13.5 XXXVII - NU Județeană Olimpiada de lingvistică Diaconescu 
Mihaela 

7. Cojocaru Luca V 42 - - NU  Județeană Olimpiada de lingvistică Cojocaru 
Laura 

8. Bălașa Ioana V 40 - - NU Județeană Olimpiada de lingvistică Cojocaru 
Laura 

9. Burtoiu Andrei V 101 - - DA Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Cojocaru 
Laura 

10. Tudorache Denis V 100.5 - - DA Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Cojocaru 
Laura 

11. Grigore Fabiana VI 55.5 - - NU Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Stan Sorina 
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12. Dragomir Bianca IX A 74 - - NU Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Andreiana 
Carmen 

13. Saghin Minodora IX A 89.5 - - NU Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Andreiana 
Carmen 

14. Mocanu Hara IX F 87.5 - - NU Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Diaconescu 
Mihaela 

15. Bădoiu Andreea X F 104.5 IV - DA Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Pătru 
Marius 

16. Vîntu Lorena X F 101 VII - DA Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Pătru 
Marius 

17. Stan Andrada XI G 113 III - DA Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Pătru 
Marius 

18. Gurgu Andreea XI E 77.5 - - NU Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Stan Sorina 

19. Bunoiu Roberta XII A 104 III - DA Locală Olimpiada de limbă și literatură 
română 

Pătru 
Marius 

20. Bălașa Ioana V 50 I - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață”  

Cojocaru 
Laura 

21. Mocancea Nicol V 48 II - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Cojocaru 
Laura 

22. Bunoiu Ștefan V 38.5 III - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Cojocaru 
Laura 

23. Costache Corina VI 50 I - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Stan Sorina 
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24. Mastacan David VI 50 I - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Stan Sorina 

25. Boșcan Ariadna VI 40 II - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Stan Sorina 

26. Grigore Fabiana VI 40 II - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Stan Sorina 

27. Dragomir Bianca IX A 50 I - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Andreiana 
Carmen 

28. Danciu Georgiana IX F 50 I - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Diaconescu 
Mihaela 

29. Folea Clara IX A 45 II - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Andreiana 
Carmen 

30. Saghin Minodora IX A 45 II - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Andreiana 
Carmen 

31. Lăzăroiu Andreea IX A 43 III - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Andreiana 
Carmen 

32. Mărculescu Carmen IX B 43 III - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Stan Sorina 

33. Brezeanu Anemona IX E 42 IV - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

34. Frățiloiu Delia IX E 42 IV - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

35. Nicolaescu Sorana IX A 41.5 V - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Andreiana 
Carmen 

36. Anghelina Ana-Maria IX B 41 VI - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Stan Sorina 



 

3 
 

37. Mocanu Hara IX F 26 VII - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Diaconescu 

38. Moțea Alexandra X D 56.5 I - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Petre 
Cristina 

39. Anghelescu Roberta X F 53 II - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

40. Panait Luiza X F 44 VI - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

41. Stan Andrada XI G 58 I - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

42. Alexandru Ștefan XI G 51 II - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

43. Florescu Lavinia XI G 50 III - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

44. Nițu Diana XI G 50 III - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

45. Pușpan Antonia XI B 50 III - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Cojocaru 
Laura 

46. Uță Andreea XI F 48 IV - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Cojocaru 
Laura 

47. Popescu Oriana XI B 47 V - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Cojocaru 
Laura 

48. Clipea Liana XI F 46 VI - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Cojocaru 
Laura 

49. Bunoiu Roberta XII A 51 I - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 
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50. Gheorghe Mădălina XII E 50 II - DA Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Diaconescu 
Mihaela  

51. Scarlat Andrei XII A 48 III - NU Școală Olimpiada  de lectură  ”Lectura 
ca Abilitate de viață” 

Pătru 
Marius 

52. Banu Sebastian IX B 80 - - NU Locală Olimpiada de limba engleză Gagiu 
Andreea 

53. Benescu Diana IX A 91 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Oancea 
Veronica 

54. Bobu Lorena IX F 91 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Bratu 
Florentina 

55. Dragomir Bianca IX A 91 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Oancea 
Veronica 

56. Saghin Minodora IX A 90 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Oancea 
Veronica 

57. Șuhane Octavian X A 94 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Oancea 
Veronica 

58. Bloju Ştefania XI A 77 - - NU Locală Olimpiada de limba engleză Badea 
Ionela 

59. Cobianu Roberto XI B 93 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Badea 
Ionela 

60. Dobrescu Dennis XI A 93 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Badea 
Ionela 

61. Florescu Elena XI A 90 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Badea 
Ionela 

62. Florescu Lavinia XI G 90 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Bratu 
Florentina 

63. Mărculescu Andrei XI A 90 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Badea 
Ionela 



 

5 
 

64. Radu Robert XI G 92 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Bratu 
Florentina 

65. Samoilă Albert 
 
 

XI A 90 - - DA Locală Olimpiada de limba engleză Badea 
Ionela 

66. Toader Andi XI A 83 - - NU Locală Olimpiada de limba engleză Badea 
Ionela 

67. Bobu   Lorena  Maria IX F 90,5 - - DA Școală Olimpiada de limba franceză Pașol Adina 

68. Saghin   Lia  Teodora IX F 86,5 - - DA Locală Olimpiada de limba franceză Pasol Adina 

69. Sirboiu  Daiana X E 85 - - DA Școală Olimpiada de limba franceză Nicolaescu 
Elena 

70. Bogdan Teodora IX A 52 - - NU Şcoală Olimpiada de biologie Costin 
Cristina 

71. Popa Daria IX A 56 - - NU Şcoală Olimpiada de biologie Costin 
Cristina 

72. Pascu Teodora XI A 37 - - NU Şcoală Olimpiada de biologie Costin 
Cristina 

73. Slevoacă Vlad XI A 72 I - DA Şcoală Olimpiada de biologie Costin 
Cristina 

74. Plettinckx Ingrid X C 70 I - DA Şcoală Olimpiada de biologie Stanciu 
Otilia 

75. Popa Lorena XII B - I - DA Județeană ONSȘ – Campionatul județean 
de Șah 

Prundaru 
Marius 

76. Echipa C.N. „Nicolae 
Titulescu” 

- - I - DA Zonală  ONSȘ  
Fotbal Băieți 

Mătușescu 
Gabriel 
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79. Coman Iosif 
Andrei 

X E 8,00 - - DA Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

80. Popescu 
Alexandra 

X F 8,20 - - DA Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

81. Sărboiu Daiana 
Mihaela 

X E 6,00 - - NU Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

82. Ungureanu  
Mihaela Melisa 

X G 8,00 - - DA Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

83. Cobianu Roberto 
Carlos 

X I B 4,50 - - NU Județeană Olimpiada de geografie Mitroi 
Mihaela 

84 Hoapăn Alina 
Maria 

XI G 5,70 - - NU Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

85 Niţu Ioana Diana XI G 6,20 - - NU Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

86 Toader Andi 
Alexandru 

XI A 8,90 - - DA Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

87 Ciobănoiu Bianca 
Nicoleta 

XII D 8,30 - - DA Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

88 Diaconu Antoniu 
Gabriel 

XII F 6,80 - - NU Județeană Olimpiada de geografie Mitroi 
Mihaela 

89 Grigoraş Maria 
Alexandra 

XII G 8,50 - - DA Județeană Olimpiada de geografie Budoiu Ion 

90 Ioniță Ioana Diana XII F 8,00 - - DA Județeană Olimpiada de geografie Mitroi 
Mihaela 

91 Simionescu 
Ştefan 

IX A 8,20 - - DA Județeană Olimpiada de geografie Mitroi 
Mihaela 

92 Alexandru Stefan XI G 89 II II Da Școală Olimpiada de economie Bucur 
Iuliana 

93 Florescu Elena XI A 92 I I Da Școală Olimpiada de economie Bucur 
Iuliana 
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1.5.5. Alte concursuri școlare 

 

94 Serban Cipriana XI D 97 I I Da Școală Olimpiada de sociologie Bucur 
Iuliana 

95 Radulescu Denisa XI F 86 III - Da Școală Olimpiada de sociologie Bucur 
Iuliana 

96 Lunescu Miruna XI G 94 II II Da Școală  Olimpiada de sociologie Bucur 
Iuliana 

97 Verzea Iuliana XI E 94 II III Da Școală Olimpiada de sociologie Bucur 
Iuliana 

98 Florescu Lavinia 
 

XI G 
 

86 
 

III - Da Școală Olimpiada de sociologie Bucur 
Iuliana 

99 Anghelescu 
Andreea 

X E 80 I - Da  Școală Olimpiada de istorie Stănescu 
Gheorghe 

100 Costache Ana X F 85 I - Da Școală Olimpiada de istorie Stănescu 
Gheorghe 

101 Dobre Alexandra XII F 85 II - Da Școală Olimpiada de istorie Stănescu 
Gheorghe 

102 Topliceanu 
Miruna 

XII F 92 I - Da Școală Olimpiada de istorie Stănescu 
Gheorghe 

103 Dinu Sergiu XI A 90 I - Da Școală Olimpiada de istorie logică, 
argumentare și comunicare 

Stănescu 
Gheorghe 

104 Chiva Ionut Daniel XD 85 I - Da Școală Olimpiada de istorie Nicoară 
Adrian 

Nr. crt. 
Numele și 

prenumele elevului 
participant 

Clasa 

Rezultat 
 

Calificat în 
etapa 

următoare 
(da/nu) 

Etapa Concursul 
Profesor 

pregătitor 
Punctaj Loc Premiu 
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1. Gheorghe Mădălina XII E POEZIE I I - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Diaconescu 
Mihaela 

2. Bunoiu Roberta XII A POEZIE III III - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Pătru Marius 

3. Dobre Alexandra XII POEZIE - Mențiune - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

 

4. Moțea Alexandra X D POEZIE - Mențiune - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Petre Cristina 

5. Măntoiu DragoȘ X A  POEZIE - Mențiune - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Stan Sorina 

6. Tîlvan Mădălina  PROZĂ I I - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

 

7. Dobre Alexandra XII PROZĂ III III - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

 

8. Popescu Oriana XI B PROZĂ - Mențiune - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Cojocaru 
Laura 

9. Dobre Alexandra XII DRAMATURGIE - Mențiune - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

 

10. Tîlvan Mădălina  INTERPRETARE 
CRITICĂ 

- I - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

 

11. Bunoiu Roberta XII A INTERPRETARE 
CRITICĂ 

- II - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Pătru Marius 
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12. Mănica Andreea IX TRADUCERE 
ENGLEZĂ 

- II - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

 

13. Dobre Alexandra XII TRADUCERE 
ENGLEZĂ 

- III - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Bratu 
Florentina 

14. Măntoiu Dragoș X A TRADUCERE 
ENGLEZĂ 

- Mențiune - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Oancea 
Veronica 

15. Alexandru Ștefan XI G TRADUCERE 
ENGLEZĂ 

- Mențiune - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Bratu 
Florentina 

16. Banu Paula XII A TRADUCERE 
ENGLEZĂ 

- Mențiune - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Oancea 
Veronica 

17. Durchi Cătălina X D TRADUCERE 
ITALIANĂ 

- II - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Șerban Alina 

18. Jerpan Silvia X F TRADUCERE 
SPANIOLĂ 

- II - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Bratu 
Florentina 

19. Căliman Rebeca XI G TRADUCERE 
SPANIOLĂ 

- III - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Bratu 
Florentina 

20. Banu Paula XII A GRAFICĂ - I - - CONCURS JUDEȚEAN DE 
CREATIE LITERARĂ „ION 

RUȘEȚ” 

Ducu Carmen 

21. Simionescu  
Adrian-Stefan 

IX F 100 I I 12-15 ANI-
JUNIOR 

 

Judeteană 
(etapa 
finală) 

PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Bratu 
Florentina 

22. Dragomir Bianca-
Georgiana 

IX A 95 I I 12-15 ANI-
JUNIOR 

 

Judeteană 
(etapa 
finală) 

PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Oancea 
Veronica 
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23. Chelu Ștefania 
Georgiana 

IX A 80 - Mențiune 12-15 ANI-
JUNIOR 

 

Judeteană 
(etapa 
finală) 

PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Oancea 
Veronica 

24. Găleteanu Rareș 
Cristian 

IX A 75 - - 12-15 ANI-
JUNIOR 

 

Judeteană 
(etapa 
finală) 

PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Oancea 
Veronica 

25. Marculescu Andrei 
Cristian 

XI A 100 I I 16-20-
SENIOR/ 

DA 

Judeteană  PUBLIC           SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

BADEA I 

26. Saghin Lia Teodora IX F 100 I I 16-20-
SENIOR/ 

DA 

Judeteană  PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Bratu 
Florentina 

27. Saghin Maria 
Minodora 

IX A 98 I I 16-20-
SENIOR/ 

NU 

Judeteană  PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

 
Oancea 
Veronica 
 
 

28. Dobrescu Dennis XI A 95 I I 16-20-
SENIOR/ 

NU 

Judeteană  PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Badea Ionela 

29. Raduta Miruna-
Andreea 

X F 95 I I 16-20-
SENIOR/ 

NU 

Judeteană PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Bratu 
Florentina 

30. Mantoiu Dragos 
Ovidiu 

X A 93P II II 16-20-
SENIOR/ 

NU 

Judeteană PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Oancea 
Veronica 

31. Mantoiu Vlad X A 93 II II 16-20-
SENIOR/ 

NU 

Judeteană PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

 
Oancea 
Veronica 
 
 

32. Cornes Denisa-
Alexandra 

XI A 90 II II 16-20-
SENIOR/ 

NU 

Judeteană PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Badea Ionela 

33. Florescu Lavinia 
Andreea 

XI G 88 III III 16-20-
SENIOR/ 

NU 

Judeteană PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION-ESU ROMANIA 

Bratu 
Florentina 
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34. Grigore Gabriela 
Fabiana 

VI 395 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

35. Pietroşanu Stefan 
Andrei 

VI 390 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

36. Mastacan David VI 295 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

37. Boşcan Ariadna 
Ileana 

VI 220 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

38. Nicolaescu Sorana 
Andreea 

IX A 65 - - - Naţională  Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

39. Brînzică Constantin 
Octavian 

X A 145 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

40. Buzea Cristiana 
Stefania 

X A 135 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

41. Măntoiu Dragoş 
Ovidiu 

X A 135 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

42. Necula Andreea 
Teodora 

X A 175 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

43. Tănăsescu Diana 
Maria 

X A 155 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

44. Dinu Sergiu XI A 120 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

45. Enache Ioan 
Sebastian 

XII A 195 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Matei 
Gheorghe 

46. Nedelcu Alexandru 
Daniel 

XII A 215 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Matei 
Gheorghe 

47. Nichita Radu XII A 325 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Matei 
Gheorghe 
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48. Scarlat Andrei Daniel XII A 250 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Matei 
Gheorghe 

49. Tronaru Bianca 
Antonia 

XII A 170 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Matei 
Gheorghe 

50. Andrei Sebastian XII B 110 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

51. Constantin Mihai 
Răzvan 

XII B 55 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

52. Istratie Ana Beatrice XII B 150 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

53. Negulescu Petru 
Alexandru 

XII B 215 - - - Naţională Concursul de Fizică PHI -2018 Nae Cristina 

54. Ana Maria Melania  IX F - - - - Inter-
național 

“Învingători prin Artă” Ducu Carmen 

55. Stoicheciu Maria IX F - - - - Inter- 
național 

“Învingători prin Artă” Ducu Carmen 

56. Șerban Cipriana XI D - - - - Inter- 
național 

“Învingători prin Artă” Ducu Carmen 

57. Saghin Minodora IX A - - - - Inter- 
național 

“Învingători prin Artă” Ducu Carmen 

58. Stoicheciu Maria  IX F - - - - Inter-
național 

“Tradiții și Obiceiuri de Iarnă 
pe Ulița Mea” 

Ducu Carmen 
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59. Casandroiu Daniel V 6,20 - - NU Județeană Terra Mitroi 
Mihaela 

60. Iordănescu Albert V 4,00 - - NU Județeană Terra Mitroi 
Mihaela 

61. Nastasia Lucian V 7,30 - - NU Județeană Terra Mitroi 
Mihaela 

64..
Boşcan Ariadna 
Ileana 

VI 6,60 - - NU Județeană Terra Mitroi 
Mihaela 



1.5.6. Concursuri de certificare a competențelor lingvistice și digitale 

 Diplomele oficiale ale Ministerului Educaţiei din Franţa – DELF 

Nr.crt.  Numele şi prenumele candidatului Denumirea examenului de recunoaştere 

1  Ciurea Bianca DELF B1  

2  Rădulescu Beatrice   DELF B1 

 

 Cambridge English 

Nr.crt.  Numele şi prenumele candidatului Denumirea examenului de recunoaştere 

1 Nichita Radu First Certificate in English, calificativ B 

2 Sala Alberto First Certificate in English, calificativ B 

3 
Ioniță Ana-Maria 

Cambridge Advanced Certificate in English, 

calificativ B 

4 Pleșea Ioana International English Language Testing System 

 

 Certificarea competențelor digitale prin obținerea permisului european de conducere 

a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Denumirea examenului de 

recunoaştere 

1 Banu Paula Alexandra ECDL standard 

2 Banu Paula Alexandra ECDL profil BAC 

3 Neagu Elena Valentina  ECDL standard 

4 Neagu Elena Valentina ECDL profil BAC 

5 Niță Bogdan Gabriel ECDL standard 

6 Niță Bogdan Gabriel ECDL profil BAC 

7 Sala Alberto Mihail ECDL standard 

8 Sala Alberto Mihail ECDL profil BAC 
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1.5.7. Starea de disciplină a elevilor  

 

Abateri disciplinare  înregistrate în semestrul I al  anului școlar 2017-2018 

Clasa  Elevi cu 

abateri 

disciplinare  

ROFUIP, 

art.118 (a-

g) 

Elevi 

eliminați 

pentru 

absențe  

Exmatriculați 

pentru 

absențe 

Exmatriculați 

pentru alte 

motive 

Număr de elevi cu note scăzute la 

purtare 

Note 

între 

9.99 -7 

Note 

sub 7 

Pentru 

absențe  

Alte 

motive  

V - - - - - - - - 

VI - - - - - - - - 

IX 12 - - - 10 2 - 2 

X 13 - - - 12 1 1 - 

XI 23 - - - 23 - - - 

XII 39 - - - 39 - - - 

Total  87 - - - 84 3 1 2 

 

1.6.  PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI PERSONALUL NEDIDACTIC (17 POSTURI) 

 

 Personal didactic auxiliar : 

 administrator financiar(contabil sef) - 1 post 

 secretar șef - 1 post 

 secretar - 1 post  

 laborant - 1 post 

 bibliotecar - 1 post 

 informatician  -1 post 

 total -  6 posturi 

  Personal nedidactic : 

 funcționar administrativ – 1 post 

 muncitor calificat întreținere - 1 post 

 fochist - 2  posturi 

 ingrijitor - 5 posturi  
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 paznic - 2  posturi 

 total - 11  posturi           

Observații: S-a conservat numărul de norme. 

1.7. RESURSE MATERIALE  

 

1.7.1  Baza materială 

 

Spații pentru învățământ 

 12 săli de clasă, 5 laboratoare (chimie, biologie, fizică, informatică), sală de sport; 

 Îmbunătățiri ale aspectului clasei:  

a X-a F (sala 2) –achiziționare 8 scaune; 

 Puncte slabe  :  

 un singur diriginte manifestă preocupare pentru îmbunătățirea aspectului sălii de clasă – Budoiu Ion 

  

Spații auxiliare 

 două cancelarii, cabinete director și director adjunct, cabinet metodic, cabinet psiholog, secretariat, 

contabilitate, birou administrator, birou informatician, cabinet medical  

 grupuri sanitare 

 

Bibliotecă 

 

 2017 – 2018 

Sem.I 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Număr total volume 18.599 18.295 18.273 18.260 18.250 

Număr volume intrate 417 22 13 10 65 

Număr cititori 808 817 854 918 912 

Valoarea totală a 

publicațiilor 
41534,54 - 

 

Puncte tari: 

 Biblioteca funcționează într-un spațiu adecvat și are dotările necesare pentru oferi suport adecvat 

elevilor și profesorilor.  
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 Reamenajarea noii  locații a  bibliotecii (tâmpărie PVC, gresie, văruit , gletuit, jaluzele și acces internet 
– regie proprie ) 

Puncte slabe: 

 A crescut numărul de volume din dotarea bibliotecii.  

 A scăzut numărul de cititori, o dată cu scăderea numărului de elevi din școală 

 

Baza sportivă 

 Sală sport cu acoperiș reparat, dar care necesită igienizare.  

 Anexe: 

- două vestiare ce necesită igienizare cu instalație termică funcțională, zugrăvite (2013), faianță (2009), 

mobilier (regie proprie 2010)  

- cele patru spații de la etajul sălii de sport și cele două toalete renovate din cadrul proiectului 

POSDRU/161/2.1/G/139606 - ACCED/ Absolvenți Competitivi Către o Economie Durabilă – tehnici inovative 

pentru îmbunătățirea inserției elevilor de liceu pe piața muncii, care necesită autorizație de funcționare 

 

Puncte tari: 

În cursul semestrului I s-au realizat: 

Nr 
crt 

Data 
achiziției 

Obiect de inventar Buc Gestiune Preț/ 
buc 

Valoare 

1 01.09.2017 Ansamblu tâmplărie PVC – 2 uși 1 Administrație 2000.00 2000.00 
2 01.09.2017 Ansamblu tâmplărie PVC – 2 ferestre 1 Administrație 2400.00 2400.00 
3 01.09.2017 Ansamblu tâmplărie PVC – 2 ferestre 1 Administrație 1600.00 1600.00 
4 11.09.2017 Tablă magnetică 2x3, 120x220 1 Administrație 416.13 416.13 
5 02.10.2017 Imprimantă inkjet Epson L310 1 Secretariat 629.00 629.00 
6 02.10.2017 Imprimantă HP Laserjet PRO1020 1 Secretariat 480.00 480.00 
7 06.10.2017 Cafetieră prof. 06L CP06 1 Administrație 348.67 348.67 
8 10.10.2017 Multifuncțional Laser Samsung SL 1 Contabilitate 499.99 499.99 
9 12.10.2017 Tablă școlară monobloc verde 2 Administrație 623.56 1247.12 
10 17.10.2017 Multifuncțional Epson L382, A4 1 Director 721.99 721.99 
11 17.10.2017 Multifuncțional Epson L605, A4 1 Director adj 1199.00 1199.00 
12 18.10.2017 Scaun școlar Topblock T7 20 Administrație 113.00 2260.05 
13 24.10.2017 Dulap pal 1 Administrație 2320.50 2320.50 
14 05.12.2017 Calculator Lenovo Tower I3 1 Secretariat 1683.00 1683.00 
15 05.12.2017 Microsoft Windows 10 1 Secretariat 449.00 449.00 
16 09.12.2017 Dulap metalic Kit, 4 polite + bază 2 Secretariat 598.99 1197.97 
17 12.12.2017 Pompă circulație Blautechnik 1 Administrație 200.31 200.31 
18 12.12.2017 Radiator cu ulei Zass ZR 1 Bibliotecă 239.90 239.90 
19 12.12.2017 Radiator cu ulei Zass ZR 1 Administrație 239.90 239.90 
20 12.12.2017 Copiator 1 Cab. metodic 16800.0 16800.0 
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21 13.12.2017 Dulap metalic Kit, 4 polite + bază 1 Cab. metodic 598.99 598.99 
22 19.12.2017 Harta fiz-geo România,Europa,Lumea 3 Geografie 218.44 655.32 
23 20.12.2017 Scule întreținere (29 buc) 1 Magazie 2265.09 2265.09 
24 21.12.2017 Modul fen term+glob geo+set instr 1 Cat. fizica 2609.00 2609.00 
25 21.12.2017 Echipamente sportive  1 Ed. fizică 4939.79 4939.79 
26 21.12.2017 Saltea gimnastică husă PTP 1 Ed. fizică 370.09 370.09 
27 21.12.2017 Laptop Lenovo I36006U, Windows 10 1  1999.01 1999.01 
28 21.12.2017 Videoproiector Epson EB White 1  1473.01 1473.01 
29 21.12.2017 Ecran de proiecție4 WORLD 178x178 1  330.82 330.82 
30 22.12.2017 Tablă școlară monobloc albă 1 Cancelarie 230.86 230.86 
31 22.12.2017 Flipchart clasic 1 Administratie 257.04 257.04 
32 22.12.2017 Tablă magnetică sticlă roșie 1 Director 341.53 341.53 
33 22.12.2017 Tablă magnetică sticlă verde 1 Contabilitate 341.53 341.53 
34 22.12.2017 Laptop Lenovo I36006U, Free Dos 1 Administrație 1259.67 1259.67 
35 28.12.2017 Scaune Felicia (30 buc)+Cuier pom2C 1 Administratie 1767.62 1767.62 
       
 TOTAL 56371.9 
 

1.8. RESURSE FINANCIARE 

 

SURSA SCOPUL  2017 – 2018 

BUGET 

LOCAL 

Bunuri și servicii (deplasări) 
Credite primite 1339835 

Plăți efectuate 1339835 

Cheltuieli de personal (salarii și 

deplasări examene ) 

Credite primite 152649 

Plăți efectuate 1 152649 

Burse 
Credite primite 2000 

Plăți efectuate 2000 

BUGET 

DE STAT 

Cheltuieli de personal (salarii și 

deplasări examene ) 

Credite primite 926 

Plăți efectuate 926 

Bunuri și servicii (deplasări) 
Credite primite 0 

Plăți efectuate 0 

Transport elevi: 
Credite primite 33177 

Plăți efectuate 28000 

 “Bani de liceu”- burse elevi 
Credite primite 8512 

Plăți efectuate 8512 

 

1.8.1. Proiectarea activității de management financiar 

 Elaborarea proiectului de buget și a proiectului de achiziții și dotări a unității școlare. 

 Identificarea surselor extrabugetare de finanțare. 
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 Întocmirea documentației pentru construcții școlare și investiții. 

a. S-au elaborat proiectul de buget și proiectul de achiziții și dotare a școlii pe anul 2018 și estimări 

pentru 2019-2021, la începutul anului 2018 în urma stabilirii costului standard per elev, alocat 

Colegiului Național Nicolae Titulescu și prin consultarea personalului școlii. Proiectul a fost aprobat 

de către consiliul de administrație.  

b. S-au identificat sursele extrabugetare de finanțare prin: 

 închirieri de spații: S.C.CREON IMPEX SRL - închiriere spațiu chioșc, Asociația Club Sportiv Tonika - 

închiriere sală de sport, Vișan Lăzărică - închiriere sală de sport, Căplescu Dumitru - închiriere sală de 

sport. Toate tarifele chiriilor au fost stabilite în consiliul de administrație. 

 sponsorizări - Centrul de carte străină SITKA-SRL – sponsorizare sub formă de cărți/sponsorizări persoane 

fizice pentru Balul Bobocilor și Concursul literar Ion Rușeț, sponsorizare-ONG Prețuiește Clipa. 

 organizarea de cursuri și testare ECDL pentru elevi,  

 proiecte cu finanțare europeană, 

 alocare fonduri de la Asociația de Părinți. 

 Investițiile realizate:  

 Fondurile extrabugetare, mijloacele fixe și obiectele de inventar s-au procurat și s-au utilizat conform 

planificării. 

 De la Bugetul local, s-au achiziționat obiecte de inventar în sumă de 49.901 lei.  

 De la Venituri extrabugetare, s-au achiziționat obiecte de inventar în sumă de 1.716 lei. 

 

1.8.2. Organizarea activității de management financiar 

 Repartizarea bugetul primit, conform legii, pe capitole și articole bugetare. 

 Procurarea fondurilor extrabugetare și repartizarea acestora conform priorităților.  

 Repartizarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, conform planificării.  

 Colaborarea cu asociația de părinți/ consiliul reprezentativ al părinților în procurarea și administrarea 

fondurilor pentru îmbunătățirea bazei materiale și stimularea elevilor merituoși și a celor defavorizați.  

 S-a repartizat bugetul primit, conform legii, pe capitole și articole bugetare: Bunuri și servicii, Cheltuieli 

de personal, Transport elevi, “Bani de liceu”, Burse elevi. Achiziționarea materialelor s-a făcut conform 

bugetului alocat pentru dotare, conform legii, pe capitole și articole bugetare; 

 Fondurile extrabugetare s-au repartizat conform destinațiilor stabilite prin proiect sau în funcție de 

priorități; 

 S-a realizat inventarierea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în luna decembrie 2017. 
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 1.8.3. Conducere operațională  

 Realizarea execuției bugetare, a planului de achiziții și dotări. 

 Alocarea burselor și distribuirea alocațiilor de stat pentru copii, a abonamentelor gratuite și a celorlalte 

forme de ajutor stabilite prin lege. 

 Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităților stabilite în proiectele și programele școlii.  

 Asigurarea condițiilor necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea și pază.  

 S-a realizat execuția bugetară și planul de achiziții și dotări. 

 S-au alocat bursele sociale și de merit, abonamentele subvenționate și celelalte forme de ajutor, conform 

legii (programul “Bani de liceu”). 

 Fondurile extrabugetare au fost folosite pentru dotarea spațiilor de învățământ.  

 S-a acordat o atenție deosebită încadrării spațiilor școlii în normele de igienă școlară, asigurării în bune 

condiții a iluminatului electric, a alimentării cu apă, a agentului termic, a îmbunătățirii sistemului de 

supraveghere și monitorizare video. S-a încheiat un contract de monitorizare cu SC DINALVI SRL. 

  

1.8.4. Control-evaluare 

 Încheierea exercițiului financiar.  

 Evaluarea realizării planului de achiziții și al utilizării fondurilor extrabugetare. 

 Întocmirea documentelor și rapoartelor tematice curente și speciale cerute de I.Ș.J., M.E.N. și autoritățile 

locale.  

 Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar. 

 Arhivarea și păstrarea documentelor financiare oficiale.  

 S-a asigurat încheierea exercițiului financiar în decembrie 2017. Se evaluează realizarea planului de 

achiziții și al utilizării fondurilor extrabugetare de către autoritățile locale. 

 Documentele și rapoartele tematice financiare curente și speciale solicitate de I.Ș.J., MEN și autoritățile 

locale se întocmesc trimestrial/ lunar/ ori de cate ori sunt solicitate. Întocmirea documentelor legale 

privind managementul financiar s-au realizat la termen. 

 La nivelul entității, se implementează SCIM. Pentru arhivarea și păstrarea documentelor financiare 

oficiale există o procedură în cadrul SCIM 
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CAPITOLUL 2. Management  

2.1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

2.1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

Echipa managerială a elaborat toate documentele specifice: planurile manageriale, planurile operaţionale, 

raportul asupra stării învăţământului pentru anul şcolar 2016-2017, proiectul de încadrare cu personal 

didactic pentru anul școlar 2018-2019, curriculumul la decizia școlii pentruanul școlar 2018-2019.  

Toată activitatea din unitatea noastră s-a desfăşurat astfel încât să se înscrie în strategia de dezvoltare a şcolii 

şi să contribuie la realizarea misiunii şcolii şi atingerea ţintelor strategice propuse.  

 

2.1.2 Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 

a. Organizarea compartimentelor,  comisiilor, consiliilor 

Pentru începerea anului şcolar 2017-2018 în condiţii optime, s-au realizat următoarele: 

 alcătuirea organigramei școlii ; 

 alegerea consiliului de administraţie ; 

 organizarea şi desfăşurarea consiliului profesoral destinat analizei activităţii din anul şcolar precedent, 

alegerii consiliului de administraţie, validarii organigramei şi transmiterii responsabilităților etc. 

 

Organigrama 2017-2018 

Consilier educativ: Serban Alina 
 

COMISII METODICE 
 
 Comisia diriginţilor:Veronica Oancea (responsabil), diriginții claselor V,VI IX-XII: Mitroi 

Mihaela, Simona Abramescu, Veronica Oancea, Cârstea Silvia, Serban Cristian, Patru Marius, 
Luta Alina,Badea Ionela, Diaconescu Mihaela, Stănescu Gheorghe, Pintican Catalin, Nae 
Cristina, Nicoară Adrian, Budoiu Ion, Adina Constantinescu, Cristina Costin, Ileana Damian, 
Necula Corina,Sorina Stan, Laura Cojocaru, Florentina Bratu, Elena Nicolaescu, Ioana Banu, 
Marius Prundaru, Gabriel Mătușescu, Diaconescu Mihaela Cristina,  Alina Șerban, Ducu 
Carmen. 

 Comisia ariei curriculare ‘’limbă şi comunicare’’- Marius Patru - responsabil 
- catedra prof. de lb. română şi latină – Pătru Marius (responsabil), Sorina Stan, Laura 
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Cojocaru, Mihaela Diaconescu, Carmen Andreiana, Petre Cristina, Luta Alina. 
- catedra prof. de lb. moderne –  Florentina   Bratu (responsabil), Veronica Oancea, Florentina 

Bratu, Elena Nicolaescu, Silvia Cârstea, Alina Șerban, Gagiu Andreea, Pasol Alina,Calin 
Alexandra. 

 Comisia ariei curriculare ‘’om şi societate’’ 
Ion Budoiu (responsabil), Adrian Nicoară , Bucur Iuliana, Maria Stănescu, Gheorghe 
Stănescu, Ionela Casandroiu, Dobre Oana. 

 Comisia ariei curriculare ‘’matematică, ştiinţă şitehnologii’’ –Nae Cristina 
- catedra prof. de matematică şi tehnologii  – Adina Constantinescu (responsabil), Ioana 

Banu, Pintican Catalin, Victoria Voicu, Serban Cristian , Valentin Zahiu, Necula Corina 
 catedra prof. de fizică - chimie – biologie – Cristina Nae (responsabil), Simona Abramescu, 

Mihaela Cristina Diaconescu, Otilia Stanciu, Cristina Costin, Gheorghe Matei, Ciuica Sofia 
Comisia ariilor curriculare ed. fizică-sport, arte şi religie 

Ileana Damian (responsabil), Marius Prundaru, Gabriel Mătușescu, Florescu Alexandra,  
             Carmen Ducu, Marian Dobrescu, Dobra Nadia 

 
COMISII DE LUCRU 

Comisii permanente 
 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei:  Bratu Florentina (responsabil), 

Pintican Catalin, Adrian Nicoară, Cârstea Silvia reprezentant sindicat, Ivascu Dragos Ion  -
reprezentant Consiliul Local Pucioasa, Suditu Raluca reprezentant părinți , reprezentant 
elevi- Neacsu Andrei clasa XII C 

 Comisia pentru dezvoltare profesionala si evolutie in cariera didactica   – Nicolaescu Elena 
(responsabil), Manuela Brezeanu 

 Comisia pentru curriculum- Victoria Voicu – director, Andreiana Carmen – director adjunct 
(responsabil), Adina Constantinescu, Cristina Nae, Marius Pătru, Budoiu Ionut, Ileana Damian 

 Comisia pentru programe și proiecte educative– responsabil Serban Alina 
Subcomisia pentru activități extrașcolare – Serban Alina (responsabil), Carmen Ducu, 
Marius Prundaru, , Ileana Damian, Otilia Stanciu, Abramescu Simona, Gagiu Andreea, Pasol 
Alina 
Subcomisia pentru programe si proiecte europene  
Voicu Victoria (responsabil), Andreiana Carmen, Mihaela Cristina Diaconescu, Elena 
Nicolaescu, Florentina Bratu, Veronica Oancea,  Adina Constantinescu, Laura Cojocaru. 

Subcomisia – Programul Scoala dupa Scoala –responsabil Mitroi Mihaela  
 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă si situații de urgență- responsabil Adrian 

Nicoara 
Subcomisia responsabila cu  securitate şi sănătate în muncă–  Adrian Nicoară (responsabil),  
           Hilda Ciobanu, Manuela Brezeanu  

Subcomisia pentru situații de urgență– Gabriel Mătuşescu (responsabil), Prundaru Marius 
 Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul și combaterea discriminării și 

promovarea intercultularității- responsabil Dobre Ioana 
Subcomisia  pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 
intercultularității- Alina Șerban- responsabil, Florentina Bratu, Dobra Nadia, Pasol Adina, 
Dumitrescu Raluca  reprezentant părinți, reprezentant elevi 
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Subcomisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar - Dobre Ioana 
(responsabil), Victoria Voicu, Carmen Andreiana, Laura Cojocaru, Cristina Nae , Raduta 
Cristinel reprezentant parinte, reprezentant elevi 

 Comisia pentru control managerial intern- Andreiana Carmen (responsabil), Gabriela Bratu 
(secretar), Ionela Casandroiu, Gheorghe Stănescu, Cristina Nae, Cristina Costin; 

 Comisia de etică - Maria Stănescu (responsabil), Florentina Bratu, Alina Șerban, , Marius 
Pătru (secretar),Gagiu Andreea, Oancea Veronica,  

 Comisia de gestionare a riscurilor – Serban Cristian- responsabil comisie , Zahiu Valentin   , 
Simona Abramescu, Marius Prundaru, Gabriel Mătușescu, Cristina Nae-secretar  (secretar) 

 Comisia de gestionare SIIIR - Victoria Voicu (responsabil), Gabriela Bratu, Manuela 
Brezeanu, Ionela Casandroiu 

 Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului și a abandonului școlar – Gheorghe 
Stănescu (responsabil),  Bratu Gabriela- secretar şef 

- IX: Petre Cristina, Alina Şerban 
- X: Marius Pătru, Mihaela Diaconescu 
- XI: Nicolaescu Elena, Maria Stanescu 
- XII: Bucur Iuliana , Cristina Nae 

 Comisia pentru ritmicitatea notării și verificarea completării documentelor școlare -          
Elena Nicolaescu (responsabil), Simona Abramescu, Silvia Cârstea, Badea Ionela    

 Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare –Mihaela Diaconescu Cristina (responsabil),  
 Florentina Bratu, , Otilia Stanciu , Cristina Nae, Voicu Victoria, Stan Sorina. 
 Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală – Victoria Voicu 

(responsabil), Nicoara Adrian, Ion Budoiu, Serban Cristian, Manuela Brezeanu 
 Comisia pentru orientare şcolară şi profesională –  

Mihaela Diaconescu Cristina (responsabil), Oana Dobre , diriginti clasa a XII a 
Comisia pentru afişaj – Carmen Ducu (responsabil), Voicu Victoria, Carmen Andreiana , 
Elena Nicolaescu, Cristina Petre,  Carstea Silvia, Andreea Gagiu,  Cristina Costin 

 Comisia pentru acordarea burselor și a altor ajutoare sociale - Ioana Banu, Gabriela Bratu, 
Ionela Casandroiu  

 Comisia pentru promovarea imaginii școlii: Victoria Voicu (responsabil), Carmen Andreiana 
(Buletin Informativ, pliante de promovare), Valentin Zahiu (site), Manuela Brezeanu 
(Facebook), reprezentant elevi, Mitroi Mihaela, Otilia Stanciu 

 Comisia paritară: 
Reprezentanți ai patronatului: Mihaela-Cristina Diaconescu – membru, Matei 
Gheroghe– membru, Adina Constantinescu – secretar; 
Reprezentanți ai Sindicatului FSLI din unitate: Adrian Nicoară – lider de sindicat al  

unității – membru, Nae Cristina – membru, Gabriela Bratu – secretar-șef unitate        
 membru.   
 CERCURI:  

Cercul de protecţie civilă – Gabriel Mătuşescu 
Cercul de lectură „Magia lecturii” – Sorina Stan, Silvia Cârstea 
Atelier de creaţie literară „Ion Ruşeţ” – Sorina Stan, Silvia Cârstea 
Sanitarii pricepuți – Cristina Costin, Otilia Stanciu 

 Secretariatul Consiliului profesoral: 



 

10 
 

- Laura Cojocaru 
- Mihaela Diaconescu  
- Sorina Stan 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. crt. Numele și prenumele Calitatea 

1. Victoria Voicu  Director 

2. Andreiana Carmen Elena  Reprezentant cadre didactice, director adjunct 

3. Mitroi Mihaela Reprezentant cadre didactice 

4. AbramescuSimona Reprezentant cadre didactice 

5. Constantin Ana , reprezentant Roșoiu Cerasela Primarul orașului Pucioasa 

6. Budoiu Ion  Reprezentant al Consiliului Local U.A.T.  

7. Mateoiu Roxana Reprezentant al Consiliului Local U.A.T.  

8. Cătălin Hârciu Reprezentant al părinților, președinte C.R.P  

9. Tatu Filip  Reprezentant al elevilor 

 

Secretarul consiliului de administraţie: Șerban Alina Maria 

Reprezentantul  organizațiilor sindicale (observator): Nicoară Adrian 

 

b. Repartizarea responsabilităților 

 

La începutul anului şcolar s-au stabilit responsabilii diferitelor comisii  metodice/ pe probleme, a 

responsabilităţilor directorilor adjunct şi educativ, a responsabililor de comisii şi a celorlalti şefi de 

compartimente (fişe post).  

S-au actualizat fişele post ale cadrelor didactice, precizându-se explicit toate atribuţiile ce revin personalului 

didactic - obligaţii specifice activităţii didactice, celei de diriginte, responsabil/ membru în comisii metodice 

sau comisii de lucru etc. S-au  distribuit şi semnat fişele post pentru tot personalul didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic.  

S-au realizat, de asemenea : 

 încadrările  pe clase şi  repartizarea diriginţilor ; 

 întocmirea  orarului ; 

 revizuirea R.O.I. în consiliul profesoral; 

 adoptarea Regulamentului Intern al instituției; 

 prezentarea planului operaţional și a planului managerial pentru anul școlar 2017-2018.  
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c. Organizarea timpului 

S-au întocmit: programul de lucru al directorilor, programul de lucru al tuturor angajaţilor, orarul elevilor, 

programarea elevilor şi profesorilor de serviciu pe şcoală sau pe clasă, programul de funcţionare a 

secretariatului, a bibliotecii etc. 

Obsevație: 

Ca urmare a modificărilor survenite în ROFUIP, începând cu luna ianuarie, s-a renunțat la serviciul pe școală al 

elevilor.  

d.  Monitorizarea intregii activități : modalități , eficiență, identificarea disfuncțonaltăților anterioare 

Pentru monitorizarea activității cadrelor didactice desfășurate în semestrul al anului școlar 2017 – 2018, s-au 

folosit urmatoarele instrumente: 

 fișe de asistență completate de către  directori și/ sau șefii de catedra;  

 condica de prezență; 

 caietul profesorului de serviciu; 

 rapoartele șefilor de catedră metodică/ procesele verbale de la activitățile metodice/ procesele verbale 

de la inspecțiile speciale sau curente pentru obținerea gradelor didactice; 

 fişă de evaluare a unei activități  desfăşurate în cadrul comisiei  ariei curriculare ; 

 fișele personale referitoare  la dezvoltarea profesională păstrate la mapa comisiei de formare 

profesională;  

 procesele verbale ale consiliului de administratie/ consiliului profesoral/ comisiei metodice/ diriginților; 

 articole aparute în presă referitoare la activitățile inițiate de cadrele didactice sau în a căror organizare s-

au implicat ; 

 fișe de monitorizare; 

 raportul dirigintelui; 

 raportul Consiliului Clasei; 

 baza de date electronică creată de responsabilul pentru perfectionare și formare continuă;  

 dosarul personalconținând acte și documente care atestă formarea inițială și continuă, participarea la 

cursuri, stagii de formare, grade didactice, CV etc.  

 grila de monitorizare a comisiei metodice/de lucru 

 grila de monitorizare a activității de consiliere și orientare realizată de profesorii diriginți. 
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Informațiile a caror veridicitate trebuie demonstrată se probează cu: diplome originale (de studii, de 

perfectionare, sau premii), distincții personale (diplome, scrisori de multumire publică, premii, ordine),  

adeverințe , certificate, alte acte oficiale.  

Informațiile referitoare la activitatea cadrelor didactice  se consemnează în fișele de monitorizare de către 

fiecare cadru  didactic. Fișa de monitorizarefolosită în acest an cuprinde:  date personale, responsabilităţi la 

nivelul şcolii, activitate în comisia metodică, activitate la nivel de cerc metodic, activitatea de metodist al ISJ 

Dâmbovița/ membru în consiliul consultativ al ISJ Dâmbovița/realizarea documentelor de planificare conform 

precizărilor ISJ DB/interne/ respectarea termenelor de depunere a planificării/ respectarea principiului notării 

ritmice/ colectarea de feedback structurat de la elevi/perfecţionare/ formare continuă/ simpozioane/ 

conferinţe/ publicaţii/ concursuri şcolare/ olimpiade/ implicare în activităţile extracurriculare ale școlii/ 

absenţe/ supliniri/ punctualitate/ serviciul pe şcoală/ proiecte europene/ naţionale/ locale/ iniţiative 

deosebite/ alte activităţi. 

Toate informațiile referitoare la activitatea instructiv- educativă și  de perfecționare a cadrelor didactice se 

consemnează în raportul întocmit de către directori referitor la starea învățământului pentru un semestru 

sau pentru întregul an școlar. Din momentul aprobării Raportului asupra stării învățământului în Consiliul 

profesoral, toate informațiile conținute devin oficiale și servesc la evalurea cadrului didactic pentru 

acordarea calificativului anual, sau pentru obtinerea altor recompense,  merite și distincții. Raportul 

activității de diriginte permite monitorizarea/evaluarea îmbunătățită a activității cadrului didactic cu elevii, 

părinții, colegii din CC, în calitate de diriginte.  

 

 

2.1.3. Activitatea de formare managerială 

 

  Directorul adjunct Andreiana Carmen  a fost implicat  în programul de formare 

continuă„Management și leadership”, în calitate de formabil. Furnizorul de formare a fost FEDERAŢIA 

SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT. 

 

2.1.4.Autoevaluarea activității manageriale 

 

Puncte tari: 

 Există planul strategic de dezvoltare pentru 2016-2020, planul operaţional 2017-2018, planul 

managerial 2017-2018 (al directorului și al directorului adjunct); planul operaţional este adecvat la 
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situaţia şcolii şi a fost fundamentat pe baza studiilor de diagnoză şi prognoză (benchmarking, tablou  de 

bord, analiză PESTE, analiza SWOT, EFQM) iar planurile manageriale țin cont de obiectivele ISJ DB pentru 

acest an școlar. 

 Există mapa directorului cu documentele necesare planificării, operaţionalizării, coordonării, motivării-

antrenării şi control-evaluării, necesare atingerii obiectivelor generale ale şcolii; 

 Se asigură legalitatea încadrării şi politica de personal: există contracte de muncă, fişe post, fişe de 

atribuţii, fişe de evaluare; 

 Eficienţa controlului este reflectată în corectitudinea întocmirii actelor şi documentelor şcolare; 

 Există o colaborare foarte bună cu ISJ şi o reprezentare foarte bună internă şi externă; 

 Echipa manageriala promoveaza parteneriatele, programele nationale și europene derulate in beneficiul 

elevilor si al beneficiarilor indirecti ai educatiei; 

 Se fac demersuri permanente pentru a oferi elevilor oportunități de dezvoltare personală; 

 Școala încurajează implementarea sistemului de management al calității și a sistemului de control 

intern/manageriale prin sprijinirea membrilor comisiilor CEAC și SCIM în realizarea activităților specifice 

 

2.2. ACTIVITATE COMISII METODICE  

 

2.2.1. Aria curriculară: Limbă și comunicare  

Comisia metodică:  
 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Semestrul: I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

PĂTRU  MARIUS 
 

 Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor1: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite 
în planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliul comisiei     

                                                           
1 Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul.  
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conform procedurilor interne 

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei metodice 

    

Utilizarea fișei de evaluare a 
activității metodice  

    

Verificarea/avizarea la început 
de semestru/an școlar, a 
documentelor de planificare ale 
membrilor comisiei 

    

Respectarea standardelor de 
planificare curriculară de către 
membrii catedrei  

    

Realizarea proiectării activității 
didactice unitare, la nivel de 
catedră metodică 

   Există  și planificări diferențiate, 

în funcție de specificul clasei și 

de textele suport/ manualele 

alese 

Planificarea evaluării în cadrul 
proiectelor unităților de 
învățare 

    

Planificarea activităților 
practice, aplicative în proiectele 
unităților de învățare 

    

Utilizarea manualelor aprobate 
de către MEN 

    

Utilizarea și selectarea 
manualelor și auxiliarelor 
curriculare (cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), astfel 
încât să fie adaptate specificului 
unității școlare și specializărilor 

   Auxiliarele utilizate în anii școlari 

precedenți nu au putut fi 

utilizate deoarece au trecut 

printr-o procedură de avizare de 

către MEN 

Utilizarea de auxiliare 
curriculare(cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), 
echipamente şi materiale de 
studiu adecvate realizării 
curriculum-ului național și la 
decizia școlii 
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Asigurarea corelării parcurgerii  
disciplinelor la nivelul ariei 
curriculare 

    

Parcurgerea integrală a 
materiei, la toate disciplinele 
ariei și de către toate cadrele 
didactice 

   Materia prevăzută în zilele în 

care cursurile au fost întrerupte 

a fost recuperată pe parcurs 

Utilizarea rezultatelor testelor 
pentru a proiecta activitatea 
didactică pe baza achizițiilor 
anterioare ale elevilor 

    

 Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor: 

În mare măsură În mică  măsură Deloc Comentarii 

Achiziționarea/realizarea de  
material didactic și auxiliare 
curriculare(cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017) 

     

Existența și derularea 
programului de educație 
diferențiată pentru elevii 
performanți (în vederea 
participării la concursuri și 
olimpiade școlare) 

     

Existența și derularea 
programului de educație 
remedială (pentru elevii cu 
rezultate slabe la învățătură) 

    Există preocupare 

pentru elevii cu 

rezultate slabe, 

adaptând cerințele 

nivelului de studiu 

al acestora 

Planificarea și realizarea de 
interasistențe 

     

Folosirea fișei de asistență 
agreate la nivelul unității, 
pentru susținerea descriptorilor 
referitori la calitatea proiectării 
și realizării curriculum-ului 

     



 

16 
 

Preocuparea cadrelor didactice 
pentru formare și perfecționare 
metodică, prin participare la 
cursuri/ evenimente de formare 

     

Preocuparea cadrelor didactice 
și a responsabilului comisiei 
pentru valorificarea rezultatelor 
formării în activitatea 
educaţională.  

     

Preocuparea cadrelor didactice 
pentru activitatea de cercetare 
metodică/științifică 

     

Preocuparea cadrelor didactice 
și a responsabilului comisiei 
pentru valorificarea rezultatelor 
propriei cercetări metodice și 
științifice  în activitatea 
educaţională.  

     

Participarea cadrelor didactice 
şi a personalului de conducere 
la activităţile metodice de la 
nivelul judeţului 

     

Participarea cadrelor didactice 
la activitățile comisiei  metodice 

    

 Analiza activităților metodico-științifice  
c.1.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  
 
Număr activități planificate: 15 

 
 

Număr activități realizate: 15 
 

 

c.2.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  
 
 
Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 
participanți 

Utilizarea 
fișei de 
evaluare a 
activității 
metodice 

Feedback activitate 
realizată 
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 1. 

Discutarea calificativelor 

pentru membrii catedrei 

pentru anul școlar 2016 – 

2017 

28.08.2017 
toți membrii 

catedrei 
NU Proces - verbal întocmit 

2. 
Stabilirea planului 

activităților catedrei –  
12.09.2017 

toți membrii 

catedrei 
NU Proces - verbal întocmit 

3. 

 Elaborarea itemilor 

pentru testarea 

predictivă/ realizarea unor 

chestionare unitare 

privind interesul pentru 

lectură al elevilor de clasa 

a IX-a  

12.09.2017 

 
toți 

 membrii catedrei 
NU 

Întocmirea subiectelor și 

a baremelor pentru 

fiecare clasa / nivel de 

studiu 

4. 

Participarea la 

consfatuirile profesorilor 

de limba și literatura 

română  

19.09.2017, la 

ISJ Dâmbovița,  

toți membrii 

catedrei 
NU Fișe de feedback 

5. 

Aplicare chestionare la 

clasa a IX – a pentru 

identificarea interesului 

pentru lectură al elevilor  

19 -30.09.2017 
profesorii care 

predau la clasa 

 a IX-a 

NU 
Interpretarea 

chestionarelor 

6. 

Prezentarea și discutarea 

Metodologiei de 

organizare și desfășurare a 

examenului de 

bacalaureat și a Programei 

de limba și literatura 

română pentru 

bacalaureat 2017 la 

clasele a XII – a  

12 – 30.09.2017 

profesorii care 

predau la clasele 

a XII - a 

 

NU 
Întocmirea de  

procese – verbale la 

fiecare clasa 
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7. 

Analiza rezultatelor 

obținute de elevi  la 

testările inițiale și 

stabilirea unor măsuri  

ameliorative la nivelul 

catedrei  

 30.10.2017 
toți membrii 

catedrei 
NU 

Întocmirea raportului de 

analiza și a fișelor de 

interpretare a testelor 

8. 

Participare la cercul 

pedagogic – Liceul 

Teoretic ”Ion Heliade 

Radulescu” Târgoviște 

07. 11. 2017 
toți membrii 

catedrei 
NU Fișe de feedback, 

adeverințe de participare 

9. 
Elaborarea itemilor pentru 

lucrările scrise semestriale   21.11.2017   
toți membrii 

catedrei 
NU Întocmirea subiectelor și 

a baremelor 

10. 

Stabilire ofertă cursuri 

opționale pentru anul 

școlar 2018-2019  

28.11.2017 
 

toți membrii 

catedrei 
NU 

Tabel centralizator cu 

oferta de cursuri 

opționale 

11. 

Analiza comparativă între 

rezultatele lucrărilor scrise 

semestriale ale elevilor 

claselor a XII – a și testele 

inițiale  

16.01.2018  
toți membrii 

catedrei 
NU Fișe de interpretare a 

testelor 

12. 

Organizarea și 

desfășurarea etapei pe 

școală a Olimpiadei de 

limbă, comunicare și 

literatură română  

16.01.2018 
toți membrii 

catedrei 
NU 

Dosarul comisiei de 

organizare și desfășurare 

a olimpiadei 

13. 

Organizarea și 

desfășurarea Olimpiadei 

de lingvistică  

 

27.01.2018 , în 

colaborare cu 

ISJ Dâmbovița  

– prof. Cojocaru 

Laura, prof. Stan 

Sorina, prof. 

Diaconescu 

Mihaela, prof. 

Petre Cristina 

impreună cu 

NU NU 
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profesorii din 

Centrul metodic 

Pucioasa 

14. 

Organizarea și 

desfășurarea etapei pe 

școală a Olimpiadei 

”Lectura ca abilitate de 

viață”  

23.01.2018 

toți membrii 

catedrei 

 

NU Dosarul de organizare și 

desfășurare a olimpiadei 

15. 

Pregătirea elevilor capabili 

de performanță pentru 

olimpiadele școlare  

 

01.11.2017 – 

02.02.2018, 

conform 

graficului 

întocmit 

toți membrii 

catedrei 

 

NU Rezultatele obținute de 

elevi 

Lecții demonstrative 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Cadru didactic 

asistat 
Clasa 

Număr 
participanți 

Număr 
fișe de 

asistență 
complet

ate 

Media 
calificativului 

acordat 
activității 

1. 

Prezentare forme de 

activități în cadrul 

cursului opțional 

”Lectura ca abilitate 

de viață” 

28.11.2017 prof. Stan Sorina    a VI-a 
toți membrii 

catedrei 
5 Foarte bine 

2. Interasistențe la ore  
21-

25.11.2017 

Stan Sorina 

 

 

Luță Alina  

IX B 

 

XI C 

Cojocaru 

Laura 

Diaconescu  

Mihaela 

1 

 

1 

Foarte bine 

 

Foarte bine 

Alte activități metodico-științifice (prezentări de referate, diseminări, ateliere de lucru etc.) 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Cadru didactic 

care susține 
activitatea 

Număr 
participanți 

Utilizarea  
fișei de 

evaluare a 
activității 

Feedback  
activitate 
realizată 
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metodice 

1 

Referat cu tema ”Structura 

subiectelor pentru 

bacalaureat 2018 și 

impactul asupra modului 

de   rezolvare a cerințelor 

și al evaluării lucrărilor” -  

30.10.2017 

 

prof. Cojocaru 

Laura, 

toți membrii 

catedrei 
DA 

Proces – 

verbal, 

dezbatere 

2 

Referat cu tema 

”Modalități de activitate 

diferențiată în cadrul 

orelor de limba și 

literatura română” 

15.12.2017 prof. Luță Alina, 
toți membrii 

catedrei 
DA 

Proces – 

verbal, 

dezbatere 

 Analiza activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
d.1.)Analiza cantitativă a activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
Număr activități planificate:  5 
Număr activități realizate:  5 
d.2.) Analiza calitativă a activitățilorextracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Profesor 
organizator 

Număr 
participanți 

Rezultate 

1. 

Prezentarea bibliotecii școlii 

elevilor claselor a IX-a (în 

parteneriat cu biblioteca 

școlii) – 

21-30.09. 2017 

profesorii care 

predau la 

clasele a IX-a 

 

Elevii fiecărei 

clase a IX – a  

Chestionare, 

întocmirea fișelor 

de lectură, teste de 

lectură, prezentarea 

fondului de carte 

2. 

Cerc de lectură ”Magia  

lecturii” și Cenaclu literar 

”Ion Rușeț” 

 

 câte o 

întâlnire lunar 

începând cu 

10.10.2017 

prof.  Stan 

Sorina 

elevi de la mai 

multe clase 

Prezentare creații 

literare, analiza 

unor opere literare 

etc. 

3. 
Excursie tematică la Târgul 

Internațional  de Carte 
 25. 11. 2017 prof. Stan 

Sorina, prof. 
aproximativ 150 

Achiziționare de 

cărți, cafenea 
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”Gaudeamus” Diaconescu 

Mihaela, prof. 

Pătru Marius, 

prof. Petre 

Cristina, prof. 

Luță Alina 

de elevi literară, lansări de 

carte 

 

4. 

Organizarea și desfășurarea  

Concursului de creație  

literar- artistică ”Ion Rușeț”, 

ediția a XII-a,  

12.12. 2017 

toți membrii 

catedrei, 

conducerea 

școlii 

4 membri ai 

juriului (profesori 

de literatură/ 

scriitori și 

absolvenți ai 

facultăților de 

litere și 

jurnalism), elevi 

participanți de la 

mai multe unități 

de învățământ de 

la nivelul 

județului, cadre 

didactice, elevi ai 

liceului, 

conducerea școlii  

Colectarea lucr[rilor 

participante, 

jurizarea, 

festivitatea de 

premiere 

5. 

In memoriam Mihai 

Eminescu  - Ziua Culturii 

Naționale  

 15.01. 2018 

 în parteneriat 

cu biblioteca 

școlii și cu 

Biblioteca 

Orășenească ” 

Gh. N. 

Costescu”; prof. 

Andreiana 

Carmen,  prof. 

Stan Sorina, 

aproximativ 100 

de elevi, 

conducerea 

școlii, bibliotecar 

Gogioiu Luminița 

documentar video, 

dezbatere, creare 

de versuri, 

prezentări – sala de 

ședințe a liceului; 

activități individuale 

sau în echipă 

realizate de fiecare 

profesor la clasele la 

care predă 
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prof. Cojocaru 

Laura, prof. 

Diaconescu 

Mihaela, prof. 

Pătru Marius, 

prof. Petre 

Cristina, prof. 

Luță Alina 

 

 Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Numărul  mare de activități desfășurate 
Implicarea  majorității membrilor catedrei 
Diversitatea activităților desfășurate 
 

Puncte slabe 

Numărul mic de lecții demonstrative 
Absența  unor fișe de evaluare a altor activități în afara lecțiilor demonstrative 
Anumite  probleme de comunicare  între  unii membri ai catedrei, dar și cu direcțiunea 
școlii 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Propunerea unor activități interesante și utile, atât pentru elevi , cât și pentru profesori 
– dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu scriitori 
O  colaborare mai eficientă  între membrii catedrei 
Alegerea  unor intervale de timp suficiente pentru desfășurarea unor activități 

 

Comisia metodică:  
 

LIMBI MODERNE 
 

Semestrul: I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

BRATU FLORENTINA 
 

f. Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 
 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor2: 
În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite 
în planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

                                                           
2Bifaținivelul de îndeplinirepentrufiecare descriptor ca înexempuldatșiadăugațicomentarii, dacăestecazul.  



 

23 
 

Realizarea portofoliului  
comisiei conform procedurilor 
interne 

✓   

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată 
la nivelul comisiei metodice 

✓   

Utilizarea fișei de evaluare a 
activității metodice  

✓   

Verificarea/avizarea la început 
de semestru/an școlar, a 
documentelor de planificare ale 
membrilor comisiei 

✓   

Respectarea standardelor de 
planificare curriculară de către 
membrii catedrei  

✓   

Realizarea proiectării activității 
didactice unitare, la nivel de 
catedră metodică 

✓  Există  și planificări diferențiate, în 
funcție de specificul clasei și de textele 
suport/ manualele alese 

Planificarea evaluării în cadrul 
proiectelor unităților de 
învățare 

✓   

Planificarea activităților 
practice, aplicative în proiectele 
unităților de învățare 

✓ 
 

  

Utilizarea manualelor aprobate 
de către MEN 

✓   

Utilizarea și selectarea 
manualelor și auxiliarelor 
curriculare (cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), astfel 
încât să fie adaptate specificului 
unității școlare și specializărilor 

✓   

Utilizarea de 
auxiliarecurriculare(cu 
respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), 
echipamenteşimateriale de 
studiuadecvaterealizării 
curriculum-uluinaționalși la 
deciziașcolii 

✓ 
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Asigurarea corelării parcurgerii  
disciplinelor la nivelul ariei 
curriculare 

✓   

Parcurgerea integrală a 
materiei, la toate disciplinele 
ariei și de către toate cadrele 
didactice 

✓  Materia prevăzută în zilele în care 
cursurile au fost întrerupte a fost 
recuperată pe parcurs 

Utilizarea rezultatelor testelor 
pentru a proiecta activitatea 
didactică pe baza achizițiilor 
anterioare ale elevilor 

✓   

g. Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor: 

În mare măsură În mică  măsură Deloc Comentarii 

Achiziționarea/realizarea de  
material didactic și auxiliare 
curriculare(cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017) 

✓ 
 

   

Existența și derularea 
programului de educație 
diferențiată pentru elevii 
performanți (în vederea 
participării la concursuri și 
olimpiade școlare) 

✓    

Existența și derularea 
programului de educație 
remedială (pentru elevii cu 
rezultate slabe la învățătură) 

✓    

Planificarea și realizarea de 
interasistențe 

✓    

Folosirea fișei de asistență 
agreate la nivelul unității, 
pentru susținerea descriptorilor 
referitori la calitatea proiectării 
și realizării curriculum-ului 

✓    

Preocuparea cadrelor didactice 
pentru formare și perfecționare 
metodică, prin participare la 
cursuri/ evenimente de formare 

 ✓  Lipsa de timp 
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Preocuparea cadrelor didactice 
și a responsabilului comisiei 
pentru valorificarea rezultatelor 
formării în activitatea 
educaţională.  

 ✓   

Preocuparea cadrelor didactice 
pentru activitatea de cercetare 
metodică/științifică 

 ✓  Lipsa de timp 

Preocuparea cadrelor didactice 
și a responsabilului comisiei 
pentru valorificarea rezultatelor 
propriei cercetări metodice și 
științifice  în activitatea 
educaţională.  

 ✓   

Participarea cadrelor didactice 
şi a personalului de conducere 
la activităţile metodice de la 
nivelul judeţului 

✓    

Participarea cadrelor didactice 
la activitățile comisiei  metodice 

✓   

h. Analiza activităților metodico-științifice  
c.1.)Analiza cantitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  

 
Număr activități planificate 

 
 5 

Număr activități realizate 
 

    13 

c.2.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  
 

Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 
participanți 

Utilizarea fișei de 
evaluare a activității 
metodice 

Feedback activitate 
realizată 

 1. 

Discutarea calificativelor pentru 

membrii catedrei pentru anul 

școlar 2016 – 2017 

28.08. 

2017 

toți 

membrii 

catedrei 

NU 
Proces - verbal 

întocmit 

2. 
Stabilirea planului activităților 

catedrei  pentru sem.I 
15.09. toți 

membrii 
NU Proces - verbal 
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2017 catedrei întocmit 

3. 
 Elaborarea itemilor pentru 

testarea predictivă  

15.09. 

2017 

 

toți 

 membrii 

catedrei 

NU 

Întocmirea subiectelor 

și a baremelor pentru 

fiecare clasa / nivel de 

studiu 

4. 
Participarea la consfătuirile 

profesorilor de limbi moderne 

18.09. 

2017, la 

ISJ DB,  

toți 

membrii 

catedrei 

NU Fișe de feedback 

5. 

Aplicare chestionare la clasa a IX 

– a pentru identificarea 

interesului pentru limbi straine 

al elevilor  

19 -

30.09. 

2017 

profesorii 

care 

predau la 

clasa 

 a IX-a 

NU 
Interpretarea 

chestionarelor 

6. 

Prezentarea și discutarea 

Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de 

bacalaureat și a Programei de 

limba și literatura română 

pentru bacalaureat 2017 la 

clasele a XII – a  

12 – 

30.09.20

17 

profesorii 

care 

predau la 

cls. a XII - a 

 

NU 
Întocmirea de  

procese – verbale la 

fiecare clasa 

7. 

Analiza rezultatelor obținute de 

elevi  la testările inițiale și 

stabilirea unor măsuri  

ameliorative la nivelul catedrei  

 30.10. 

2017 

toți 

membrii 

catedrei 

NU 

Întocmirea raportului 

de analiza și a fișelor 

de interpretare a 

testelor 

8. 
Participare la cercul pedagogic –

Lic.de Arte-Târgoviște 
20. 11. 
2017 

toți 

membrii 

catedrei 

NU Fișe de feedback 

9. 
Elaborarea itemilor pentru 

lucrările scrise semestriale  
 25.11. 
2017   

toți 

membrii 

catedrei 

NU Întocmirea subiectelor 

și a baremelor 
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10. 
Stabilire ofertă cursuri opționale 

pentru anul școlar 2018-2019  

28.11. 
2017 
 

toți 

membrii 

catedrei 

NU 
Tabel centralizator cu 

oferta de cursuri 

opționale 

11. 

Organizarea și desfășurarea 

etapei pe școală a Olimpiadei de 

limbă engleza 

10.12. 
2017 

Prof.lb. 

engleza 
NU 

Dosarul comisiei de 

organizare și 

desfășurare a 

olimpiadei 

12. 

Organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei de lb.engleza-etapa 

locala 

 

24.01. 

2018 , 

In 

colabor

are cu 

ISJ DB 

Prof.lb. 

engleza 
NU 

Dosarul comisiei de 

organizare și 

desfășurare a 

olimpiadei 

13. 

Pregătirea elevilor capabili de 

performanță pentru olimpiadele 

școlare  

 

01.11.2

017 – 

02.02. 

2018 

toți 

membrii 

catedrei 

 

NU Rezultatele obținute 

de elevi 

Lecții demonstrative 

Nr. 
crt. 

Descrierea 
activității 

Data 
Cadru didactic 

asistat 
Clasa 

Număr 
participanți 

Număr fișe 
de 

asistență 
completate 

Media 
calificativului 

acordat 
activității 

Lecție 
demonstrativă 

27.11. 

2017 
Gagiu Andreea V 5 2 FB 

Lectie 
demonstrativă 

26.01. 

2018 
Badea Ionela XIA 4 3 FB 

Interasistență 3.11 Prof.Badea I XIA Bratu F 1 FB 

Interasistență 5.11 prof.Bratu F XF Gagiu A 1 FB 

Interasistență 10.11 Prof.Gagiu A XIF Bratu F 1 B 

Interasistență 23.11 Prof.Serban A XIIF Călin A 1 FB 
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Interasistență 6.12 Prof.Cârstea S XIA Pasol A 1 FB 

Interasistență 6.12 Prof.Călin A IXE Dobra N 1 FB 

Interasistență 7.12 Prof.Pașol A XB Cârstea S 1 FB 

Interasistență 12.12 Prof.Călin A XE Șerban A 1 FB 

Interasistență 13.12 Prof.Dobra N XE Călin A 1 FB 

Alte activități metodico-științifice (prezentări de referate, diseminări, ateliere de lucru etc.) 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Cadru didactic care 
susține activitatea 

Număr 
participanți 

Utilizarea  
fișei de 

evaluare a 
activității 
metodice 

Feedback  
activitate 
realizată 

- - - - - - 

i. Analiza activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
d.1.)Analiza cantitativă a activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
Număr activități planificate 

 
5 

Număr activități realizate 
 

8 

d.2.) Analiza calitativă a activitățilorextracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Profesor 
organizator 

Număr 
participanți 

Rezultate 

Halloween-Parada 
costumelor și a dovlecilor 

27.10.2017 Gagiu Andreea 
7 prof. 

20 elevi –V,VI 

Proces-
verbal,fotografii 

Excursie tematică la Târgul 
International  de Carte 
Gaudeamus-București 

25.11.2017 Bratu Florentina 29 elevi-XF,XIG  

Concurs de Creație Literară-
Ion Ruseț-editia a XII a 

 

 

06.12.2017 
Prof.de 
lb.moderne 

7 elevi-
lb.engleză; 

1 elevi- 

Lb.italiană 

Jurizare lucrari 
secțiunea Traduceri  

Festivitatea de 
premiere 

diplome 
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Organizare si desfasurare 
concurs Esu-Public 
Speaking-Discurs in limba 
engleza 

15.12.2017 
Prof.de 
lb.engleză 

4 prof 

10 elevi 

Lista cu elevii 
premiați 

Webinar (seminar online) 
12.10. 

2017 

National 
Geographic 
Learning si 
Fischer 
International 

 

Bratu Florentina 
Certificat de 
participare 

Webinar (seminar online) 
06.12. 

2017 

National 
Geographic 
Learning 

Gagiu Andreea 
Certificat de 
participare 

Webinar (seminar online) 
09.12. 

2017 
British Council Gagiu Andreea 

Certificat de 
participare 

Webinar (seminar online) 
09.01. 

2017 
British Council Gagiu Andreea 

Certificat de 
participare 

j. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Nr mare de activități realizatein cadrul comisiei 
Diversitatea activităților desfasurate 
Nr mare de interasistențe realizatein cadrul comisiei 
Program de pregătire elevi pentru olimpiade,concursuri,etc 

Puncte slabe 

Nr mic de lecții demonstrative 
Anumite probleme de comunicare intre membri catedrei 

Nu s-au realizat prezentări de referate, diseminări, ateliere de lucru 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Propunerea unor activități interesante si utile, atat pentru elevi, cat si pentru 
profesori:dezbateri,referate, chestionare aplicate si interpretate 
O colaborare mai bună intre membri comisiei 
Alegerea unor intervale de timp corespunzătoare activităților respective 

 

2.2.2.  Aria curriculară: Om și societate  

Comisia metodică:  OM SI SOCIETATE 
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Semestrul: I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Budoiu Ion 
 

a. Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 
 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor3: 
În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite 
în planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliul comisiei 
conform procedurilor interne 

 V  

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată 
la nivelul comisiei metodice 

V   

Utilizarea fișei de evaluare a 
activității metodice  

V   

Verificarea/avizarea la început 
de semestru/an școlar, a 
documentelor de planificare ale 
membrilor comisiei 

V   

Respectarea standardelor de 
planificare curriculară de către 
membrii catedrei  

V   

Realizarea proiectării activității 
didactice unitare, la nivel de 
catedră metodică 

 V Există  și planificări diferențiate, în 

funcție de specificul clasei . 

Planificarea evaluării în cadrul 
proiectelor unităților de 
învățare 

V   

Planificarea activităților 
practice, aplicative în proiectele 
unităților de învățare 

V   

Utilizarea manualelor aprobate 
de către MEN 

V   

Utilizarea și selectarea  V Auxiliarele utilizate în anii școlari 

                                                           
3Bifaținivelul de îndeplinirepentrufiecare descriptor ca înexempuldatșiadăugațicomentarii, dacăestecazul.  
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manualelor și auxiliarelor 
curriculare (cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), astfel 
încât să fie adaptate specificului 
unității școlare și specializărilor 

precedenți nu au putut fi utilizate 
deoarece au trecut printr-o procedură 
de avizare de către MEN 

Utilizarea de 
auxiliarecurriculare(cu 
respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), 
echipamenteşimateriale de 
studiuadecvaterealizării 
curriculum-uluinaționalși la 
deciziașcolii 

V   

Asigurarea corelării parcurgerii  
disciplinelor la nivelul ariei 
curriculare 

V   

Parcurgerea integrală a 
materiei, la toate disciplinele 
ariei și de către toate cadrele 
didactice 

V  Materia prevăzută în zilele în care 
cursurile au fost întrerupte a fost 
recuperată pe parcurs. 

Utilizarea rezultatelor testelor 
pentru a proiecta activitatea 
didactică pe baza achizițiilor 
anterioare ale elevilor 

V   

b. Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor: 

În mare măsură În mică  măsură Deloc Comentarii 

Achiziționarea/realizarea de  
material didactic și auxiliare 
curriculare(cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017) 

 V   

Existența și derularea 
programului de educație 
diferențiată pentru elevii 
performanți (în vederea 
participării la concursuri și 
olimpiade școlare) 

V    

Existența și derularea 
programului de educație 
remedială (pentru elevii cu 

 V  Există preocupare 
pentru elevii cu 
rezultate slabe. 
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rezultate slabe la învățătură) 

Planificarea și realizarea de 
interasistențe 

 V   

Folosirea fișei de asistență 
agreate la nivelul unității, 
pentru susținerea descriptorilor 
referitori la calitatea proiectării 
și realizării curriculum-ului 

V    

Preocuparea cadrelor didactice 
pentru formare și perfecționare 
metodică, prin participare la 
cursuri/ evenimente de formare 

V    

Preocuparea cadrelor didactice 
și a responsabilului comisiei 
pentru valorificarea rezultatelor 
formării în activitatea 
educaţională.  

V    

Preocuparea cadrelor didactice 
pentru activitatea de cercetare 
metodică/științifică 

V    

Preocuparea cadrelor didactice 
și a responsabilului comisiei 
pentru valorificarea rezultatelor 
propriei cercetări metodice și 
științifice  în activitatea 
educaţională.  

 V   

Participarea cadrelor didactice 
şi a personalului de conducere 
la activităţile metodice de la 
nivelul judeţului 

V    

Participarea cadrelor didactice 
la activitățile comisiei  metodice 

V   

c. Analiza activităților metodico-științifice  
c.1.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  

 
Număr activități planificate :10 

 
 

Număr activități realizate :10 
 

 

c.2.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  
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Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 
participa
nți 

Utilizarea fișei de 
evaluare a activității 
metodice 

Feedback activitate 
realizată 

1 
Discutarea calificativelor pentru 
membrii catedrei pentru anul 
școlar 2016 – 2017 

28.08.2017 
toți 
membrii 
catedrei 

NU 
Proces - verbal 
întocmit 

2 
Stabilirea planului activităților 

catedrei – 
12.09.2017 

toți 

membrii 

catedrei 

NU 
Proces - verbal 

întocmit 

3 
Elaborarea itemilor pentru 

testarea predictivă 

12.09.2017 

 

toți 

 membrii 

catedrei 

NU 

Întocmirea 

subiectelor și a 

baremelor pentru 

fiecare clasa / nivel 

de studiu 

4 
Participarea la consfatuirile 

profesorilor de socio-umane 

21.09.2017, 

la Liceul 

Balasa 

Doamna 

Tgv. 

toți 

membrii 

catedrei 

NU Fișe de feedback 

 
 

5 

Prezentarea și discutarea 

Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de 

bacalaureatpentru bacalaureat 

2017 la clasele a XII – a  

12 – 

30.09.2017 

profesorii 

care 

predau la 

clasele a 

XII - a 

 

NU 
Întocmirea de  

procese – verbale la 

fiecare clasa 
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6 
 

Analiza rezultatelor obținute de 

elevi  la testările inițiale și 

stabilirea unor măsuri  

ameliorative la nivelul catedrei  

 30.10.2017 

toți 

membrii 

catedrei 

NU 

Întocmirea raportului 

de analiza și a fișelor 

de interpretare a 

testelor 

 

7 
Elaborarea itemilor pentru 

lucrările scrise semestriale   21.11.2017   

toți 

membrii 

catedrei 

NU 
Întocmirea 

subiectelor și a 

baremelor 

8 

Stabilire ofertă cursuri 

opționale pentru anul școlar 

2018-2019  

28.11.2017 
 

toți 

membrii 

catedrei 

NU 
Tabel centralizator cu 

oferta de cursuri 

opționale 

9 

Organizarea și desfășurarea 

etapei pe școală a Olimpiadei 

de Geografie . 
01.02.2018 

Prof.de 

geografie 
NU 

Dosarul comisiei de 

organizare și 

desfășurare a 

olimpiadei 

10 

Pregătirea elevilor capabili de 

performanță pentru 

olimpiadele școlare  

 

01.11.2017 

– 

02.03.2018, 

conform 

graficului 

întocmit 

toți 

membrii 

catedrei 

 

NU Rezultatele obținute 

de elevi 

 
Lecții demonstrative 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea 
activității 

Data 
Cadru didactic 

asistat 
Clasa 

Număr 
participanți 

Număr fișe 
de 

asistență 
completate 

Media 
calificativului 

acordat 
activității 

1 
Vulcanii si 
cutremurele 

16.11.
2017 

Mitroi Mihaela V 4 4 FOARTE BINE 

Alte activități metodico-științifice (prezentări de referate, diseminări, ateliere de lucru etc.) 

Descrierea activității Data Cadru didactic care Număr 
Utilizarea  

fișei de 
Feedback  
activitate 
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Nr. 
crt. 

susține activitatea participanți evaluare 
a 

activității 
metodice 

realizată 

1 
Referat cu tema ,,Cresterea 
calitatii evaluarii’’ 

1.01.20
18 

Budoiu Ion 4 Da 
Proces 
verbal,discutii. 

2 
Comemorarea 
Holocaustului. 

16.11.2
018 

Nicoara 
Adrian,Stanescu 
Gheorghe 

Cls.XIID,XE,
XF. 

 
Proces 
verbal,CD. 

3 Ziua Nationala a Romaniei 
7.12.20
17 

Nicoara 
Adrian,Stanescu 
Gheorghe 

Cls.XIIG,XA,
XD,XIID. 

 PPT-uri. 

d.Analiza activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
d.1.)Analiza cantitativă a activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
Număr activități planificate 

 
3 

Număr activități realizate : 
 

3 

d.2.) Analiza calitativă a activitățilorextracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Profesor 
organizator 

Număr 
participanți 

Rezultate 

1 
Excursie tematică la 
inchisoarea Pitesti. 

18.12.2017 
Stanescu 
Gheorghe 

27  

2 
Cunoasterea orizontului 
local 

22.12.2017 Budoiu Ion 21  

3 
Participarea la depunerea 
coroanelor-Ziua Nationala a 
Romaniei. 

1.12.2017 
Stanescu 
Gheorghe, 
Budoiu Ion 

15  

 Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Toate discipline sunt predate de cadre didactice calificate 
Implicarea  majorității membrilor catedrei în activitățile desfășurate 
Utilizarea mijloacelor TIC si metodelor activ-participative in lectiile predate 
Metode diverse de evaluare folosite de cadrele didactice 

Puncte slabe Numărul mic de lecții demonstrative 
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Absența  unor fișe de evaluare a altor activități în afara lecțiilor demonstrative 
Lipsa lectiilor AEL 
Număr mic de lecții demonstrative 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Propunerea unor activități interesante și utile, atât pentru elevi , cât și pentru 
profesori – dezbateri, mese rotunde. 
Continuarea pregatirilor cu elevii capabili de performate, participanti la olimpiadele 
scolare 
Realizarea unei mai bune planificări a activităţilor, în scopul înlăturării dificultăţilor de 
participare a unor membri și a suprasolicitării 
Desfășurarea unor ateliere de lucru pe teme de actualitate 

 

2.2.3.  Aria curriculară: Matematică, științe și tehnologii 

Comisia metodică:  
 

Matematică-Informatică 
 

Semestrul: I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Constantinescu Adina 
 

a. Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 
 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor4: 
În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor 
stabilite în planul managerial 
pentru perioada raportată  

   

Realizarea portofoliul 
comisiei conform 
procedurilor interne 

   

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ 
raportată la nivelul comisiei 
metodice 

   

Utilizarea fișei de evaluare a 
activității metodice  

   

Verificarea/avizarea la 
început de semestru/an 
școlar, a documentelor de 

   

                                                           
4Bifaținivelul de îndeplinirepentrufiecare descriptor ca înexempuldatșiadăugațicomentarii, dacăestecazul.  
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planificare ale membrilor 
comisiei 

Respectarea standardelor de 
planificare curriculară de 
către membrii catedrei  

   

Realizarea proiectării 
activității didactice unitare, 
la nivel de catedră metodică 

   

Planificarea evaluării în 
cadrul proiectelor unităților 
de învățare 

   

Planificarea activităților 
practice, aplicative în 
proiectele unităților de 
învățare 

   

Utilizarea manualelor 
aprobate de către MEN 

   

Utilizarea și selectarea 
manualelor și auxiliarelor 
curriculare (cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), 
astfel încât să fie adaptate 
specificului unității școlare și 
specializărilor 

   

Utilizarea de 
auxiliarecurriculare(cu 
respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), 
echipamenteşimateriale de 
studiuadecvaterealizării 
curriculum-uluinaționalși la 
deciziașcolii 

   

Asigurarea corelării 
parcurgerii  disciplinelor la 
nivelul ariei curriculare 

   

Parcurgerea integrală a 
materiei, la toate disciplinele 
ariei și de către toate cadrele 
didactice 
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Utilizarea rezultatelor 
testelor pentru a proiecta 
activitatea didactică pe baza 
achizițiilor anterioare ale 
elevilor 

   

b. Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor: 

În mare măsură În mică  
măsură 

Deloc Comentarii 

Achiziționarea/realizarea de  
material didactic și auxiliare 
curriculare(cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017) 

    

Existența și derularea 
programului de educație 
diferențiată pentru elevii 
performanți (în vederea 
participării la concursuri și 
olimpiade școlare) 

    

Existența și derularea 
programului de educație 
remedială (pentru elevii cu 
rezultate slabe la învățătură) 

    

Planificarea și realizarea de 
interasistențe 

    

Folosirea fișei de asistență 
agreate la nivelul unității, 
pentru susținerea 
descriptorilor referitori la 
calitatea proiectării și 
realizării curriculum-ului 

    

Preocuparea cadrelor 
didactice pentru formare și 
perfecționare metodică, prin 
participare la cursuri/ 
evenimente de formare 

    

Preocuparea cadrelor 
didactice și a responsabilului 
comisiei pentru valorificarea 
rezultatelor formării în 
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activitatea educaţională.  

Preocuparea cadrelor 
didactice pentru activitatea 
de cercetare 
metodică/științifică 

    

Preocuparea cadrelor 
didactice și a responsabilului 
comisiei pentru valorificarea 
rezultatelor propriei 
cercetări metodice și 
științifice  în activitatea 
educaţională.  

    

Participarea cadrelor 
didactice şi a personalului de 
conducere la activităţile 
metodice de la nivelul 
judeţului 

    

Participarea cadrelor 
didactice la activitățile 
comisiei  metodice 

   

c. Analiza activităților metodico-științifice  
c.1.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  

 
Număr activități planificate 

 
7 

Număr activități realizate 
 

7 

c.2.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  
 

Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 
 

Nr. crt. 

Descrierea 
activității 

Data 
Număr 
participanți 

Utilizarea fișei de 
evaluare a 
activității metodice 

Feedback activitate 
realizată 

1. 

Analiza activității 

desfășurate în cadrul 

Comisiei Metodice 

“Matematică-informatică”, 

în anul școlar 2016-2017 

4.09.2017 7 Da  
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2. 

Stabilirea tematicii pentru 

semestrele I și II, anul 

şcolar 2017-2018 

4.09.2017 7 Nu   

3. 

Testarea iniţială a elevilor: 

Prezentarea și analiza 

rezultatelor la testele 

inițiale. 

Elaborarea planului 

remedial acolo unde este 

cazul 

31.10.2017 7 Nu   

      
Lecții demonstrative 

 

Nr. crt. 
Descrierea 
activității 

Data 
Cadru didactic 

asistat 
Clasa 

Număr 
participanți 

Număr fișe 
de 

asistență 
completate 

Media 
calificativului 

acordat 
activității 

1. 
Lecție 

demonstrativă 
8.11.2017 

Șerban V. Cristian 

Gabriel 
9B 8 7 B 

2. 
Lecție 

demonstrativă 
6.12.2017 

Pintican Cătălin 

Marius 
9A 6 4 FB 

Alte activități metodico-științifice (prezentări de referate, diseminări, ateliere de lucru etc.) 
 

Nr. crt. Descrierea 
activității 

Data 
Cadru didactic care 
susține activitatea 

Număr 
participanți 

Utilizarea  
fișei de 

evaluare a 
activității 
metodice 

Feedback  
activitate 
realizată 

1. 

Referat Realizarea 

unui quiz cu 

programul Quizfaber 

15.12.2017 Zahiu Valentin 6 Nu  

2. 

Diseminare în urma 

participării la cursul 

Informatică și TIC 

pentru clasa a V-a 

23.01.2018 
Constantinescu 

Adina 
7 Nu 
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d. Analiza activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
d.1.)Analiza cantitativă a activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
Număr activități planificate 

 
3 

Număr activități realizate 
 

3 

d.2.) Analiza calitativă a activitățilorextracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
 

Nr. crt. 

Descrierea 
activității 

Data 
Profesor 
organizator 

Număr 
participanți 

Rezultate 

1. 
Sesiune examinare 

ECDL 
24.11.2017 

Constantinescu 

Adina 
17  

2. 
Sesiune examinare  

ECDL 
15.12.2017 

Constantinescu 

Adina 
15  

3. 
Sesiune examinare 

ECDL 
7.11.2017 

Constantinescu 

Adina 
23  

e. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  
Comunicare bună între membrii catedrei 

Realizarea tuturor activităților metodico-științifice planificate 

Puncte slabe 
Nu s-au realizat interasistențe 

Unele activități nu au fost realizate în luna propusă  

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Realizarea de interasistențe 

Utilizarea  constantă a fișei de evaluare a activității metodice 

 

Comisia metodică:  

 

Stiinţe 

 

Semestrul: I An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  Nae Cristina 

a. Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 

 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor5: 

                                                           
5 Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul.  
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În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite 

în planul managerial pentru 

perioada raportată  

   Toate documentele se găsesc în 

portofoliul comisiei metodice. 

Realizarea portofoliul comisiei 

conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 

implementare pentru fiecare 

activitate realizată/ raportată la 

nivelul comisiei metodice 

    

Utilizarea fișei de evaluare a 

activității metodice  

    

Verificarea/avizarea la început 

de semestru/an școlar, a 

documentelor de planificare ale 

membrilor comisiei 

    

Respectarea standardelor de 

planificare curriculară de către 

membrii catedrei  

    

Realizarea proiectării activității 

didactice unitare, la nivel de 

catedră metodică 

    

Planificarea evaluării în cadrul 

proiectelor unităților de 

învățare 

    

Planificarea activităților 

practice, aplicative în proiectele 

unităților de învățare 

    

Utilizarea manualelor aprobate 

de către MEN 

    

Utilizarea și selectarea     
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manualelor și auxiliarelor 

curriculare (cu respectarea 

O.M.5062/26.09.2017), astfel 

încât să fie adaptate specificului 

unității școlare și specializărilor 

Utilizarea de auxiliare 

curriculare(cu respectarea 

O.M.5062/26.09.2017), 

echipamente şi materiale de 

studiu adecvate realizării 

curriculum-ului național și la 

decizia școlii 

    

Asigurarea corelării parcurgerii  

disciplinelor la nivelul ariei 

curriculare 

    

Parcurgerea integrală a 

materiei, la toate disciplinele 

ariei și de către toate cadrele 

didactice 

    

Utilizarea rezultatelor testelor 

pentru a proiecta activitatea 

didactică pe baza achizițiilor 

anterioare ale elevilor 

    

b. Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor: 

În mare măsură În mică  măsură Deloc Comentarii 

Achiziționarea/realizarea de  

material didactic și auxiliare 

curriculare(cu respectarea 

O.M.5062/26.09.2017) 
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Existența și derularea 

programului de educație 

diferențiată pentru elevii 

performanți (în vederea 

participării la concursuri și 

olimpiade școlare) 

     

Existența și derularea 

programului de educație 

remedială (pentru elevii cu 

rezultate slabe la învățătură) 

     

Planificarea și realizarea de 

interasistențe 

     

Folosirea fișei de asistență 

agreate la nivelul unității, 

pentru susținerea descriptorilor 

referitori la calitatea proiectării 

și realizării curriculum-ului 

     

Preocuparea cadrelor didactice 

pentru formare și perfecționare 

metodică, prin participare la 

cursuri/ evenimente de formare 

     

Preocuparea cadrelor didactice 

și a responsabilului comisiei 

pentru valorificarea rezultatelor 

formării în activitatea 

educaţională.  

     

Preocuparea cadrelor didactice 

pentru activitatea de cercetare 

metodică/științifică 

     

Preocuparea cadrelor didactice 

și a responsabilului comisiei 

pentru valorificarea rezultatelor 
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propriei cercetări metodice și 

științifice  în activitatea 

educaţională.  

Participarea cadrelor didactice 

şi a personalului de conducere 

la activităţile metodice de la 

nivelul judeţului 

     

Participarea cadrelor didactice 

la activitățile comisiei  metodice 

    

c. Analiza activităților metodico-științifice 

c.1.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  

 

Număr activități planificate 

 

8 

Număr activități realizate 

 

10 

c.2.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  

 

Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 

Nr. 

crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 

participanți 

Utilizarea fișei de 

evaluare a activității 

metodice 

Feedback activitate 

realizată 

1. 

Analiza activităţii comisiei 

metodice din anul şcolar 2016 - 

2017 şi stabilirea activităţilor 

pentru anul şcolar 2017-2018. 

08.09. 

2017 

Toţi 

membrii 

comisiei 

- Proces verbal 

2. 

Intocmirea planificărilor anuale 

şi semestriale, proiectarea 

unităţilor de învăţare şi 

elaborarea testelor iniţiale. 

Sept. 

2017 

Toţi 

membrii 

comisiei 

- Proces verbal 
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3. 

Analiza rezultatelor obţinute de 

elevi la testele iniţiale şi 

stabilirea măsurilor 

ameliorative, elaborarea 

programului de pregătire 

suplimentară pentru 

bacalaureat, selectarea elevilor 

capabili de performanţă la 

fizică, chimie şi biologie 

30.10. 

2017 

Toţi 

membrii 

comisiei 

- Proces verbal 

4. 
Propuneri de cursuri opţionale 

pentru anul şcolar 2018 – 2019. 

28.11. 

2017 
5 membri - Chestionare 

Lecții demonstrative 

Nr. 

crt. 

Descrierea 

activității 
Data 

Cadru didactic 

asistat 
Clasa 

Număr 

participanți 

Număr fișe 

de 

asistență 

completate 

Media 

calificativului 

acordat 

activității 

1. 

Lecţie demonstrativă 

la biologie cu tema:  

,, Mitoza’’ 

30.10.

2017 
Stanciu Otilia IX B 5 membri 4 F.B. 

2. 

Lecţie demonstrativă 

la fizică cu tema:       

,, Proprietăţi 

generale. Mărimi 

fizice’’ 

15.12.

2017 
Nae Cristina VI 5 membri 4 F.B. 

Alte activități metodico-științifice (prezentări de referate, diseminări, ateliere de lucru etc.) 

Nr. 

crt. 

Descrierea activității Data 
Cadru didactic care 

susține activitatea 

Număr 

participanți 

Utilizarea  

fișei de 

evaluare a 

activității 

Feedback  

activitate 

realizată 
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metodice 

1. 
Referat cu tema:,,Abordarea 

interdisciplinară în Stiinţe’’ 

28.11.

2017 

Costin Cristina 

Diaconescu Mihaela 
Cristina 

5 membri - Proces verbal 

2. 

Găzduirea Cercului metodic 

al profesorilor de chimie din 

liceele judeţului Dâmboviţa 

22.11.

2017 

Diaconescu Mihaela 
Cristina 

Abramescu Simona 

23 

profesori 
- Proces verbal 

3. 
Organizarea fazei locale a 

olimpiadei de biologie 

30.01.

2018 

Costin Cristina 

Stanciu Otilia 
7 elevi - 

Rezultatele 

obţinute 

4. Interasistenţe 

19.01.

2018 

22.01.

2018 

Abramescu Simona 

 

Costin Cristina 

2 membri - 
Fişe de 

asistenţă 

d. Analiza activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

d.1.)Analiza cantitativă a activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

Număr activități planificate 

 

1 

Număr activități realizate 

 

2 

d.2.) Analiza calitativă a activitățilorextracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

Nr. 

crt. 

Descrierea activității Data 
Profesor 

organizator 

Număr 

participanți 
Rezultate 

1. 

Concurs de desene cu tema: 

,,1 Decembrie – Ziua 

Antisida’’ 

29.11. 2017 Costin Cristina 
Elevii clasei 

a XI -a A 
 

2. Participarea la Concursul de 
20.01.2018 

21.01.2018 
Nae Cristina 21 elevi Nichita Radu(XII A)- 
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Fizică PHI -2018 premiul al II-lea 

Pietroşanu 

Stefan(VI), Grigore 

Fabiana(VI) -

premiul al III-lea 

Mastacan David(VI), 

Necula Teodora(XA) 

Dinu Sergiu(XIA), 

Scarlat Andrei(XIIA), 

Negulescu 

Alexandru(XIIB), 

Nedelcu 

Alexandru(XIIA), 

Stefan 

Alexandra(XIIB) - 

menţiune 

e.Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  

 

Puncte tari  

Preocuparea membrilor comisiei pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ la 

disciplinele fizică, chimie, biologie şi ştiinţe. 

Stimularea curiozităţii faţă de studiul ştiinţelor printr-o abordare atractivă a temelor 

propuse. 

Imbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne în scopul îmbunătăţirii activităţii de 

învăţare. 

Realizarea activităţilor propuse. 

Puncte slabe 
Orele nu se desfăşoară în laboratoare. 

Puţin timp alocat pregătirilor suplimentare pentru concursuri şi examene. 

Măsuri de 

îmbunătățire a 

activității comisiei 

Realizarea unui număr mai mare de interasistenţe. 

Pregătire suplimentară cu elevii care au rezultate slabe la fizică, chimie şi biologie. 

Respectarea programelor de pregătire suplimentară pentru concursuri şi examene. 
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2.2.4. Ariile curriculare: Educație fizică și sport, Arte, Religie 

 

Comisia metodică:  
 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, ARTE ȘI RELIGIE 
 

Semestrul: I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Prof. Damian Ileana 
 

k. Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 
 

Descriptor de 
performanță 

Îndeplinirea descriptorilor6: 
În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor 
stabilite în planul 
managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliul 
comisiei conform 
procedurilor interne 

  
  

Existența dovezilor de 
implementare pentru 
fiecare activitate 
realizată/ raportată la 
nivelul comisiei 
metodice 

  

  

Utilizarea fișei de 
evaluare a activității 
metodice  

  
  

                                                           
6 Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul.  
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Verificarea/avizarea la 
început de 
semestru/an școlar, a 
documentelor de 
planificare ale 
membrilor comisiei 

  

  

Respectarea 
standardelor de 
planificare curriculară 
de către membrii 
catedrei  

  

  

Realizarea proiectării 
activității didactice 
unitare, la nivel de 
catedră metodică 

  

  

Planificarea evaluării 
în cadrul proiectelor 
unităților de învățare 

  
  

Planificarea 
activităților practice, 
aplicative în proiectele 
unităților de învățare 

  

  

Utilizarea manualelor 
aprobate de către 
MEN 

  
  

Utilizarea și selectarea 
manualelor și 
auxiliarelor curriculare 
(cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017
), astfel încât să fie 
adaptate specificului 
unității școlare și 
specializărilor 

  

  

Utilizarea de auxiliare 
curriculare(cu 
respectarea 
O.M.5062/26.09.2017
), echipamente şi 
materiale de studiu 
adecvate realizării 
curriculum-ului 
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național și la decizia 
școlii 

Asigurarea corelării 
parcurgerii  
disciplinelor la nivelul 
ariei curriculare 

  

  

Parcurgerea integrală 
a materiei, la toate 
disciplinele ariei și de 
către toate cadrele 
didactice 

  

  

Utilizarea rezultatelor 
testelor pentru a 
proiecta activitatea 
didactică pe baza 
achizițiilor anterioare 
ale elevilor 

  

  

l. Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de 
performanță 

Îndeplinirea descriptorilor: 

În mare măsură În mică  măsură Deloc Comentarii 

Achiziționarea/realizar
ea de  material 
didactic și auxiliare 
curriculare(cu 
respectarea 
O.M.5062/26.09.2017
) 

  

   

Existența și derularea 
programului de 
educație diferențiată 
pentru elevii 
performanți (în 
vederea participării la 
concursuri și 
olimpiade școlare) 

  

   

Existența și derularea 
programului de 
educație remedială 
(pentru elevii cu 
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rezultate slabe la 
învățătură) 
Planificarea și 
realizarea de 
interasistențe 

  
   

Folosirea fișei de 
asistență agreate la 
nivelul unității, pentru 
susținerea 
descriptorilor referitori 
la calitatea proiectării 
și realizării curriculum-
ului 

  

   

Preocuparea cadrelor 
didactice pentru 
formare și 
perfecționare 
metodică, prin 
participare la cursuri/ 
evenimente de 
formare 

  

   

Preocuparea cadrelor 
didactice și a 
responsabilului 
comisiei pentru 
valorificarea 
rezultatelor formării în 
activitatea 
educaţională.  

  

   

Preocuparea cadrelor 
didactice pentru 
activitatea de 
cercetare 
metodică/științifică 

  

   

Preocuparea cadrelor 
didactice și a 
responsabilului 
comisiei pentru 
valorificarea 
rezultatelor propriei 
cercetări metodice și 
științifice  în 
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activitatea 
educaţională.  
Participarea cadrelor 
didactice şi a 
personalului de 
conducere la 
activităţile metodice 
de la nivelul judeţului 

  

   

Participarea cadrelor 
didactice la activitățile 
comisiei  metodice 

  
  

m. Analiza activităților metodico-științifice  
c.1.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  

 
Număr activități 
planificate 

 

7 

Număr activități realizate 
 

7 

c.2.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  
 

Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 

Nr. 
crt. 

Descrierea 
activității 

Data 
Număr 
participanți 

Utilizarea fișei 
de evaluare a 
activității 
metodice 

Feedback activitate 
realizată 

1. Proiectarea activităților 

catedrei 

Sept. 

2017 
7 Nu Nu 

2. Participare Consfătuiri 
Sept 

2017 
7 Nu  Nu  

3. 

Întâlnire și discuţii privind 

evaluarea iniţială - 

rezultate şi elaborarea 

strategiilor recuperatorii 

20 Oct. 

2017 
6 Nu   Nu  

4. Participarea tuturor 

membrilor comisiei 

Noiem-

brie 
7 Nu  Nu  
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metodice la activitatea de 

cerc metodic 

2017 

5. 

Analiza activității pe 

semestrul I 

 

29.01.2

018 
7 Nu Nu 

Lecții demonstrative 

Nr. 

crt. 

Descrierea 

activității 
Data 

Cadru 

didactic 

asistat 

Clasa 

Număr 

participa

nți 

Număr fișe 

de 

asistență 

completate 

Media 

calificativului 

acordat 

activității 

1. 

Lecție 

demonstrat

ivă  

20.10.2017 
Prof. Marian 

Dobrescu 
a XII-a B 6 5 FB 

Alte activități metodico-științifice (prezentări de referate, diseminări, ateliere de lucru etc.) 

Nr. 

crt. 
Descrierea activității Data 

Cadru 

didactic 

care 

susține 

activitatea 

Număr 

participanți 

Utilizarea  

fișei de 

evaluare a 

activității 

metodice 

Feedback  

activitate 

realizată 

1. 

Prezentare referat „ Actul 

predării, între tradițional 

și modern” 

29.01.20

18 

Prof. 

Damian 

Ileana 

7 Da FB 

n. Analiza activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

d.1.)Analiza cantitativă a activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

Număr activități 

planificate 

 

1 

Număr activități realizate 

 

2 
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d.2.) Analiza calitativă a activitățilorextracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

Nr. 

crt. 

Descrierea 

activității 
Data 

Profesor 

organizator 

Număr 

participanți 
Rezultate 

1. 

„Despre Religie si Arta 

la Mănăstirea Bunea” – 

activitate 

transdisciplinară 

Dec. 

2017 

Prof. Damian 

Ileana 
6  

2. Serbarea de Crăciun 

19. 

dec. 

2017 

Prof. Damian 

Ileana, Prof. 

Florescu 

Alexandra 

6  

3 
Participare la expoziția 

“ Picturalitatea literei” 

17.11.

2017 

prof. Marian 

dobrescu, prof. 

Damian Ileana 

2  

4.  

Participare activități 

culturale organizate 

de Asociația Literata 

“ Familia creștină, în 
vâltoarea lumii 
contemporane 

 

"7 Cuvinte. Povestea 
unui biruitor"  

 

Crăciun în temnițele 
comuniste” , 

 

“ Uniți în cuget și-n 

 

 

16.11.

2017 

 

21.11.
2017 
 
 

11.12.
2017 

 

24.01.

 

 

prof. Damian 

Ileana, prof. 

Dobrescu 

Marian 

prof. Damian 

Ileana 

 

prof. Damian 

Ileana 

prof. Damian 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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simțiri” 2018 Ileana 

o. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  

 

Puncte tari  

Participarea/ implicarea tuturor  membrilor la/ în activitățile comisiei 

Eficientizarea calității procesului de predare-învățare în cadrul Comisiei metodice 

Dezvoltarea  unor  parteneriate  educaționale (  a fost încheiat parteneriatul 

interinstituţional Școală – Biserică) 

Obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare 

Puncte slabe 
Resursele  materiale existente la nivelul comisiei sunt insuficiente, afectând astfel 

buna desfășurare a procesului instructiv – educativ) 

Măsuri de 

îmbunătățire 

a activității 

comisiei 

Creșterea gradului de implicare a profesorilor în utilizarea și modernizarea bazei 

materiale existente la nivelul instituției 

 

1.3. ACTIVITATEA COMISIILOR DE LUCRU 

 

1.3.1. Comisia pentru curriculum  

Comisia de lucru:  
 

COMISIA PENTRU CURRICULUM  
 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

 
ANDREIANA CARMEN 

a. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță7 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor8: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

                                                           
7Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

    
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

  Nu a fost cazul  

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

  Nu a fost cazul 

b. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

10 

Număr activități realizate 
 

10 

c. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 
participanți 

Feedback activitate 
realizată 

Planificarea activității pentru anul școlar 2017-
2018  

Oct. 2017 Responsabil 
comisie și 
responsabili 
comisii metodice 

Plan  managerial  

Examene de diferențe realizate pentru toți 
elevii care au fost transferați și au schimbat 
profilul/specializare   

Sep. 2017 

Feb. 2018 

Responsabil 
comisie și 
responsabili 
comisii metodice 

Cataloagelede 
examen, subiectele, 
baremele și lucrările 
scrise ale elevilor  
dovedesc 
respectarea 
procedurii specifice 
activității planificate 

Realizarea schemelor orare la începutul anului 
școlar, pentru toate clasele  

Sep. 2017 1 
Schemele orare 
respectă planurile 
cadru. 
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Curriculum naţional şi la decizia şcolii 
implementat conform metodologiilor în 
vigoare. 

 

Responsabil 
comisie și 
responsabili 
comisii metodice 

 

Planificările 
caledaristice sunt 
realizate pe baza 
programelor 
naţionale, respectiv 
a programelor 
opţionale avizate de 
inspectorul de 
specialitate.  

Planificările sunt 
avizate de 
responsabilii de 
catedră sau comisie 
metodică. 

Implementarea curriculumului obligatoriu şi 
opţional, în condiţii optime 

Feb.2018 

Iunie 2018 

Conform 
Graficului 
POMC 

Toate cadrele 
didactice 

Portofoliile 
comisiilor 
metodicecuprind 
dovezi de 
implementare 
corectă a 
curriculumului 

Construirea ofertei CDŞ pentru 2018-2019, 
conform legislaţiei şi procedurilor interne 

Dec.2017 

Ian. 2018 

 

 

Toate cadrele 
didactice 

Fișe centralizatoare 
ale disciplinelor 
propuse de 
comisiile metodice 
a face parte din CDȘ 
pentru anul școlar 
2018 – 2019indică 
un număr mic de 
opționale discipline 
noi 

Stabilirea opționalelor integrate  
Dec.2017 

Ian. 2018 

Toate cadrele 
didactice 

Fișe centralizatoare 
ale disciplinelor 
propuse de 
comisiile metodice 
a face parte din CDȘ 
pentru anul școlar 
2018 – 2019 indică 
un număr mic de 
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opționale integrate 
( 2 pentru fiecare 
dintre cele 2 clase).  

Ofertarea CDŞ pentru anul 2018-2019 către 
elevi şi centralizarea opţiunilor 

Dec. 2017 

Ian. 2018 
1 

CDŞ rezultat după 
centralizarea 
opţiunilor este în 
concordanţă cu 
interesele elevilor, 
nevoile comunităţii 
şi resursele umane 
şi materiale ale 
şcolii; 

Chestionarele 
aplicate elevilor și 
părinților indică o 
omogenitate a 
opțiunilor elevilor la 
nivel de clasă. Toate 
opționalele alese au 
întrunit cel puțin 
50% dintre opțiunile 
elevilor/ clasă. 

Realizarea proiectului de încadrare pentru anul 
școlar 2018 - 2019 

Ian. 2018 1 

Proiectul de 
încadrare realizat se 
află în concordanţă 
cu interesele 
elevilor, nevoile 
comunităţii şi 
resursele umane şi 
materiale ale şcolii  

Stabilirea conținutului examenelor de diferențe 
ca urmare a transferului elevilor în vacanța 
intersemestrială  

 Feb. 2018 3 

Cataloagelede 
examen, subiectele, 
baremele și lucrările 
scrise ale elevilor  
dovedesc 
respectarea 
procedurii specifice 
activității planificate 
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d. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

 

Puncte tari  

Respectarea planurilor cadru în întocmirea schemelor orare 
Concordanţa curriculumului și a CDȘ cu interesele elevilor, nevoile comunităţii şi 
resursele umane şi materiale ale şcolii 

Respectarea termenelor de  realizare a activităților  

Puncte slabe 

Oferta CDȘ nu este foarte variată la unele clase 
Cadrele didactice nu sunt interesate să propună opționale discipline noi 

Cu foarte puține excepții, oferta CDȘ nu se înnoiește de la un an la altul  

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Încurajarea profesorilor pentru propunerea unor opționale discipline noi 
Diversificarea ofertei CDȘ 
Realizarea unei analize de nevoi ale elevilor 
Adaptarea ofertei CDȘ la specificul clasei (profil, specializare) 

 

1.3.2. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică 

Comisia de lucru:  
 

 
Comisia  pentru dezvoltare profesionalăşi evoluţie în cariera didactică 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

 
Elena Nicolaescu 

a. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță9 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor10: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

˅   

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

˅   
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

  Nu e cazul 

                                                           
9 Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

  Nu e cazul 

b. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

5 

Număr activități realizate 
 

7 

c. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 
participanți 

Feedback activitate 
realizată 

Întocmirea documentelor de proiectare, 
programare, organizare, evaluare, 
evidenţăşi sinteză privind activitatea 
comisiei 

septembrie 3  

Actualizarea bazei de date privind 
cursurile de formare derulate în cursul 
anului şcolar anterior.   

octombrie 2  

Informare cu privire la oferta CCD 
privind cursurile de formare  - realizarea 
panoului informativ din cancelarie 

Octombrie/ 
Ianuarie 

42  

Participare la sedinta de informare a 
CCD  

28 noiembrie 1  

Identificarea şi îndrumarea cadrelor 
didcatice care depun în anul şcolar 
curent dosare în vederea obţinerii 
gradelor didcatice ; Carmen Ducu, 
Iuliana Bucur, Andreea Gagiu , Alina 
Luţă, Mihaela Diaconescu, Ionela Badea, 
Cătălin Pintican, Carmen Andreiana. 

octombrie 10  

Actualizarea bazei de date privind 
cursurile de formare derulate şi 
încheiate în cursul semestrului I an 

Februarie  2  
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şcolar 2017 - 2018 

Realizarea raportului  de activitate 
semestrial 

Februarie  1  

d. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  
Un număr relativ important de cadre didactice au urmat cursuri de formare în 
semestrul I, ceea ce denotă interesul acestora privind acest domeniu  

Puncte slabe Comunicarea defectuoasă la nivelul unitaţii de învăţământ 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Se impune actualizarea bazei de date privind adresele de mail ale colegilor care 
predau în şcoala noastrăîn fiecare an.   

 

1.3.3. Comisia pentru programe și proiecte educative 

Comisia de lucru:  
 

Comisia pentru programe și proiecte educative 
Subcomisia pentru programe si proiecte europene  

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Victoria Voicu 
 

e. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță11 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor12: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

    
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

    

                                                           
11Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

  Nu s-au realizat 

f. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

8 

Număr activități realizate 
 

8 

g. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Număr participanți 
Feedback activitate 

realizată 

1.Realizarea Raportului asupra activitații 
comisei pentru semestrul I al anului școlar 
2017-2018 

Octombrie  1 - 

2.Planificarea activității pentru anul scolar 
2017-2018- Plan managerial, program 
activități 

octombrie 1 - 

3.Diseminarea informației privind  Proiectul 
Erasmus KA1 –Vet - EuRoCompetențe de 
Întreținere și  Depanare PC 

Octombrie/ 

noiembrie 

     60 elevi,                
50    profesori,      40 
de parinti  

- 

4.Pregatirea  deplasarii în Portugalia pentru 
Primului Flux de elevi  

Noiembrie/ 
decembrie 

      35 de elevi + 4 
profesori 

- 

5.Elaborarea de noi aplicații pentru Apelul 
Erasmus + 2018, KA1 VET 

Ianuarie/ 
februarie 

 2 - 

6.Elaborarea impreuna cu parteneri 
europeni a unei aplicatii pentru Apelul 
Erasmus +2018 KA2 -Learningthrough 
geocaching  

Semestrul I  3              - 

7.Parteneriat etwinning „Culture on the 

Stage”-  

Semestrul  I 11 tari - 

8.Parteneriat etwinning „The poetic Balkans 

a message of peace” 

Semestrul  I 13 tari  - 
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h. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  
Realizarea unui numar mare de activitati 
Există concordanţă între activităţile desfășurate şi planificare 

Puncte slabe Implicarea modesta a elevilor si profesorilor in realizarea parteneriatelor europene 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

O mai bună colaborare in echipa 

 

 

 

Comisia de lucru:  
 

Comisia pentru programe si proiecte educative 
Subcomisia – Program Școala după Școală 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

MITROI MIHAELA 

i. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță13 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor14: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

   Obiectivele stabilite în planul 
managerial au fost atinse în mare 
măsură, programul activităților fiind 
proiectat pentru fiecare lună în funcție 
de feedback-ul colectat și solicitările 
beneficiarilor  

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

   Portofoliul comisiei este realizat 
conform procedurilor interne si 
metodologiei in vigoare (OMECTS nr. 
5349/7.09.2011 si OMEN nr. 4802/ 
31.08.2017 

                                                           
13Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

   Registrul programului include 
consemnarile zilnice privind activitatile 
realizate 
Mapa Subcomisiei –Program ȘDȘ 
include programul si raportul pentru 
fiecare luna  
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

   S-au aplicat fișe de feedback pentru o 
mare parte din activități 

Feedback-ul de la beneficiarii directi si 
indirecti a fost colectat in urma 
discutiilor individuale si de grup 

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

   S-au aplicat două chestionare 
parinților si unul elevilor, centralizarea 
lor aflandu-se la mapa ȘDȘ 

j. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

68 de zile de program ȘDȘ cu incluzand: 
 

Pachetul 1- Activități complementare activităţii didactice –zilnic 
Pachetul 2- Activităţi de susţinere si dezvoltare personală a elevilor-

minim 1 activitate/saptamana 
 

Număr activități realizate 
 

68 zile de program ȘDȘ incluzand : 
Pachetul 1- Activități complementare activităţii didactice =94 activitati 

(64 activităţi de suport pentru efectuarea temelor si 30 activităţi 
remediale) 

Pachetul 2- Activităţi de susţinere si dezvoltare personală a elevilor=29 
activitati  

k. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Număr participanți 
Feedback activitate 

realizată 

1 Activităţi de suport pentru efectuarea temelor- 
zilnic (20 de activitati) 

octombrie 
(22 zile) 

13 elevi inscrisi 
 

media  de 
participare 12,31 
elevi/zi 

Fisele de lucru si de 
evaluare a 
activitatilor 

 

2  Activităţi remediale -14 activitati (predominant 
limba romana si matematica) 

3 Activităţi de pregatire pentru viata ( activităţi de 
autocunoaştere- 2 activitati –consilier Oana 
Dobre) 
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Activităţi de promovare a unui stil de viaţă 
sănătos (o activitate- prof.diriginte) 

Chestionare parinti 

 

Corespondenta cu 
parintii 

Hallowen- Concurs de costume si comunicare in 
limba engleza 
 

Activităţi de suport pentru efectuarea temelor- 
zilnic (21 de activitati) 

Noiembrie 

(21 zile) 

13 elevi inscrisi 
media  de 
participare 11,76 
elevi/zi 

Chestionare 
aplicate elevilor 

 

Corespondenta cu 
parintii 

 

Discutii individuale 
si de grup cu 
beneficiarii 
programului 

Activităţi remediale -8  activitati  
 
Activităţi pentru accelerarea învaţarii si pentru  
performanţă (activitati la limba romana si 
geografie, jocuri interdisciplinare) 
Pregătirea pentru participarea la competiţii şi 
olimpiade şcolare (2 activitati matematica) 
Activităţi de pregatire pentru viata ( activităţi de 
autocunoaştere si comunicare, dezvoltarea 
capacitatii de comunicare si gandire critica) 
Activitati de pregatire pentru participare la 
manifestari artistice (pregatirea unui program 
artistic pentru serbarea de Craciun ) 
 
 
Activităţi de suport pentru efectuarea temelor-  
(7 activitati) 

Decembrie 
(10 zile) 

13 elevi inscrisi 
Medie  de 
participare 13 
elevi/zi 

Corespondenta cu 
parintii 

Discutii individuale 
si de grup cu 
beneficiarii 
programului 

Implicarea in 
activitati 
extrascolare 
(Serbarea de 
Craciun) 

Activităţi remediale -4activitati  

Activităţi pentru accelerarea învaţarii si pentru  
performanţă (3 activitati-limba franceza si 
geografie) 
Activităţi de pregatire pentru viata ( exersarea 
abilitatilor de comunicare in limba engleza) 
Activităţi de promovare a unui stil de viaţă 
sănătos (alimentatia sanatoasa) 
Activitati de pregatire pentru participare la 
manifestari artistice (5 activitati avand ca scop 
pregatirea unui program artistic pentru 
serbarea de Craciun ) 
 
Activităţi de suport pentru efectuarea temelor- 
zilnic (14 activitati) 

Ianuarie-
februarie 

(15 zile) 

12 elevi inscrisi 
Medie  de 
participare  10,73 
elevi/zi 

 

Corespondenta cu 
parintii 

Discutii individuale 

Activităţi remediale -4 activitati  

Activităţi pentru accelerarea învaţarii si pentru  
performanţă (3 activitati-limba romana, 
matematica si geografie) 
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Pregătirea pentru participarea la competiţii şi 
olimpiade şcolare (2 activitati ) 

si de grup cu 
beneficiarii 
programului 

Progresul scolar 

Chestionare  

Fise de feedback 

Ateliere tematice  

 Activităţi de pregatire pentru viata ( activităţi 
pentru dezvoltarea capacitatii de comunicare si 
gandire critica- activitate comuna parinti-elevi 
pentru realizarea bilantului activitatilor 
programului ȘDȘ) 
 

l. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  Sprijinul acordat elevilor pentru efectuarea temelor  
Activitati remediale adaptate nevoilor beneficiarilor 
Activitati pentru accelerarea invatarii si sustinere personala 
 

Puncte slabe Implicarea unui numar restrans de cadre didactice  
Lipsa parteneriatelor educationale 
 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Implicarea unui numar mai mare de cadre didactice 
Incheierea unor parteneriate educationale pentru diversificarea activitatilor de 
sustinere si dezvoltare personala a elevilor 
Cresterea ponderii activitatilor dedicate pregatirii pentru concursuri, olimpiade si 
manifestari artistice 
Diversificarea activitatilor (introducerea unor noi activitati -de exemplu sah) 

 

1.3.4. Comisia pentru control managerial intern 

Comisia de lucru:  
 

Comisia pentru control managerial intern 
 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

ANDREIANA CARMEN  
 

m. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță15 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor16: 

În totalitate Parțial Comentarii 

                                                           
15Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

  
  

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

  
  

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

  

  
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate  

 Nu s-a folosit. 

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

 

 Nu s-au aplicat. 

n. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

7 

Număr activități realizate 7 
o. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  

 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Număr participanți 
Feedback activitate 

realizată 

Realizarea raportului asupra activității comisiei 

pentru anul școlar 2017-2018  
Sept. 2017 2  

Elaborare plan pentru implementarea SCIM  Oct. 2017  

Au fost definite 
obiectivele 
generale, în 
concordanţă cu 
misiunea instituţiei  

Aplicare de chestionare a autoevaluare 
SCIM/toți responsabilii de comisii și 
compartimente   

Dec. 2017 
responsabilii de 
comisii și 
compartimente   

Chestionarele de  
autoevaluare au 
fost completate de 
responsabilii de 
comisii și 
compartimente   
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Centralizarea rezultatelor chestionarului și 
elaborare Situație sintetică anuală,  a 
rezultatelor autoevaluării sistemului de control 
intern/managerial la data de 31.12.2015 - 
decembrie 2016; 

Dec. 2017 2 

Au fost centralizate 
principalele riscuri 
și s-a completat 
registrul riscurilor la 
nivelul instituţiei 

Elaborare Situație centralizatoare anuală, 
privind stadiul implementării sistemului de 
control intern/managerial la data de 
31.12.2017  

Dec. 2017 2 

S-au  utilizat date, 
informaţii şi 
constatări  pentru 
întocmirea 
Raportului asupra 
sistemului de 
control 
intern/managerial 
la 31 decembrie 

Elaborare Raport asupra sistemului de control 
intern/managerial  

Dec. 2017 2 

S-a elaborat 
Raportul asupra 
sistemului de 
control 
intern/managerial 

Transmiterea către U.A.T. a documentelor de 
raportare SCIM  

 Ian. 2018 1  

Actualizarea R.O.F Ian. 2018 
CA 
CP 

Actualizarea R.O.F. 
menţinerea 
concordanţa între 
obiectivele 
instituţiei şi 
atribuţiile 
salariaţilor precum  

p. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi salariaţii instituţiei 
Întocmirea inventarului funcţiilor sensibile şi a listei cu salariaţii care ocupă aceste 
funcţii. 
Centralizarea principalelor riscuri si elaborarea/completarea registrului riscurilor la 
nivelul instituţiei 

Puncte slabe 

Nu s-a elaborat un  plan de pregătire profesională a salariaţilor conform nevoilor 
identificate la nivelul instituției 

Elaborarea/actualizarea şi comunicarea procedurilor 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Actualizare  proceduri privind comunicarea interna si externa a informatiilor 
(documentelor). 
Elaborarea/actualizarea şi comunicarea procedurilor 
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Aplicarea principiului separării funcţiilor de iniţiere, verificare şi aprobare a 
operaţiunilor si reflectarea acestuia in procedurile de lucru respective 

 

1.3.5. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

Comisia de lucru:  

 

 
Comisia  pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului 

școlar 

Semestrul:  I 

 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  

 

Stănescu Gheorghe 

q. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță17 

 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor18: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 

planul managerial pentru 

perioada raportată  

    

Realizarea portofoliului comisiei 

conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 

implementare pentru fiecare 

activitate realizată/ raportată la 

nivelul comisiei  

    

 

 

 

Utilizarea feedback-ului pentru 

evaluarea activităților realizate 

    

Utilizarea de chestionare pentru 

evaluarea și îmbunătățirea 

activității comisiei 

  Nu e cazul 

                                                           
17Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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r. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  

 

Număr activități planificate 

 

7 

Număr activități realizate 

 

6 

s. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  

 

Nr. 

crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 

participanți 

Feedback activitate 

realizată 

Întocmirea documentelor de proiectare, 

programare, organizare, evaluare, 

evidenţă şi sinteză privind activitatea 

comisiei 

septembrie 1  

Realizarea raportului  de activitate pentru 

anul anterior. 
septembrie-octombrie 1  

Monitorizarea frecvenței elevilor la 

fiecare două săptămâni.  

La fiecare două 

săptămâni 
28 

În perioada 30.10 – 

24.11.2017 s-a 

realizat o 

monitorizare 

lunară. 

Crearea documentului ”Monitorizarea 

frecvenței elevilor la clasă” și 

completarealui  la fiecare două 

săptămâni. 

La fiecare două 

săptămâni 
1  

Informarea Consiliului Profesoral privind 

frecvența elevilor.  
Decembrie 2017 1  
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Monitorizarea emiterii/transmiterii 

înștiințărilor/avertismentelor acordate 

elevilor pentru absențe nemotivate.   

La fiecare două 

săptămâni 
1  

Realizarea raportului  de activitate 

semestrial. 
Februarie 2018 1  

t. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  

 

Puncte tari  
S-a facilitat centralizarea numărului de absențe prin creearea unor chestionare Google 

Drive. 

Puncte slabe 
Nerespectarea de către unii profesori diriginți a termenului privind completarea 

chestionarelor. 

Măsuri de 

îmbunătățire a 

activității comisiei 

Se impune o mai mare responsabilitate a diriginților în completarea chestionarelor și 

în transmiterea la timp a  înștiințărilor/preavizelor de exmatriculare către susținătorii 

legali ai elevilor. 

 

1.3.6. Comisia pentru ritmicitatea notării și verificarea completării documentelor școlare 

Comisia de lucru:  
 

 
Comisia  pentru ritmicitatea notării şi verificarea completării documentelor 

şcolare  

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

 
Elena Nicolaescu 

u. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță19 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor20: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

                                                           
19Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

    
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

  Nu e cazul 

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

  Nu e cazul 

v. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

7 

Număr activități realizate 
 

7 

w. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 
participanți 

Feedback activitate 
realizată 

Întocmirea documentelor de proiectare, 
programare, organizare, evaluare, 
evidenţă şi sinteză privind activitatea 
comisiei 

septembrie 1  

Realizarea raportului  de activitate 
pentru anul anterior 

septembrie-
octombrie 

1  

Monitorizarea completării corecte  a 
cataloagelor de examene (diferențe, 
corigențe, teste de verificare a 
cunoștințelor la limbi moderne) 

septembrie 4  

Monitorizarea completării corecte  a 
cataloagele claselor 

octombrie 4  

Monitorizarea notării la toate  noiembrie 4  
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disciplinele/clasele/profesorii. 

 

Monitorizarea înregistrării corecte a 
rezultatelor şcolare : medii 
semestriale, cataloage de examene, 
situaţii şcolare ale elevilor transferaţi   

februarie 5  

Realizarea raportului  de activitate 
semestrial 

februarie  1  

x. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

              Respectarea principiului rimicităţii notării a fost respectat într-o proporţie 
satisfăcătoare 

Majoritatea colegilor au completat corect şi la timp cataloagele şcolare 

Puncte slabe 

Existenţa unor rubrici necompletate în unele cataloage 

Absenţa din lista membrilor comisiei a secretarului şcolii, responsabil de existenţa şi 
completarea corectă şi la timp a registrelor matricole şi a cataloagelor examenelor 
de diferenţă la nivelul unităţii, în caz de transfer 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Cooptarea ca membru în această comisie a secretarei şef a instituţiei e necesară 
Colegii care nu reuşesc să-şi completeze documentele scolare corect şi la timp vor fi 
ajutaţi şi îndrumaţi de membrii comiei şi de directorul unităţii  

 

1.3.6. Comisia pentru prevenirea  și reducerea violenței  în  mediul școlar și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității 

Comisia de lucru:  
 

Comisia pentru prevenirea  și reducerea violenței  în  mediul școlar și 
combaterea discriminării și promovarea interculturalității 
Subcomisie pentru prevenirea  și reducerea violenței  în  mediul școlar 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

OANA  DOBRE 
 

y. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță21 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor22: 

                                                           
21Bifaținivelul de îndeplinirepentrufiecare descriptor ca înexempuldatșiadăugațicomentarii, dacăestecazul. 
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În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

   

 
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate     

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

    

z. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

4 

Număr activități realizate 
 

4 

aa. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității 
 

Data 
 

Număr participanți 
Feedback activitate 

realizată 

1. 

Incheierea unui parteneriat de colaborare a 
cabinetului APP al CNNT cu Politia de 
Proximitate a orasului Pucioasa 

Octombrie 
2017 

2  

Program :"Castig fara  violenta" 
Clasa a IX a D, prof. diriginte Ionela Badea 

6.11.20171
13.12.2017 

28  

Colaborarea cu Politia  de Proximitate a 
orasului Pucioasa in desfasurarea programului 
"Castig fara violenta", clasa a IX a D 

6.11.20171
13.12.2017 

28  

Program :"Castig fara  violenta" 
Clasa a VI a, prof. diriginte Simona Abramescu 

7.12.2017 
25.01.2018 

20  

Colaborarea cu Politia  de Proximitate a 
orasului Pucioasa in desfasurarea programului 

7.12.2017 
25.01.2018 

28  
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"Castig fara violenta", clasa a IX a D 
Activitati desfasurate la clasa de Politia de 
Proximitate a orasului Pucioasa 

Sem. I 
2017-2018 

12x28  

bb. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

informarea  elevilor  cu privire la comportamentele nepotrivite in mediul scolar si 
consecintele acestora 

 
identificarea unor comportamente alternative comportamentelor violente 

informarea elevilor cu privire la sanctiuni si raspundere in fata legii de catre Politia de 
Proximitate 

Puncte slabe 
programul poate fi desfasurat si la alte clase de catre profesorii diriginti 
programul a fost desfasurat doar la clasele unde au aparut situatii violente 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

desfasurarea programului "Castig fara violenta"si la alte clase din CNNT in scop de 
prevenire 
dezbaterea fenomenuilui violentei in mediul scolar in intalnirile cu parintii  
implicarea celorlalti membrii ai comisiei in activitatii de prevenire a violentei in mediul 
scolar 

 

 

Comisia de lucru:  
 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de 
corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 
interculturalităţii 
Subcomisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
promovarea interculturalității 
 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Șerban Alina Maria 

a. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță23 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor24: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru perioada 

   Nu au fost realizate toate obiectivele 
din planul managerial 

                                                           
23Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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raportată  

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

   Se va remedia situația în semestrul al II-
lea 

Existența dovezilor de implementare 
pentru fiecare activitate realizată/ 
raportată la nivelul comisiei  

   Procesul verbal de la Consiliul Elevilor în 
care s-a consemnat existența acestei 
comisii și a fost ales reprezentantul 
elevilor în această comisie se găsește în 
dosarul consilierului educativ 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

    

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea activității 
comisiei 

   S-a aplicat un singur chestionar în acest 
semestru 

b. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

5 

Număr activități realizate 
 

4 

c. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. crt. 
Descrierea activității Data 

Număr 
participanți 

Feedback activitate 
realizată 

1 
Elaborarea Planului managerial al Comisiei 
de Prevenire și Combatere a Discriminării 
și Promovarea Interculturalității 

12.09.2017 
membrii 
Comisiei (5) 

S-a elaborat planul 
urmărind nevoile 
elevilor colegiului 

2 
Prezentarea Comisiei de Prevenire …….în 
cadrul Consiliului Elevilor 

13.10.2017 

profesor 
Alina Șerban 
și elevi CE 

 

Elevii au 
apreciat 
existența 
acestei comisii și 
au desemnat un 
reprezentant 
de-al lor în 
comisie 
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3 
Elaborarea unui chestionar tematic și 
aplicarea lui la clase (IXB, XD) 

decembrie 
2017/ianuarie 
2018 membrii 
Comisiei 

membrii 
Comisiei 

A se vedea analiza 
chestionarului. 

Elevii au completat cu 
sinceritate chestionarul 

4 
Activitate Amnesty International- Ziua 
Internațională a Drepturilor Omului 

12-15 
decembrie 
2017 

CE 

Raport activitate 

Elevii au apreciat pozitiv 
activitatea derulată de 
către voluntarii Amnesty 
International 

d. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Activitatea voluntarilor Amnesty International coordonată de o fostă elevă a 
CNNT Pucioasa a avut un impact puternic asupra elevilor  
Absența,  la nivelul şcolii, a unor fenomene deosebite de discriminare 
Asigurarea dreptului la educaţie pentru toţi elevii, indiferent de etnie, religie, 
situaţie materială etc 
Consolidarea încrederii elevilor dezavantajaţi în forţele proprii 

Puncte slabe 
Din păcate nu am reușit să inițiem un parteneriat cu Centrul Europe Direct 
Târgoviște în vederea derulării unor activități pe tema interculturalității 

Măsuri de îmbunătățire a 
activității comisiei 

Implicarea mai multor persoane cu expertiză  în activitățile pentru prevenirea și 
combaterea discriminării și promovarea interculturalității 

 

1.3.7. Comitetul de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență  

 

Comisia de lucru:  
 

COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE 
URGENȚĂ 
SUBCOMISIA PENTRU  SITUAȚII DE URGENȚĂ  

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

GABRIEL MĂTUȘESCU 
 

a. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță25 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor26: 

                                                           
25Bifaținivelul de îndeplinirepentrufiecare descriptor ca înexempuldatșiadăugațicomentarii, dacăestecazul. 
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În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

    
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

    

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

    

b. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

4 

Număr activități realizate 
 

4 

c. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Număr participanți 
Feedback activitate 

realizată 

Exercițiu de simulare a situației de urgență 

provocată de un incendiu  
06.11.2017 

331(programul de 
dimineață);  

Năstase Cornel, 
reprezentant ISU –
UAT Pucioasa. 

Exercițiul de 
evacuare în caz de 
incendiu s-a realizat 
în incinta colegiului 
și a inclus etapele 
de alarmare, 
evacuare, evaluare 
a exercițiului 

Exercițiu de simulare a situației de urgență 

provocată de un cutremur 
21.11.2017 

340(programul de 
dimineață 

Năstase Cornel, 

Exercițiul de 
evacuare în caz de 
cutremur s-a 
realizat în incinta 
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 reprezentant ISU –
UAT Pucioasa 

colegiului și a inclus 
etapele de 
alarmare, evacuare, 
evaluare a 
exercițiului. 

Exercițiu de simulare a situației de urgență 
provocată de un cutremur 

27.11.2017 

312 (programul de 
după-amiază) 

Năstase Cornel, 
reprezentant ISU –
UAT Pucioasa 

Exercițiul de 
evacuare în caz de 
cutremur s-a 
realizat în incinta 
colegiului și a 
inclus etapele de 
alarmare, 
evacuare, evaluare 
a exercițiului. 

d. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Realizarea exercițiilor de simulare în care au fost implicați tot personalul unității de 
învățământ și elevi din ambele schimburi 
Sprijinul oferit de UAT Pucioasa 

Consilierea elevilor cu privire la situațiile de urgență 

Puncte slabe 
Comportamentul și atitudinea unor dintre elevi care au tratat cu superficialitate 
regulile de evacuare  

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Conștientizarea elevilor cu privire la implicarea activă și responsabilă în exercițiile de 
simulare a situației de urgență 

 

Comisia de lucru:  
 

COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE 
URGENȚĂ 
SUBCOMISIA PENTRU  ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

NICOARĂ ADRIAN 
 

cc. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță27 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor28: 

                                                           
27Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

    
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

    

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

    

dd. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

3 

Număr activități realizate 
 

3 

ee. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Număr participanți 
Feedback activitate 

realizată 

IP SSM 05– Prim ajutor 
IP SSM 08 – Instrucţiuni speciale 
IP SSM 06 – Activităţi de birou 
IP SSM 09 -  Consecinţe posibile ale cunoaşterii 
legislaţiei 
HG 1091/2006-Cerinţe minimale la locul de 
muncă 

11,09,2017 65  

IP SSM 12 – Utilizarea echipamentelor de 
muncă 
IP SSM 13 – Semnalizare de securitate 
IP SSM 07 – Videoterminale 
HG 1146/2006 – Utilizare echipament de 

18,12,2017 65  
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muncă 
INSTRUIRE PERIODICĂ ELEVI – ACVTIVITĂȚI 
DIDACTICE NORMALE 

11.09.2017   

INSTRUIRE PERIODICĂ ELEVI – ACVTIVITĂȚI 
DIDACTICE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

11.09.2017   

INSTRUIRE PERIODICĂ ELEVI – ACVTIVITĂȚI 
DIDACTICE DE CHIMIE 

11.09.2017   

INSTRUIRE PERIODICĂ ELEVI – ACVTIVITĂȚI 
DIDACTICE DE FIZICĂ 

11.09.2017   

INSTRUIRE PERIODICĂ ELEVI – ACVTIVITĂȚI 
DIDACTICE DE BIOLOGIE 

11.09.2017   

ff. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  Instruirea personalului s-a realizat la timp, conform planificării. 

Puncte slabe Nu a fost prezentat personalului, într-un timp optim, Planul de prevenire și protecție. 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

O mai bună colaborare cu responsabilii ariilor curriculare. 

 

 

 

1.3.8. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației 

Comisia de lucru:  
 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

 
BRATU FLORENTINA 

gg. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță29 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor30: 

                                                           
29Bifaținivelul de îndeplinirepentrufiecare descriptor ca înexempuldatșiadăugațicomentarii, dacăestecazul. 
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În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

    

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

 

 
 

✓ 

 

 
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

    

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

-   

hh. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

10 

Număr activități realizate 
 

12 

ii. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 
participanți 

Feedback activitate 
realizată 

1.Elaborarea Raportului anual de evaluare 
internă  a calității pentru anul scolar 2017-2018, 
a planului de imbunătățire si a planului 
operational/incărcarea R.A.E.I. pe platforma 
A.R.A.C.I.P. pentru anul scolar 2017-18 

09.2017   

2.Autoevaluarea instituțională in vederea 
realizîrii graficului activității manageriale de 
planificare, organizare, monitorizare si control. 

   

3.Realizarea unei situații privind asistențele la 
ore pentru cadrele didactice, de către directori 
sau responsabilii de catedră/ interasistențe, 

09.2017   
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folosind fișa de asistență elaborată la nivelul 
colegiului cu sprijinul CEAC.  

4.Elaborarea REGULAMENTULUI DE 
FUNCȚIONARE a CEAC și decizii pentru membrii 
comisiei de către director; 

 
27.10.2017 

 
 
 
6 

 

5.Stabilirea rolurilor membrilor comisiei si a 
sarcinilor de lucru pentru sem.I 

27.10.2017 6  

6.Realizarea de intâlniri de lucru finalizate cu  

intocmirea unui proces-verbal; 

23.11.2017 

31.01.2018 

6 

4 
 

7.Colectarea  Fișelor centralizatoare privind 
rezultatele la testele inițiale si  rapoartele 
resp.de arii curriculare 

10.2017 

 
 

Nerealizată(nu toate 
ariile curric.au acest 
raport) 

8.Preluarea Raportului resp.Comisiei de control 
si verificare a doc.școlare 

01.2018 

 
  

9.Aplicarea procedurii operaționale privind  
reglementarea planificării solicitărilor 
referitoare la utilizarea mijloacelor de 
invățământ 

11.2017   

10.Elaborare  Plan de Mentorat pentru 
prof.debutant Gagiu A de către prof.mentor 
Bratu F 

09.2017 

 
  

11.Elaborarea unei baze de date cu cadrele 
did.care au participat la cursuri de formare 
continuă si perfecționare, cu anexe:certificate, 
diplome si actualizarea acesteia. 

11.2017/ 

02.2018 

 

  

12.Colectarea de documente de la alte cadre 
did/ catedre/comisii si arhivarea/scanarea  
acestora pentru incărcare pe platformă. 

Sem.I 

 
  

13.Elaborare si aplicare de chestionare elevilor 

-inainte si după prezentarea ofertei de cursuri 
opționale; 

-inainte si după participarea la olimpiade si 

09.2017 

 

 

 

Nerealizată 
(imposib.elaborării si 
aplicării chestionarelor 
in timp util) 
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concursuri 01.2018 

jj. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  
Disponibilitatea membrilor comisiei de a colabora si de a se întâlni pentru bunul mers 
al comisiei 

Puncte slabe 
Documentele necesare comisiei nu sunt întotdeauna colectate la termen 

Volumul mare de lucru  

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Spațiu stabil pentru desfășurarea ședințelor comisiei  

 

1.3.9. Comisia pentru orientare școlară și profesională  

Comisia de lucru:  
 

COMISIA PENTRU ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 
 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Diaconescu Mihaela Cristina 
 

kk. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță31 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor32: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru perioada 
raportată  

   

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

   

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

   
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

   

                                                           
31 Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

  Se vor aplica și prelucra chestionare de 
feedback în semestrul al II-lea, după 
prezentarea Raportului pe semestrul I.  

ll. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

6 

Număr activități realizate 
 

6 

mm. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 

crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 

participanți 

Feedback activitate 

realizată 

1. Activități realizate de către profesorii diriginți, 

în cadrul orelor de suport educațional, 

consiliere și orientare profesională, pentru 

asigurarea accesului elevilor din clasele a XI a și 

a XII a la tematica O.S.P. : 

S-au implementat toate activitățile prevăzute în 

planificarea calendaristică elaborată la nivel 

unitar, de către profesorii diriginți ai claselor a 

XI a și a XII a. 

Septembrie 

2017 – 

Ianuarie  

2018 

Toți elevii 

claselor a XI a și 

a XII a 

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback. 

 

2. 

Activități realizate de către profesorul consilier, 

în cadrul orelor de suport educațional, 

consiliere și orientare profesională, pentru 

identificarea celor mai potrivite ocupații, ținând 

cont de propriul abilități, aptitudini, interese și 

trăsături de personalitate: 

S-au realizat activități de consiliere “Dezvoltarea 

carierei” la clasele a  XII a E și a XII a G. S-a 

aplicat  și interpretat Chestionarul de 

inventariere a valorilor personale și s-au 

identificat perspectivele de carieră ale 

Septembrie-

Octombrie 

2017 

55 elevi din 

clasele a XII a E 

și a XII a G 

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback. 
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subiecților. 

3. 

Activități de informare a elevilor, cu privire la 

oferta ocupațională a județului Dâmbovița: 

Reprezentantul A.J.O.F.M. Dâmbovița a 

participat la o întâlnire interactivă cu elevii din 

clasele a XI a A și a XII a E, pentru prezentarea 

ofertei ocupaționale a județului. 

21.12.2017  50 elevi 

Profesori 

idiriginți: 

Constantinescu 

Adina, 

Diaconescu 

Mihaela Cristina 

Activitatea a fost 

apreciată de către 

participanți, ca fiind 

oportună și 

interesantă. S-au 

aplicat fișe de 

feedback. 

4. 

Realizarea activității “Târg de Cariere”: 

Evenimentul a fost finanţat de către American 

Councils și organizat de elevele: Ioana Pleşea și  

Miruna Topliceanu. Au participat, în calitate de 

invitați: Vlad Ursulean - jurnalist la „Casa 

Jurnalistului”, Venera Dimulescu - jurnalist la 

„Casa Jurnalistului”, Albert Robescu - tânăr 

antreprenor, Anca Iosif - jurnalist la „Decât o 

Revistă”, Bogdan Ciubotaru - specialist IT, 

Cornelia Voiculescu - profesor şi interpret, limba 

germană. 

19.01.2018 150 participanti, 

elevi din clasele 

a XI a și a XII a 

Activitatea a fost 

apreciată de către 

participanți și 

invitați.  

5. 

Prezentarea ofertei educaționale a Universității 

„Transilvania” din Brașov. 

Elevi din clasele terminale și profesori ai 

colegiului au vizitat Universitatea “Transilvania” 

din Brașov. 

 

27.01.2018 50 elevi din 

clasele a XI a și a 

XII a. 

Profesorii: 

Costin Cristina, 

Nae Cristina, 

Abramescu 

Simona, Voicu 

Victoria.  

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback. 

 

6. 

Completarea Raportului comisiei pentru 

activitatea din semestrul I, an școlar 2017-2018. 

Raportul asupra activității comisiei a fost 

transmis în forma solicitată și la  termen. 

Februarie 
2018 

Responsabilul 
comisiei  

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback. 
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nn. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  
S-au realizat activitățile planificate, pentru fiecare dintre obiectivele asumate. 

S-a realizat “Târgul de cariere”, la inițiativa elevilor. 

Puncte slabe 

Activitățile de consiliere realizate cu sprijinul profesorului consilier au fost foarte 

puține, acesta nefiind solicitat să participe la activități dedicate, în cadrul orelor de 

dirigenție.  

“Târgul de cariere” s-a realizat fără a invita responsabilul comisiei, ceea ce a facilitat 

prezentarea deformată a activității de consiliere din colegiu, în social media, de către 

invitați.   

Măsuri de îmbunătățire 

a activității comisiei 

Realizarea activităților consiliere și orientare, individuale sau de grup, de către 

profesorul consilier pentru identificarea celor mai potrivite ocupații, ținând cont de 

propriul abilități, aptitudini, interese și trăsături de personalitate, la toate clasele a XI a 

și a XII a, necuprinse, încă, în programul pentru dezvoltarea carierei. 

 

1.3.10.  Comisia de gestionare a riscurilor  

Comisia de lucru:  
 

Gestionarea Riscurilor 
 
 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

 
Șerban Cristian 
 

a. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță33 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor34: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

   
 

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

   
 

                                                           
33Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

   

Activitățile au fost realizate în mediul  
informatic online și prin intrunire de 
sedințe la nivelul comisiei. 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

 
  

 

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

 

  

 

b. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

7 

Număr activități realizate 7 

c. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Număr participanți Feedback activitate 
realizată 

 Activitate de informare și documentare: Alerta 
la risc. Structura unui registru de riscuri. Riscuri 
majore la C.N.N.T 

30-10-
2017 

Profesori instituție 
Centralizarea 
principalelor riscuri 

Activitate de informare și documentare: Sarcini 
pentru realizarea registrului de riscuri la nivel 
de membru comisie. Teorie gestiunea  riscurilor  
 

 

11-11-
2017 

Membri comisie 

Elaborarea 
/completarea 
registrului riscurilor 
la nivelul instituţiei 

Activitate de întocmire a fișelor de risc pentru 
compartimentul secretariat, compartimentul 
administrativ, compartimentul contabilitate, 
compartimentul didactic și nedidactic, 
laboratoare și anexe  

 Membri comisie 

Întocmirea de fișe 
de risc, pentru 
fiecare 
compartiment 

procese verbale de 
constatare a riscului 
identificat 

Activitate de control și evaluare 11. 2017 Membri comisie 

Verificarea  toturor 
echipamentelor 
pentu stingerea 
incendiilor 
(funcționarea 
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hidranților atat cei 
aflați in vecinatatea 
constructiei liceului 
cat și cei montați în 
sala de sport) 
Acțiunea s-a 
desfășurat în 
prezența 
responsabilului 
specializat cu 
atribuții ISU. 

Informarea personalului cu privire la măsurile 
ce se impun în caz de risc 

28-11-
2017 

Membri comisie 

Personalul a luat la 
cunostință măsurile 
ce se impun în caz 
de risc 

Implicarea diriginților în diminuarea  riscurilor 
majore din viata elevilor 

 

11-12-
2017 

Profesori instituție 
 

Informarea Directorului  în legatura cu anumite 
riscuri  

15-12-
2017 

Responsabil comisie 
 

d. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Obiectivele generale ale compartimentului sunt stabilite în concordanţă cu direcţiile 
strategice ale entităţii  
Cunoaşterea şi înţelegerea de către angajaţi a obiectivelor generale  
Atribuţiile structurii funcţionale acoperă aria de competenţă necesară pentru 
realizarea obiectivelor  
Asigurarea resurselor informaţionale necesare realizării activităţilor  

Puncte slabe 

Măsurarea incorectă a gradului de realizare a obiectivelor  
Utilizarea necorespunzătoare a resurselor materiale disponibile  
Activităţi realizate cu întârziere  
Activităţi neplanificate  

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Antrenarea personalului în realizarea obiectivelor şi activităţilor planificate  
 

 

 

1.3.11. Comisia pentru acordarea burselor și a altor ajutoare sociale 
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Comisia de lucru:  
 

Comisia de acordare a burselor şi ajutoarelor sociale 
 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Banu Ioana 
 

oo. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță35 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor36: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

  
  

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

√ 
  

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

√ 

  
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate √ 

  

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

 
 Nu s-au aplicat chestionare, nu este 

cazul.  

pp. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

9 

Număr activități realizate 
 

9 

qq. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Număr participanți 
Feedback activitate 

realizată 

1. Organizarea comisiei prin decizie CA si 
stabilirea responsabilitatilor pentru fiecare 

20 sept 5 Proces verbal cu 
stabilirea 

                                                           
35Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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membru 2017 responsabilitatilor 
membrilor comisiei 

2. 
Realizarea analizei si a diagnozei activitatii 
desfasurate la nivelul comisiei 
 

22 sept 
2017 

5 
s-a intocmit 
raportul pe anul 
trecut 

3. 

Prezentarea planului managerial si a planului 
de activitati pentru semestrul I 
 

 

27 sept. 
2017 

5 

s-a prezentat planul 
managerial si planul 
de activitati pe sem 
I 

4. 
Informarea elevilor în legătură cu tipurile de 
burse de care pot beneficia 

 

29 sept. 
2017 

Elevii tuturor 
claselor 

Prezentarea 
metodologiei  de 
acordare a burselor 

5. 
Primirea și înregistrarea dosarelor elevilor 
care solicită burse sau ajutor social  

15-
30.09.201

7 

14 elevi si  14 
parinti 

Există dosare 
înregistrate la 
compartimentul 
secretariat 

6. 
Verificarea îndeplinirii criteriilor de acordare a 
burselor/ajutorului social și selectarea 
dosarelor depuse 

01-10.10 
2017 

3 
s-au verificat 
dosarele depuse 

7. 
Întocmire statele de plata pentru plata 
burselor 

1-7 ale 
lunii 

urmatoare 
1 

In urma verificarii 
absentelor se 
intocmesc statele 
de plata 

8. 
 Emiterea documentelor de plată către 
trezorerie 

25-30 ale 
fiecarei 

luni 
1  

9. 
 Monitorizarea situației disciplinare și a 
frecvenței elevilor beneficiari de burse/  
ajutoare sociale 

1-7 ale 
fiecarei 

luni 
2 

s-au intocmit liste 
nominale cu 
absentele fiecarui 
elev 

 
rr. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  

 

Puncte tari  

Întocmirea documentelor necesare acordării burselor respectă prevederile legale în 
vigoare 

Bună colaborare cu membrii comisiei 

Puncte slabe 
Criteriile de acordare a burselor sociale sunt in defavoarea copiilor fara venituri si a 
celor orfani de un singur parinte 

Măsuri de 
îmbunătățire a 

O implicare mai mare a profesorilor diriginți cu privire la informarea elevilor în 
legătură cu toate tipurile de burse de care pot beneficia 
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activității comisiei 

 

1.3.12. Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare 

Comisia de lucru:  
 

COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 
 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Diaconescu Mihaela Cristina 
 

a. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță37 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor38: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru perioada 
raportată  

   

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

   

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

   
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

  Se va realiza în semestrul al II-lea, 
după încheierea etapelor naționale ale 
olimpiadelor școlare. 

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

  Se vor aplica și prelucra chestionare de 
feedback în semestrul al II-lea, după 
prezentarea Raportului pe semestrul I.  

b. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

6 

Număr activități realizate 
 

6 

c. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  

                                                           
37Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 
participanți 

Feedback activitate 
realizată 

7. Popularizarea calendarului și regulamentelor de 

desfășurare a diferitelor olimpiade și concursuri 

școlare:  

Toți elevii interesați au fost informați în legătură 

cu calendarul, regulamentul, programele 

specifice olimpiadelor și concursurilor 

școlare.Există dovezile activității: participarea și 

rezultatele elevilor. 

Septembrie 

2017 – 

Ianuarie  

2018 

Toți 

profesorii  

 

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback. 

 

8. 

Identificarea elevilor care au dorit să participe la 

la concursuri și olimpiade școlare în anul şcolar 

2017-2018: 

Majoritatea profesorilor au identificat elevii 

capabili de perfomanță, motivați pentru 

participarea la olimpiade și concursuri școlare. 

Există dovezile activității: participarea și 

rezultatele elevilor. 

Septembrie-

Octombrie 

2017 

Majoritatea 

profesorilor  

 

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback. 

 

9. 

Sprijinirea elevilor pentru participarea, cu 

succes, la olimpiadele și concursurile școlare:  

Majoritatea profesorilor au realizat programul 

de sprijin pentru elevii capabili de perfomanță, 

motivați pentru participarea la olimpiade și 

concursuri școlare și au informat responsabilii 

de comisii metodice, în acest sens.  

 

Octombrie 
2017 – 
Ianuarie 2018 

Toți profesorii 
care au 
identificat elevii 
capabili de 
performanță 

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback. 

 

10.

Monitorizarea activității de pregătire a elevilor:  

S-a consultat condica de prezență, în legătură 

cu consemnarea orelor de pregătire a elevilor 

pentru performanță.Responsabilul comisiei a 

Decembrie 
2017 

Responsabilul 
comisiei  

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback. 
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constatat consemnarea în condica de prezență a 

activității de pregătire la un singur obiect- 

chimie, pentru elevii din clasa a X a A. 

11.

Centralizarea participării și rezultatelor elevilor 

la olimpiade și concursuri școlare: 

Responsabilul comisiei a colectat fișele 

centralizatoare de la cinci responsabili de 

comisie.  

Februarie 
2018 

Responsabilul 
comisiei 

Responsabilii  a 
șase comisii 
metodice 

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback 

12.

Completarea Raportului comisiei pentru 

activitatea din semestrul I, an școlar 2017-2018. 

Raportul asupra activității comisiei a fost 

transmis în forma solicitată și la  termen. 

Februarie 
2018 

Responsabilul 
comisiei 

Nu s-au folosit 

instrumente de 

colectare feedback 

d. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

În urma popularizării concursurilor și olimpiadelor, s-au constituit grupele de elevi 
interesați și s-au identificat profesorii responsabili de pregătirea acestora.  
Pentru fiecare olimpiadă/concurs școlar, s-a planificat activitatea de pregătire a 
elevilor.  
Listele elevilor participanți și programul activităților de pregătire s-au predat 
responsabilului de comisie. 
S-au completat fișele centralizatoare referitoare la participarea și rezultatele elevilor 
la olimpiade și concursuri școlare, în primul semestru al anului școlar 2017-2018, de 
către toți responsabilii de comisii. 

Puncte slabe 

Există profesori care nu au identificat niciun elev motivat să participe la olimpiade sau 
concursuri școlare. 
Până la data de 20.12.2017, erau consemnate în condica de prezență ore de pregătire 
suplimentară a elevilor participanți la olimpiade, doar pentru disciplina chimie, 
profesor Diaconescu Mihaela Cristina.  

Măsuri de îmbunătățire 
a activității comisiei 

Monitorizarea activității de pregătire pentru performanță, va continua în semestrul al 
II-lea și va avea în vedere nu doar respectarea programului de pregătire propus de 
profesori ci și determinarea gradului de satisfacție al elevilor participanți la olimpiade 
și concursuri în anul șolar 2017-2018. (după încheierea etapelor naționale ale 
olimpiadelor școlare). 
Implicarea membrilor comisiei nu doar în centralizarea participării și a rezultatelor 
elevilor, ci și în verificarea indicatorilor de perfomanță asociați obiectivelor propuse. 
(după încheierea etapelor naționale ale olimpiadelor școlare).   

 

1.4. ACTIVITATEA CONSILIILOR PROFESORALE 
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S-au realizat consiliile profesorale ordinare conform planurilor operaţionale la începutul şi la sfârşitul 

semestrului I, cele destinate rezolvarii problemelor curente, validării planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2017-2018. 

În cadrul consiliului profesoral s-au realizat urmatoarele: 

Nr. 

Crt. 

CONTINUTUL ACTIVITATII RESPONSABIL     RESURSE PERIOADA 

1.  Validarea fişelor de 

autoevaluare ale personalului 

didactic și didactic   auxiliar 

 Validarea situaţiei şcolare 

după sesiunea de corigenţe şi 

situatii neincheiate pentru 

anul scolar 2016-2017 

 Aprobarea componenţei 

nominale a comisiilor 

/catedrelor metodice 

 Aprobarea componenţei 

nominale a comisiilor  pe 

probleme 

 Alegerea cadrelor didactice 

membre ale CEAC 

 Validarea CDȘ pentru anul 

școlar 2017-2018 

 Alegerea cadrelor didactice 

membre ale consiliului de 

administraţie  

 Dezbaterea și avizarea 

regulamentului de organizare 

și funcționare  

 Planificarea programului 

”Școala altfel: Să știi mai 

Director/ 

director adjunct, 

Comisia pentru 

curriculum, 

consilier 

educative, 

responsabil 

CEAC  

 

Raportul comisiei de  

examene  

Resurse umane, Ordin 

5079/ 2016 

 ROFUIP, 

 Optiunile elevilor/ 

Scheme orare, Planuri 

cadru 

Planul de scolarizare 2016-

2017 Resurse umane 

(continuitate/competentă) 

ROFUIP / RI / cereri 

transfer Proiectul de 

dezvoltare institutională 

Planul managerial 2016-

2017 Planul managerial 

consilier educativ 2016-

2017 Legea nr.1/2011 - 

Legea Educatiei Nationale 

ROFUIP Regulamentul 

Intern Fisa postului Analiza 

resp. comisii metodice 

Rezultate obtinute în anul 

scolar 2015-2016 Avizul 

Consiliul Profesoral Fisele 

SEPT. 

2017 
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multe, să fii mai bun!”  

 Prezentarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a 

examenului  de Bacalaureat 

2018. 

de evaluare si portofolii 

profesionale ale cadrelor 

didactice 

2. Analiza, dezbaterea și validarea 

raportului general privind starea și 

calitatea învățământului  

Avizarea raportului de evaluare 

internă (RAEI) pentru anul școlar 

2016-2017.Prezentarea planului de 

activitati a CEAC pentru 2017-2018 

Dezbaterea și avizarea calendarului 

activităților educative școlare și 

extrașcolare 2017-2018 

Avizarea planului operațional al 

unității  pentru anul școlar 2017-2018 

Avizarea planului managerial 2017-

2018 

Revizuirea, dezbaterea și avizarea 

Regulamentului de Ordine Interioară. 

Stabilirea Echipei de coordonare a  

Programului de activități  „Școala 

altfel: Să știi maimulte, să fii mai 

bun!”- 2017-2018 

 

Director/ 

director 

adjunct/ Adina 

Constantinescu, 

Alina Serban 

Rapoarte responsabili 

comisii metodice si pe 

probleme, responsabili 

compartimente 

functionale , RAEI, 

Planul operational, 

 Regulamentul Intern  

Metodologiile de examen 

bacalaureat,  

Programul activitătilor 

educative scolare si 

extrascolare 

Resurse umane 

(continuitate/competentă) 

ROFUIP Legea nr.1/2011 - 

Legea Educatiei Nationale 

Rezultate obtinute în anul 

scolar 2016-2017 Avizul 

Consiliul Profesoral 

 

OCT.  

2017 

3. Prezentarea rezultatelor monitorizării 

frecvenței, a ritmicității notării, 

monitorizare realizată de către 

Comisia pentru frecvență, combaterea  

absenteismului și a abandonului școlar 

și Comisia pentru  ritmicitatea  notării 

Dirctor/ director 

adjunct, 

responsabil 

comisie 

monitorizare 

frecventa, 

Rapoarte, note de control, 

Programe de interventie 

NOV. 

2017 
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și verificarea completării 

documentelor școlare. Stabilirea unor  

măsuri/ reglementări pentru 

îmbunătățirea frecvenței și  

diminuarea numărului de absențe 

nemotivate (unde este cazul) și   

realizarea ritmicități notării. 

Analiza stadiul pregătirii elevilor în 

vederea susţinerii examenelor 

naționale 

 Prezentarea metodologiei de 

elaborare a         CDȘ -lui pentru anul 

școlar 2018 – 2019 

Analiza nevoilor de formare continuă 

și dezvoltare profesională a   

personalului didactic al colegiului, 

 Inițierea  de proiecte de mobilitate 

Erasmus+ - KA1 și Ka2 

Avizarea proiectului planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2018-

2019 

ritmicitatea 

notarii, 

 

 

 

 

 

 

Responsabil 

comisie, 

dirigintii, 

profesorii de 

specialitate 

4. Analiza starii de disciplina a elevilor 

Raportul Comisiei de combatere a 

violentei 

Validarea ofertei CDȘ pentru anul 

școlar 2018-2019 

Responsabil  

comisie 

combaterea 

violentei, 

director/ 

director adjunct, 

Abramescu 

Simona 

Raport stare disciplina 

Oferta curriculara 

DEC. 

2017 

5. Măsuri pentru organizarea Probelor 

orale ale Examenului de Bacalaureat 

2018 

Serban Alina, 

Director/ 

director adjunct 

Raport „Scoala altfel”,  

Prezentari 

IAN. 2018 
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Raportul „Scoala Altfel”-2017-2018 

6. Validarea situației școlare aferente 

semestrului I 

Prezentarea  Proiectului de încadrare 

pentru anul școlar               2018-2019 

Masuri pentru pregatirea olimpiadelor 

si concursurilor scolare 

Director/ 

director adjunct, 

Responsabilul cu 

monitorizarea 

pregatirii 

olimpiadelor si 

concursurilor 

scolare 

Rapoarte, situatii statistice 

completate de diriginti, 

FEB. 2018 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

S-au realizat întrunirile membrilor CA conform planurilor operaționale de la începutul semestrului I, cele 

destinate rezolvării problemelor curente, aprobării planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019. 

În cadrul consiliului de administrație s-au realizat, în cadrul ședințelor ordinare,  următoarele activități: 

DATA CONTINUTUL ACTIVITATII RESPONSABIL     

SEPT. 

2017 

Aprobarea organigramei instituției (responsabilități/ componență/ 

        comisii  metodice și de lucru, coordonatorul  pentru proiecte și      

             programe educative școlare și extrașcolare, compartimente); 

Aprobarea  repartizării diriginților  la clase; 

Aprobarea orarului instituției pentru anul școlar 2017-2018 și a graficului 

de serviciu pe școală;a programului de funcţionare a școlii 

Aprobarea CDȘ pentru anul 2017-2018, după revizuirea în CP, dacă este 

cazul 

Evaluarea activităţii cadrelor didactice pentru  anul şcolar 2016-2017 şi 

acordarea calificativelor pentru personalul didactic și didactic auxiliar 

Revizuirea şi aprobarea fişei individuale a postului pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar; 

Particularizarea fişei-cadru a postului de director adjunct; 

- director 

- director adjunct 
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Particularizarea contractului educaţional-tip  în care sunt înscrise drepturile 

şi obligaţiile reciproce ale şcolii şi părinţilor elevilor din clasele a V-a şi a IX-

a, respectiv a celor veniţi prin transfer 

Discutarea cererilor de transfer ale elevilor; 

Discutarea cererilor personalului angajat pentru trecerea la  noi trepte de 

salarizare; 

Aprobarea perioadei  de desfășurare a Programului ”Școala altfel: Să știi 

mai mult, să fii mai bun! -2018 

Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal din 

unitate 

Analizarea și aprobarea regulamentului CEAC 

OCT.  

2017 

Organizarea activității CA în acord cu prevederile Metodologiei de 

funcționare a consiliului de administratie din unitățile de învățământ 

preuniversitar: repartizarea responsabilităților membrilor CA, stabilirea 

tematicii, adoptarea Regulamentului de funcționare a CA  

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a instituției pentru 

anul școlar 2017-2018 editia 3 

Validarea Raportului asupra stării învățământului și a Raportului Anual de 

Evaluare Internă pentru anul școlar 2016-2017; 

Avizarea planului de implementare a PDI/ a planului operațional pentru 

anul școlar 2017- 2018 și a planului managerial al directorilor 

Aprobarea Regulamentului intern al CNNT –editia 2 

Aprobarea calendarului activităților educative școlare și extrașcolare 

Aprobarea acordării burselor școlare ( de merit, de studiu și de 

perfomanță); 

 Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă pentru 

cadrele didactice (conf. Art. 6 (2) al OMECTS 5559/7.10.2011) 

Aprobarea înscrierii la grade didactice 

Aprobarea Graficului activității de planificare, organizare, monitorizare şi 

control al directorului pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

Avizarea execuției bugetare la nivelul instituției pentru perioada iulie-

septembrie. 

- director 

- director adjunct 

-Budoiu  Ionut 

- Mitroi Mihaela 
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Aprobarea unor proceduri operaționale/ a reviziilor unor proceduri 

operaționale elaborate la nivelul unității de învățământ 

NOV. 

2017 

Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea activității comisiilor metodice și 

a comisiilor pe probleme, pe baza notei de control întocmită de către 

directorul ; 

Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea frecvenței și disciplinei elevilor 

și a ritmicității notării, pe baza notei de control întocmită de către Comisia 

pentru frecvenţă şi disciplină, verificare şi control documente şcolare; 

Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea funcționării interne a 

instituției: respectare orar, serviciu pe școală, activități de suplinire; 

Aprobarea burselor de merit, de studiu și de perfomanță pentru rezultatele 

obținute de elevi în anul școlar 2016-2017; 

Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice, personalului didactic 

auxiliar și nedidactic pentru fundamentarea bugetului referitor la 

cheltuielile cu formarea. 

Avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 

Analiza activității departamentului administrativ 

Aprobarea proiectului de buget al unității pentru anul 2018 

Aprobarea Programului “Școala Altfel  -  Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

(tipurile de activitati educative extrașcolare,   durata  acestora,  modul  de  

organizare  și  responsabilitățile  stabilite  de consiliul profesoral); 

- director 

- director adjunct 

-Budoiu ionut 

Mitroi Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEC. 

2017 

Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea activității cadrelor didactice și a 

activității diriginților, pe baza notei de control întocmite de către directorul 

adjunct; 

Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2018-2019 

Analiza desfăsurării pregătirii elevilor pentru  olimpiade și concursuri 

școlare 

Aprobarea temelor pentru examenul de certificare a competenţelor 

profesionale – pentru licee 

- director 

- director adjunct 

 

IAN. 

2018 

Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea activității C.E.A.C. pe baza 

raportului de monitorizare întocmit de către directorul adjunct; 

Aprobarea Raportului referitor la Programul “Școala Altfel  -  Să știi mai 

- director 

- director adjunct 

- administrator financiar 
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multe, să fii mai bun!”. 

Evaluarea activităţii personalului nedidactic pentru anul 2017  

Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de post pentru personalul 

nedidactic 

Avizarea execuției bugetare 

Aprobarea schemei de personal didactic auxiliar și nedidactic 

Aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de predare 

Controlul parcurgerii materiei și a evaluării ritmice a elevilor 

-consilier educativ 

 

 

 

ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ  

 
ACTIVITĂȚI SPECIFICE CONSILIERULUI ŞCOLAR 

 
Semestrul: I 
 

An școlar: 2017 -2018 

CONSILIER ŞCOLAR 
 

DOBRE IOANA 

p. Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 
 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor39: 
În totalitate Parțial Comentarii 

Stabilirea, aprobarea şi afişarea 
orarului la cabinetul de 
asistenţă psihopedagogică; 

   Nu exista un raport echilibrat in orarul 
cabinetului intre timpul dedicat 
consilierii individuale si de grup pentru 
elevii din programul de dimineata si 
programul dedicat consilierii 
individuale si de grup pentru elevii de 
dupa amiaza 

Elaborarea acordului parental 
de consiliere psihopedagogică și 
colectarea acestuia de la 
profesorii diriginți 

 x Nu toti profesorii diriginti au finalizat la 
intalnirile cu parintii, acordurile de 
consiliere 

                                                           
39 Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul.  
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Elaborarea documentelelor 
specifice activităţii de consiliere: 
plan de activitate anual, raport 
de activitate lunară, fişe de 
consiliere, registrul de evidenţă 
a activităţilor 

x  Documentele se realizeaza fiecare in 
alte perioada de timp 

Propunerea şi organizarea de 
programe de orientare şcolară, 
profesională şi a carierei elevilor 
în unităţile de învăţământ unde 
îşi desfăşoară activitatea; 

              x  Redactarea programului de orientare a 
carierei 

Prezentarea în consiliul 
profesoral al unităţii de 
învăţământ a unui raport de 
activitate semestrial 

                   x  La sfarsitul anului scolar 

Existența unei evidenţe precise 
a elevilor consiliați 

   

q. Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor: 
În mare măsură În mică  măsură Deloc Comentarii 

Asigurarea informarii şi 
consilierii elevilor, părinţilor, 
cadrelor didactice 

x    

Asigurarea, prin intermediul 
metodelor şi tehnicilor specifice, 
a prevenirii şi diminuării 
factorilor care determină 
tulburări de comportament, 
comportamente de risc, sau 
disconfort psihic 

                x    

Realizarea investigării 
psihopedagogice a elevilor 

           x    

Asigurarea serviciilor de 
consiliere şi asistenţă 
psihopedagogică pentru copiii 
cu cerinţe educaţionale speciale 

   x  Nu toti elevii cu 
cerinte 
educationale 
speciale participa 
la sedinte de 
consiliere 
individuala sau de 
grup 
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Asigurarea serviciilor de 
consiliere şi lectorate / cursuri 
pentru părinţi 

 x   

Recomandarea consultării altor 
instituţii pentru problemele care 
nu sunt de competenta lor - 
centre logopedice, comisii de 
expertiză, cabinete medicale, 
cabinete psihologice 

x    

Acordarea de sprijin şi 
consilierea metodologică a 
cadrelor didactice 

 x  Profesorul 
consilier ofeara 
consiliere 
metodologica la 
solicitarea 
colegilor profesori 

Participarea în proiecte 
educaţionale propuse de 
ISJ/CJRAE/Colegiul Național 
„Nicolae Titulescu” 

  x Anul acesta scolar 
am de elaborat 
lucrarea de  
disertatie pentru 
formarea pentru 
psiholog clinician 

Organizarea şi realizarea unor 
activităţi, programe de 
prevenţie şi intervenţie la nivelul 
şcolii 

x   Programe de 
prevenire a 
violentei in mediul 
scolar, a riscului de 
suicid 

Utilizarea unor instrumente 
omologate de cunoaştere a 
elevilor ( teste, chestionare) 

x   Test de inteligenta 
RAVEN, test de 
personalitate CPI, 
Teste proiective, 
chestionar de 
interese Holland, 
inventar de valori 
profesionale Super 

Comunicarea rezultatelor 
activităţii specifice de asistență 
psihopedagogică, în condițiile 
respectării confidențialității 

x    

Gestionarea situaţiilor 
conflictuale în relaţiile profesor-
elevi, elevi-elevi, profesor-
profesor, profesor-familie, copil-

x   In masura in care, 
profesorul 
consilier este 
solicitat in 
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familie gestionarea 
conflictelor 
aparute 

Colaborarea cu părinţii şi 
cadrele didactice în procesul de 
consiliere a elevilor 

         x    

 
 
Colaborarea cu diverse instituţii 
si organizaţii neguvernamentale 
care oferă servicii şi desfăşoară 
activităţi în sfera educaţională 
 

 

 
 
 
        x 

  Cabinetul APP 
colaboreaza cu 
medici cu 
specialitatea NPI  
din judet si 
psihologii clinicieni 
arondati acestora, 
echipa CJRAE care 
evalueaza copii cu 
CES 

Preocuparea consilierului școlar 
pentru formare și perfecționare 
metodică, prin participare la 
cursuri/ evenimente de formare 

 
 
 
                x 

  Profesorul 
consilier detine 
atestat de libera 
practica in TCC si 
este in curs de 
finalizare a 
formarii pe 
Psihologie clinica 

Preocuparea consilierului școlar 
pentru valorificarea rezultatelor 
formării în activitatea 
educaţională 

 
 
         x 

  Informatiile si 
abilitatile 
dobandite in 
formarile de 
dezvoltare 
profesionala(achit
ate din bugetul 
personal) sunt 
puse in practica in 
consilierea 
individuala a 
adolescentilor si 
preadolescentilor 
din CNNT 

Participarea consilierului școlar 
la activităţile metodice ale 
CJRAE 

        x   Profesorul 
consilier participa 
constant la activ 
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metodice 

Participarea la consiliile 
profesorale, sedinţele cu părinţii 
şi, dupa caz, la alte acţiuni 
organizate de unitatea de 
învăţământ 

 
 
 
        x 

  Profesorul 
consilier participa 
la consiile 
profesorale in 
conditiile in care 
acestea nu se 
suprapun cu 
intalnirile 
metodice 
planificate de 
CJRAE DB, la 
sedintele cu 
parintii acolo unde 
este invitat de 
profesorul 
diriginte si in 
masura in care 
beneficiaza de 
timp. 

r. Analiza activităților desfășurate de consilierul școlar 
c.1.)Analiza cantitativă a activităților  
Număr activități realizate 

 
28 

c.2.)Analiza calitativă a activităților 
 

Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Feedback activitate realizată 

Planificarea activitatilor ce se vor 
desfasura in anul scolar precedent 

 
Existenta planului de activitate al 
cabinetului APP 

Realizare a de parteneriate  Colaborarea cu institutii partenere 

   

   

Activități de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor 
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Nr. 
crt. 

Descrierea activității  Data Clasa Feedback activitate realizată 

Desfasurare 
program:"Cariera 
mea" 

4.12 

7.12 
12 E 

Adolescentii isi descopera 
propriile interese, valori si 
aptitudini profesionale si 
exploareaza site ul de Profile 
Ocupationale Cognitrom 

Desfasurare 
program:"Cariera 
mea" 

18.12 

18.01 

25.01 

1.02 

12 G 

Adolescentii isi descopera 
propriile interese, valori si 
aptitudini profesionale si 
exploareaza site ul de Profile 
Ocupationale Cognitrom 

Activități de asistență psihopedagogică 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Feedback  activitate realizată 

"Riscuri la varsta 
adolescentei" 

27.11 

4.12 

21.12 

21.12 

Dezbaterea comportamentelor 
nepotrivite varstei , identificarea 
consecintelor, asumarea acestora, 
identificarea de comportamente 
alternative 

"Eu si emotiile mele" 

21.09 

28.09 

19.09 

28.09 

9.10 

Dobandirea de abilitati socio-
emotionale 

Suicidul la varsta 
adolescentei 

21.11 

4.12 

18.12 

Identificarea elementelor depresive, 
informatii despre ideatii si cognitii 
nerealiste si trairi care pot duce la 
depresie si tentative suicidare 
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18.12 

Managementul clasei 
22.11 

12.12 

Stabilirea comportamentelor 
potrivite/nepotrivite pt mediul 
scolar/stabilirea 
regulilor/sanctiunilor,recompenselor 

Castig fara violenta 

7.12 

25.01 

7.02 

 

Identificarea cauzelor violentei si a 
comportamentelor alternative 
acestora, a consecintelor violentei 
fizice , verbale, emotionale 

s. Evaluarea activităților  consilierului școlar 

Puncte tari  

Acordarea de asistenta psihologica, psihopedagogica, metodologica la nevoile 
beneficiarilor 
Folosirea de metode si tehnici noi de consiliere si psihoterapie achizitionate in 
formarile profesionale 
Participarea  unui numar mare de  parinti la consilierea individuala a adolescentilor 
datorita abordarii de catre psiholog si consilierea acestora in interesul elevilor 
Reusita in consilierea individuala a adolescentilor concretizata in starea de bine a 
acestora, in dobandirea de abilitati si deprinderi de viata si profesionale, a abilitatilor 
de relationare si luare a deciziilor potrivite. 

Puncte slabe 

Timpul alocat consilierii individuale este insuficient pentru problemele diverse 
existente intru- un colectiv de peste 700 de elevi (12 ore:la doua etape de varsta= 6 
ore cls a IX a,a X a si 6 ore cls a XI a, a XII a) 

Lipsa unor resurse materiale pentru evaluare in cab APP (teste, chestionare) 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activităților 
desfășurate de 
consilierul școlar 

Mai buna colaborare cu unii profesori diriginti in vederea identificarii elevilor cu nevoi 
pt a-i aduce in cabinetul APP 

Mai multe activitati de grup realizate cu parintii 

 

 

2.7. ACTIVITATEA DE (AUTO) PERFECTIONARE A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR  

 

În liceu funcţionează comisia pentru formare continuă şi perfecţionare, care are următoarele obiective: 

Constituirea unei baze de date referitoare la studiile şi gradele didactice ale tuturor profesorilor din liceu 
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Culegerea datelor referitoare la situaţia participării cadrelor didactice la diverse stagii de formare, iniţiate de 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, MECȘ sau alte organizaţii 

Informarea cadrelor didactice in legatura cu oferta principalelor institutii care ofera cursuri de formare : Casa 

Corpului Didactic Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa, Universitatea Valahia si prezentarea de 

materiale promoţionale 

Identificare nevoii de formare a cadrelor didactice din liceu 

Includerea în tematica consiliilor profesorale a  unor teme susţinute de profesorii formaţi pe diverse domenii 

pentru a veni în sprijinul tuturor colegilor 

Diseminarea informaţiei şi a experienţei dobândite prin participarea la diverse cursuri de formare , prin 

susţinerea de activităţi demonstrative, referate, publicarea unor articole în revista liceului sau expunerea 

unor materiale specifice pe panourile special amenajate 

Managementul actual încurajează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi prin crearea altor 

oportunităţi  în acest sens: 

Accesul la materialele elaborate în şcoala: politici şcolare, planuri manageriale de comisii, materiale specifice 

didacticii disciplinei, Buletin Informativ, Raportul asupra stării învăţământului etc.  

Posibilitatea opţiunii profesorilor pentru tipul şi forma de pregătire pe care o consideră optimă; 

Organizarea de cursuri solicitate de profesori; în unitate  se deruleaza cursuri ECDL, la care participa si 

profesori din liceu ; 

Sustinerea financiara din cheltuiele destinate formarii si perfectionarii a participarii cadrelor didcatice la 

cursuri de interes imediat pentru colegiu;  

Crearea posibilităţii de derulare a unor cursuri în care formatori sunt profesorii şcolii, iar grupul ţintă elevii 

sau profesorii din şcoală, respectiv membrii ai comunităţii educaţionale sau locale ;  

Dezvoltarea de proiecte si programe în parteneriat cu diverse instituţii care acţionează în domeniul 

educaţional, pentru a oferi formare elevilor si profesorilor, în domenii considerate prioritare de către şcoală 

sau MENCȘ. 

 

2.7.1. Învăţământ universitar 

Studii universitare de masterat :„ Jurnalism și studii culturale europene”,  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN 

TARGOVISTE – prof. Cojocaru Laura 

 

2.7.2. Inspecţii speciale pentru obţinerea gradelor didactice 

Luță Alina – inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II (19.10.2017) ; nota 10 
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Cârstea Silvia – inspecție curentă  pentru acordarea gradului didactic II (21.11.2017) ; calificativ Foarte bine 

2.7.3.Cursuri de perfecționare  

NUME ȘI 
PRENUME 
PROFESOR 

TITLUL CURSULUI DE FORMARE 
ÎNCHEIAT ÎN SEM I 

NUME FURNIZOR 
CURS 

NUMĂR 
CREDITE 

DECONTAT DE 
UNITATE 
(DA/NU)* 

ȘERBAN ALINA 
MARIA 

ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN 
CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII 
CONTROLULUI 
INTERN/MANAGERIAL 

C.C.D. DÂMBOVIȚA 15 DA 220 LEI 

COJOARU LAURA 

ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN 
CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII 
CONTROLULUI 
INTERN/MANAGERIAL 

C.C.D. DÂMBOVIȚA 15 DA 220 LEI 

ABRAMESCU 
SIMONA 

ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN 
CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII 
CONTROLULUI 
INTERN/MANAGERIAL 

C.C.D. DÂMBOVIȚA 15 DA 220 LEI 

BANU IOANA 

ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN 
CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII 
CONTROLULUI 
INTERN/MANAGERIAL 

C.C.D. DÂMBOVIȚA 15 DA 220 LEI 

BRATU 
FLORENTINA 

ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN 
CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII 
CONTROLULUI 
INTERN/MANAGERIAL 

C.C.D. DÂMBOVIȚA 15 NU 

BRATU 
FLORENTINA MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP 

FSLI DÂMBOVIȚA 25 DA 325 LEI 

PATRU MARIUS 

ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN 
CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII 
CONTROLULUI 
INTERN/MANAGERIAL 

C.C.D. DÂMBOVIȚA 15 DA 220 LEI 

ANDREIANA 
CARMEN MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP 

FSLI DÂMBOVIȚA 25 NU 

BADEA IONELA 
ROXANA 

COLABORAREA IN CLASA 
DIGITALA ITEACH  

Nu 

BADEA IONELA 
ROXANA EVALUAREA IN SCOLIE SECOLULUI 

XXI 
ITEACH  

Nu 

BADEA IONELA 
ROXANA 

ABORDARI BAZATE PE PROIECTE 
ITEACH  

Nu 

CONSTANTINESCU 
ADINA 
  

INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU 
CLASA A V-A 
  

C.C. D. BRĂILA 
 

15 
 

Nu 
 

DIACONESCU 
MIHAELA CRISTINA 

 ÎNVĂŢAREA ŞTIINŢELOR -  
ABORDĂRI METODOLOGICE 
MODERNE 

CENTRUL DE 
EVALUARE ȘI 

ANALIZE 
20 Nu 
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EDUCAŢIONALE 
GAGIU LAURA 
ANDREEA 

DIGITAL EDU-COLABORAREA IN 
CLASA DIGITALA I TEACH/ SOCIAL IT 20  

NICOARĂ ADRIAN  MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP 
FSLI DÂMBOVIȚA 25 DA  325 LEI 

NAE CRISTINA 

INVATAREA STIINTELOR - 
ABORDARI METODOLOGICE 
MODERNE 

CEAE 20 Nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR  

 

2.8.1. Secretariat 

 

S-au efectuat următoarele : 

 situații statistice de început de an școlar, semestrului I, și orice alte situații primite de la ISJ 

 lucrări în SIIIR – introducerea datelor elevilor pe clase și formațiuni de studiu, a planului de școlarizare, 

baza materială; 

 primirea, verificarea dosarelor de bursă și întocmirea statelor de plată (burse ‘’Bani de liceu’’); 

 încadrarea, normarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

 completarea dosarelor personale ale angajaților; 

 evidența și întocmirea documentelor pentru alocațiile tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani - lunar; 

 întocmirea statelor de plata / state de personal în programul EDUSAL; 

 întocmirea contractelor de munca pentru persoanele încadrate la 1 septembrie 2016; 

 întocmirea actelor adiționale și a deciziilor referitoare la trecerea la alte trepte de salarizare sau la alte 

trepte de vechime ale angajaților conform legilor în vigoare; 

 eliberarea adeverințelor de elev și eliberări adeverințe pentru personalul didactic și nedidactic, eliberarea 

foilor matricole și a diplomelor duplicate pentru foștii absolvenți; 

 întocmirea și eliberarea diplomelor, certificatelor și a atestatelor profesionale pentru promoția 2016; 
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 procurarea și păstrarea documentelor privind legislația școlară (legi, decrete, HG, ordine, regulamente; 

etc);  

 decizii curente ; 

 situații de contabilitate, S 1 lunar, LV semestrial, Fundamentare cheltuieli; 

 corespondență, note telefonice, evidența e-mailurilor primite; 

 întocmirea documentelor pentru examene de diferențe, transferuri elevi, corigențe; 

 întocmirea pontajelor, lunar pentru toți angajații; 

 efectuarea de lucrări pe calculator: actualizări în programul REVISAL – al ITM Dâmbovița  

 înscrierea elevilor de clasa a-IX-a și a celor veniți/ plecați prin transfer, în registrul matricol și în registrul 

de evidență; 

 raportări statistice on – line în programul celor de la ESOP; 

 raportări lunare a absențelor elevilor la ISJ Dâmbovița; 

 întocmirea Proiectului Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2017 – 2018; 

 întocmirea fișierului DB_SCOLARI cu absentele nemotivate, pentru semestrul I, an școlar 2014-2015 

pentru elevii care primesc ajutor financiar de la Primărie; 

 întocmirea listelor cu elevii a căror părinți sunt plecați în străinătate. 

 

2.8.2. Funcționar administrativ  

În  semestrul I al anului  școlar 2017 – 2018 s-au efectuat următoarele lucrări de administrație:  

- Primirea, recepția, păstrarea și distribuirea produselor lactate, de panificație și a merelor în școală (clasa a 

V-a și a VI-a). 

- Organizarea/ verificarea activității personalului nedidactic: 5 îngrijitoare, 1 muncitor întreținere, 2 fochiști, 

2 paznici, în scopul asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ și a 

activității sportive. 

- Întocmirea graficului de lucru pentru personalul nedidactic. 

- Menținerea la zi a condicii de prezență pentru personalul nedidactic. 

- Aprovizionarea zilnică a personalului nedidactic cu materialele necesare (de curățenie, de întreținere).  

- Monitorizarea nivelurilor de stocuri și achiziționarea produselor de curățenie, de întreținere, de papetărie, 

cât și a obiectelor de inventar, prin SEAP, în urma întocmirii referatelor de necesitate de către fiecare 

compartiment și aprobării de către conducere. 

- Realizarea și menținerea contactului cu furnizorii de resurse și utilități. 

- Folosirea computerului și a copiatoarelor în desfășurarea activității. 
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- Organizarea/ supravegherea/ achiziționarea materialelor/ obiectelor de inventar necesare lucrărilor de 

renovare/ dotare a unor spații (noul spațiu pentru bibliotecă, arhiva secretariatului, baie băieți etaj II, vestiar 

și hol sala de soprt, montare acoperiș sala de sport, instalarea/ monitorizarea automatului de sonorizare), în 

colaborare cu alte persoane/ firme implicate în aceste procese. 

- Întocmirea documentelor primare pentru produsele achiziționate: NIR-uri, fișe de magazie, bonuri de 

consum pentru materiale, procese verbale pentru darea în folosință a obiectelor de inventar; păstrarea și 

arhivarea lor. 

- Administrarea și inventarierea bunurilor mobile și imobile, fiind și membru în comisia de casare. 

- Supravegherea proceselor periodice de deratizare, dezinsecție și dezinfecție desfășurate în școală. 

- Colaborarea cu persoanele desemnate de către firmele care asigură verificarea instalațiilor de încălzire, de 

furnizare gaze, respectiv de energie electrică. 

-  Asigurarea instruirii personalului nedidactic pe linie de protecția muncii și prevenirea și stingere 

incendiilor, consemnându-se în fișele de instruire individuale.  

- Elaborarea fișelor de post/ evaluare pentru personalul din subordine împreună cu conducerea. 

- Programarea perioadelor de concediu pentru personalul nedidactic, supuse ulterior aprobării Consiliului 

de Administrație.  

- Colaborare cu personalul unității de învățământ, elevi. 

- Verificarea proceselor verbale întocmite de paznici și efectuarea unui control lunar care vizează prezența 

acestora în post, cât și modul de  îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. 

  2.8.3. Biblioteca 

 

Pe parcursul semstrului I al anului școlar 2017-2018, în cadrul bibliotecii Colegiului Național “Nicolae 

Titulescu” s-au desfășurat următoarele activități: 

Semestrul I 

• Asigurarea documentelor de bibliotecă necesare desfăşurării corespunzătoare a procesului de învăţământ 

şi educaţie  

• Iniţierea elevilor în cercetarea documentară 

• 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 

• Valorificarea fondului de documente,  format clasic cât şi în format electronic, existent în biblioteca şcolii. 
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• Distribuirea manualelor şcolare pe discipline  (CLASELE a V-a,a IX-a,a X-a,a XI-a și a XII-a) și întocmirea p/v 

aferente 

• Înscrierea elevilor ,a cadrelor didactice și a altor categorii de cititori ; 

• Prezentarea colecțiilor bibliotecii și a Regulamentului de Funcționare a Bibliotecii (Library Rules) 

Activități desfașurate : 

-"Biblioteca vă aparţine!"-activitate tradițională  la clasele a IX-a(A,B,C,D,E,F): elevii  au fost înscrişi la 

bibliotecă prin completarea fișei contract de împrumut,şi-au însuşit regulamentul bibliotecii(prezentare 

ppt),le-au fost prezentate colecţiile bibliotecii(lectura obligatorie vs lectura de plăcere),au avut loc discuții,au 

completat chestionare prin care s-a urmărit preferinţele elevilor în materie de lectură şi timp liber ; 

-Concurs  de cultură generală la  clasele a IX-a(A,B,C,D,E,F) pe grupe:    ”Cine ştie câştigă!” 

-Chestionare de abilități și teste de imaginație aplicate elevilor claselor a IX-a(A,B,C,D,E,F) 

-Activitate la clasa a V-a împreună cu d-na prof. Cojocaru Laura în cadrul orei de limba și literatura română 

”Ce și cum citim” 

-  Participare cu cărți în limba franceză (din depozitul de carte al bibliotecii) la Casa Corpului Didactic ,în 

vederea realizării Expoziției de carte veche ,marcând astfel Luna Internațională a Biliotecii Școlare. 

-Participare cu lucrarea ”Cartea ca obiect cultural” la Simpozionul Județean ”Necuvintele” organizat de 

Colegiul Economic Târgoviște 

- Participare la Cerc metodic semestrul 1,  cu tema” Organizarea activității din structurile info-documentare și 

formarea continuuă a personalului care asigură funcționarea lui” la Casa Corpului Didactic 

-Participare la activitatea culturală Aron Pumnul și Mihai Eminescu.Mentor și discipol, la Casa Corpului 

Didactic 

-Propuneri casare a publicațiilor uzate fizic 

-Reamenajare avizier bibliotecă  

-Comanda manuale școlare la cls a V-a,IX- XII pe platforma online pentru anul școlar 2018-2019 

-Aducerea la zi a registrelor și documentelor bibliotecii 

-Activități de pregătire prin arta quilling a felicitărilor pentru mame cu clasele a V- a și a VI-a 

-Realizarea proiectului educațional la Centrul de Bătrâni – confecționare mărțișoare cu cls a V-a și a VI-a  în 

parteneriat cu Școala Nr.4(Biblioteca) 

-Am încheiat acord de parteneriat cu : 

• Scoala Gimnazială Stroiești ,Suceava pentru concursul interjudețean ”Povestea mărțișorului” 

• Liceul  ”Voievodul Mircea”Târgoviște pentru concursul de creație ”Mărțișor între tradiție și mediu” 

-Asigurarea ordinii și curățeniei în spațiul bibliotecii 
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-Participare curs perfecționare (Casa Corpului Didactic) 

 

Puncte tari : 

• amenajarea unui nou spațiu destinat bibliotecii 

Puncte slabe: 

• Lipsa dotări cu imprimantă,wi-fi,calculatoare,scaune,birou,mese. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4. Laborant 

 

 
ACTIVITĂȚI DE LABORATOR 

 
Semestrul: I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

 
Laborant Ciobanu Elena Hilda 

Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor40: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Pregătirea spațiului de lucru    

Existența materialelor necesare 
instruirii elevilor pentru 
desfășurarea activităților 

   

Existența fișelor de lucru pentru 
lucrările de laborator obligatorii 
prevăzute in programa școlară 

   

                                                           
40 Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul.  
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Existența unei evidenţe precise 
a materialelor auxiliare 
specifice orelor de chimie, 
biologie  și fizică 

   

Evidența stării materialelor 
existente în laboratoarele de 
fizică, biologi și chimie 

   

Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor: 

În mare măsură În mică  măsură Deloc Comentarii 

Realizarea instruirii elevilor 
pentru desfășurarea 
activităților  de laborator 

     

Întocmirea  referatelor de 
necesitate, adresate conducerii 
unităţii de învăţământ pentru a 
obţine fonduri  necesare 
funcţionării instalaţiilor de 
laborator sau achiziţionării de 
noi substanţe chimice, respectiv 
instrumentar de laborator 

     

Achiziționarea/realizarea de  
material didactic necesar orelor 
de chimie, fizică, biologie 

     

Recepţionarea materialului 
didactic nou intrat în şcoală pe 
bază de  proces verbal de 
recepţie 

     

Respectarea normelor de 
protecţia muncii în timpul 
activităților de laborator 

     

Preocuparea laborantului 
pentru formare și perfecționare 
metodică, prin participare la 
cursuri/ evenimente de formare 

     

Preocuparea laborantului 
pentru valorificarea rezultatelor 
formării în activitatea 
educaţională.  

    Oferta cursurilor 
de formare 
continuă furnizată 
de CCD nu conține 
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cursuri destinate 
laboranților 

Participarea laborantului la 
activităţile metodice de la 
nivelul judeţului 

     

Analiza activităților de laborator 
c.1.)Analiza calitativă a activităților de laborator 
Număr activități realizate 

 
28 

c.2.)Analiza calitativă a activităților de laborator 
 
Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data Feedback activitate realizată 

 

Întocmirea documentației pentru 
realizarea instructajului privind normele 
de protecția muncii în laboratoarele de 
fizică, chimie, biologie 

10.09.2017 
Documentația necesară a fost distribuită 
către toți profesorii de fizică, chimie, 
biologie 

 

Consultarea planificărilor și stabilirea 
lucrărilor de laborator pentru semestrul 
I 

12.09.2017 S-au stabilit lucrările de laborator  

 

Realizarea instructajului privind 
normele de protecția muncii în 
laborator (împreună cu profesorii de 
fizică, chimie, biologie) 

12.09 -
16.09.2017 

S-au intocmit procese verbale pentru 
clasele IX A, IX B, IX C, IX D, IX E, IX F, IX A, X 
B, X C, X D, X E, X F, XI A, XI B, XI C, XII A, XII 
B, XII C 

 
Întocmirea fișelor de lucru pentru 
lucrările practice de laborator 

Pe tot 
parcursul 
semestrului 

S-au elaborat 21 de fișe de lucru 

Lucrări de laborator 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității de laborator Data Cadru didactic asistat tehnic  Clasa 

 
Prezentarea componenței și modului de 
funcționare al mocroscopului 

20.09.2017 Prof. Costim Cristina a V-a 
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Prezentarea instrumentelor și sticlăriei 
de laborator 

25.09.2017 

6.10.2017 

Prof. Diaconescu Mihaela 
Cristina 

a XI-a C 

 Pendulul elastic 9.10.2017 Prof. Nae Cristina a XI-a A 

 Pendulul elastic 10.10.2017 Prof. Nae Cristina a XI-a C 

 Operația de filtrare 
13.10.2017 

 

Prof. Diaconescu Mihaela 
Cristina 

a XI-a C 

 Pendulul gravitațional 13.10.2017 Prof. Nae Cristina a XI-a A 

 Pendulul gravitațional 16.10.2017 Prof. Nae Cristina a XI-a C 

 Operația de distilare 
20.10.2017 

 

Prof. Diaconescu Mihaela 
Cristina 

a XI-a C 

 
Influența concentrației soluției asupra 
vitezei de reacție 

23.10.2017 Prof. Abramescu Siomona a XII-a B 

 
Influența concentrației soluției asupra 
vitezei de reacție 

23.10.2017 Prof. Abramescu Siomona a XII-a C 

 Sublimarea naftalinei 27.10.2017 
Prof. Diaconescu Mihaela 
Cristina 

a XI-a C 

 Determinarea coeficientului de frecare 6.11.2017 Prof. Nae Cristina a IX-a A 

 Determinarea coeficientului de frecare 6.11.2017 Prof. Nae Cristina a IX-a E 

 Determinarea coeficientului de frecare 6.11.2017 Prof. Nae Cristina a IX-a F 

 
Influența concentrației soluției asupra 
vitezei de reacție 

13.11.2017 
Prof. Diaconescu Mihaela 
Cristina 

a XII-a A 

 
Operații și tehici de laborator – evaluare 
practică 

17.11.2017 
Prof. Diaconescu Mihaela 
Cristina 

a XI-a C 

 Determinarea constantei elastice 11.12.2017 Prof. Nae Cristina a IX-a A 

 Determinarea constantei elastice 11.12.2017 Prof. Nae Cristina a IX-a E 

 Determinarea constantei elastice 11.12.2017 Prof. Nae Cristina a IX-a F 

 Combinații complexe 14.12.2017 Prof. Diaconescu Mihaela a IX-a B 
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Cristina 

 Determinarea densității 18.01.2018 Prof. Nae Cristina a VI-a  

 Obținerea etenei 19.01.2018 
Prof. Diaconescu Mihaela 
Cristina 

a XI-a C 

 Combinații complexe 19.01.2018 Prof. Abramescu Siomona a IX-a A 

 Titrarea acido-bazică 22.01.2018 Prof. Abramescu Siomona a XII-a B 

Evaluarea activităților de laborator 

Puncte tari  
Buna colaborare cu profesorii din catedra si interesul acestora pentru orele de 
laborator 

Puncte slabe 

Nivelul de dotare necorespunzător al laboratoarelor de chimie. Unii reactivi sunt 
folosiți chiar și după expirarea termenului de valabilitate, fapt care nu permite în 
totalitate realizarea programei şcolare şi a experimentelor din programa de CDS, sau 
unii reactivi sunt încadrați în categoria reactivilor toxici, precursori ai drogurilor, 
periculoși; 
Faptul că laboratoarele de fizică, chimie și biologie sunt folosie ca săli de clasă pe 
durata desfășurării programului școlar 
Lipsa instalațiilor de apă și gaz în laboratorul de chimie 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității de laborator 

Achiziționarea unor truse de reactivi pentru desfășurarea orelor de chimie organică și 
anorganică 

  

 

2.8.5. Informatician 

 

Întreținerea și administrarea rețelei internet a școlii; 

Analizarea, administrarea și întreținerea softurilor educaționale: AEL; EDUSAL, SIIIR;  

Asigurarea asistenței tehnice profesorilor, cât și personalului auxiliar și nedidactic al școlii; 

Organizarea și întreținerea echipamentelor de calcul și a soft urilor necesare activității de predare învățare; 

Activități de informare și comunicare cu partenerii educaționali: TRANSSPED SRL; EROS IMPEX SRL; 

MICROSOFT ROMANIA; IȘJ Dâmbovița; EPSON SERVICE CENTER ROMANIA MB Distribution; FORUMURI 

ȘCOLARE. 

Promovarea școlii prin distribuirea site ului http://www.cnnt-puc.net și a paginii de Facebook Colegiul 

Național „Nicolae Titulescu” Pucioasa 

Participarea la activități metodico-științifice și de perfecționare a informaticienilor  
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2.8.6.Administator financiar 

 

Activitatea în domeniul contabil s-a desfășurat în bune condiții. La serviciul contabilitate s-au realizat toate 

operațiunile și lucrările specifice: bilanț contabil, balanțe, plăți din surse bugetare sau extrabugetare: salarii, 

cheltuieli materiale, burse, transport, 100 Euro etc.  

încasarea veniturilor, întocmire ordonanțări, angajamente bugetare și globale, înregistrări contabile și în 

articole bugetare, plata furnizorilor.  

în perioada 01-05 a fiecărei luni s-a încheiat luna precedenta, s-au depus raportări la Primăria orașului 

Pucioasa, s-au verificat cheltuielile de personal, s-au realizat monitorizări pentru Trezoreria Pucioasa și 

Primăria orașului Pucioasa. 

pana la data de 06 lunar s-au întocmit raportările cuprinzând Anexa 1 

până la data de 08 lunar s-au întocmit viramentele prin programul Ministerului Finanțelor Publice ( OP) 

pentru cheltuielile de personal. 

decadal s-a întocmit necesarul privind programarea plăților ce se derulează prin Trezoreria Statului. 

trimestrial s-au întocmit și depus dosare la CAS Dâmbovița când legea a impus recuperarea CM; lunar s-au 

întocmit Balanțe de verificare Buget local, Buget din venituri proprii și Buget de stat. 

trimestrial s-au întocmit Situațiile financiare cu anexele aferente atât pentru Primăria Pucioasa- Bugetul local 

precum și IȘJ Dâmbovița din fondurile primite de la Bugetului de Stat, fluxurile de trezorerie; s-a întocmit 

Contul de execuție pe bugete total și pe subcapitole. 

ori de cate ori s-au efectuat rectificări, a fost întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli venituri proprii și 

detalierea cheltuielilor atât pe centralizat cat și pe subcapitole cu anexele aferente ; au fost menținute 

relațiile cu băncile cu care colaboram pentru salarii, abonamente și burse școlare cu diverse documente 

(specimene de semnături, convenții etc.). 

s-au efectuat verificări și punctaje, procese –verbale de predare primire Mijloace fixe și obiecte de inventar; 

s-au întocmit CEC-uri numerar pentru plata litigiilor, burselor, abonamentelor și cheltuielilor materiale, 

situații către IȘJ Dâmbovița referitoare la abonamente, cheltuieli de capital, efectivul salariaților. 

s-au procurat și au fost studiate documentele privind legislația specifica . 

 

2.9.  ACTIVITATEA  PERSONALULUI NEDIDACTIC  

 

S-a efectuat curățenia localului liceului, a sălii de sport și a anexelor aferente acesteia, a curții și parcului 

instituției din punct de vedere igienico – sanitar ; 
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S-au luat măsuri de recondiționare a mobilierului deteriorat ; 

S-au executat reparații curente și lucrări de întreținere a instalațiilor electrice și sanitare ; 

S-au efectuat lucrări de reparații curente și întreținere a localului liceului și a bazei sportive ; 

S-au luat masuri de întreținere și reparare a bazei didactico – materiale ; 

S-a asigurat paza și securitatea întregului patrimoniu ; 

S-au luat măsuri de prevenire a incendiilor conform prevederilor legale în vigoare ; 

În funcție de nevoile specifice unității școlare s-au îndeplinit și alte sarcini de serviciu repartizate de 

conducerea instituției în condițiile legi.  

 

EVALUAREA EXTERNĂ A COLEGIULUI NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” 

 

INSPECŢII TEMATICE – realizate de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

1. „Monitorizarea stadiului pregătirii unităților școlare în vederea deschiderii anului școlar 2017 - 2018” – 

14.09.2017; inspector Gabriela Dinu  

Obiectivele urmărite: 

O1: Monitorizarea stadiului pregătirii unităților școlare în vederea deschiderii anului școlar 2017 - 2018 

O2: Consilierea directorilor unităților de învățământ cu privire la pregătirea școlii pentru debutul anului școlar 

2017 - 2018 

Alte aspecte vizate:  

verificarea documentelor specifice inspecției tematice; 

vizitarea școlii; 

discuții cu directorii școlii. 

verificarea siguranței în școli și în proximitatea lor. 

Recomandări: 

achiziționarea truselor de prim ajutor (pentru care s-au făcut demersurile necesare) 

 

2.„Evaluarea performanțelor manageriale în instituțiile de învățământ” – 13.10.2017; inspector Gabriela 

Dinu 

Obiective urmărite: 

O1: verificarea modului de constituire a CA și CP, verificarea documentelor aferente , consilierea directorilor 

privind tematica inspecției; 
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O2: verificarea respectării reglementărilor legale referitoare la evaluarea personalului didactic și a 

personalului didactic auxiliar; 

O3: verificarea documentelor școlare (cataloage, registre matricole) 

Recomandări: 

1. Finalizarea completării registrelor matricole 
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Capitolul 3. Desfășurarea procesului instructiv-educativ 

 

CALITATEA PROIECTARII DIDACTICE 

Planificarile calendaristice, au fost depuse, cu foarte putine exceptii, in termenele stabilite. Planificarile 

calendaristice au fost elaborate conform criteriilor specifice disciplinei. S-au elaborat, de asemenea,  

proiectele unitatilor de invatare.  

 

CONCORDANTA DINTRE CURRICULUMUL NATIONAL SI OFERTA EDUCATIONALA A UNITATII 

Oferta CDȘ pentru anul 2017-2018 a fost definitivată la începutul anului școlar. Programele pentru 

cursurile opționale au fost vizate de inspectorii de specialitate. 

Puncte tari : 

S-au elaborat  programele de cursuri opționale conform formatului de curs corespunzător şi au fost vizate 

de către  inspectorul de specialitate ; 

S-a extins studiul intensiv al limbii italiene la clasele de filologie; 

   Se studiaza intensiv limba franceză; 

   Se asigura studiul unor discipline care dezvoltă civismul, valorile democratice europene: Educație civică,  

Istoria integrării europene. 

Puncte slabe: 

Catedrele metodice au facut puține propuneri de cursuri opționale, astfel încât la unele  clase, pe baza 

propunerilor acestroa nu se putea asigura numărul dublu de cursuri față de numărul de ore prevazut în 

CDȘ. 

 

PREZENTAREA OPTIONALELOR/ PACHETELOR DE OPTIONALE 

Oferta pentru anul școlar 2016-2017, nu a fost semnificativ diferită de cea din anul precedent, dovada că 

cele mai multe cursuri opționale s-au menținut. Ca și în anii precedenți,  s-a constatat interesul constant 

al elevilor pentru cursurile reprezentând aprofundări ale conținuturilor dată fiind, probabil,  dorința 

acestora de a performa la examenul național de bacalaureat. 
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CLASA Nivel de învățământ  DISCIPLINA CDS PROFESOR 

a V-a  Gimnazial Limba italiană  1 ȘERBAN ALINA  

a V-a  Gimnazial Farmacia verde 1 COSTIN CRISTINA 

a V-a Gimnazial Total discipline  2   

a VI-a  Gimnazial Limba italiană  1 ȘERBAN ALINA  

a VI-a  Gimnazial TIC  1 CONSTANTINESCU ADINA  

a VI-a  Gimnazial Lectura ca abilitate de viață 1 STAN SORINA 

a VI-a  Gimnazial Total discipline  3   

CLASA FILIERA PROFIL SPECIALIZAREA DISCIPLINA CDS PROFESOR 

a IX-a A  teoretică  real  matematică - informatică 
intensiv engleză  Limba engleză  1 OANCEA VERONICA 

a IX-a A  teoretică  real  matematică - informatică 
intensiv engleză  English in use 1 OANCEA VERONICA 

a IX-a A  teoretică  real  matematică - informatică 
intensiv engleză  Total discipline  2   

a IX-a B  teoretică  real  matematică - informatică 
intensiv informatică Informatică  3 ȘERBAN CRISTIAN  

a IX-a B  teoretică  real  matematică - informatică 
intensiv informatică Total discipline  3   

a IX-a C  teoretică  real  științe ale naturii  Chimie  1 ABRAMESCU SIMONA  
a IX-a C  teoretică  real  științe ale naturii  Total discipline  1   
a IX-a D  teoretică  umanist științe sociale  Istorie  1 VINTILĂ GEORGIANA 
a IX-a D  teoretică  umanist științe sociale  Total discipline  1   
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a IX-a E teoretică  umanist filologie - intensiv italiană/ 
franceză  Limba italiană/franceză   1 CÎRSTEA SILVIA / ȘERBAN 

ALINA  

a IX-a E teoretică  umanist filologie - intensiv italiană/ 
franceză  Limba franceză / Limba italiană  1 PAȘOL ADINA / CĂLIN 

ALEXANDRA 

a IX-a F teoretică  umanist filologie - intensiv italiană/ 
franceză  Total discipline  2   

a IX-a F teoretică  umanist filologie - intensiv engleză Limba italiană  1 OANCEA VERONICA 
a IX-a F teoretică  umanist filologie - intensiv engleză English in use 1 BRATU FLORENTINA 
a IX-a F teoretică  umanist filologie - intensiv engleză Total discipline  2   

a X-a A  teoretică  real  matematică - informatică 
intensiv engleză  Limba engleză  1 OANCEA VERONICA 

a X-a A  teoretică  real  matematică - informatică 
intensiv engleză  English in the Media  1 OANCEA VERONICA 

a X-a A  teoretică  real  matematică - informatică 
intensiv engleză  Total discipline  2   

a X-a B  teoretică  real  matematică - informatică  Matematică  1 PINTICAN CĂTĂLIN 
a X-a B  teoretică  real  matematică - informatică  Total discipline  1   

a X-a C teoretică  real  științe ale naturii  Educație pentru sănătate în școala 
românească  1 STANCIU OTILIA  

a X-a C teoretică  real  științe ale naturii  Total discipline  1   
a X-a D  teoretică  umanist științe sociale  Educație fizică 1 PRUNDARU MARIUS 
a X-a D  teoretică  umanist științe sociale  Total discipline  1   

a X-a E  teoretică  umanist filologie- intensiv italiană/ 
franceză Limba italiană/franceză   1 NICOLAESCU ELENA / 

CĂLIN ALEXANDRA 

a X-a E  teoretică  umanist filologie- intensiv italiană/ 
franceză Limba franceză/ italiana 1 PAȘOL ADINA / CĂLIN 

ALEXANDRA 

a X-a E  teoretică  umanist filologie- intensiv italiană/ 
franceză Total discipline  2   

a X-a F teoretică  umanist filologie - intensiv  engleză  Limba italiană  1 ȘERBAN ALINA  
a X-a F teoretică  umanist filologie - intensiv  engleză  English in use 1 BRATU FLORENTINA 
a X-a F teoretică  umanist filologie - intensiv  engleză  Total discipline  2   
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a XI-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  Limba engleză  1 BADEA IONELA 

a XI-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  Matematică  1 PINTICAN CĂTĂLIN 

a XI-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  English in use 1 BADEA IONELA  

a XI-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  Total discipline  3   

a XI-a B teoretică  real  matematică-informatică Limba și literatura română  1 COJOCARU LAURA 
a XI-a B teoretică  real  matematică-informatică Matematică  1 BANU IOANA  
a XI-a B teoretică  real  matematică-informatică Biologie  1 COSTIN CRISTINA  
a XI-a B teoretică  real  matematică-informatică Istoria matematicii  1 BANU IOANA 
a XI-a B teoretică  real  matematică-informatică Total discipline  4   
a XI-a C teoretică  real  științe ale naturii  Limba și literatura română  1 LUȚĂ ALINA  
a XI-a C teoretică  real  științe ale naturii  Matematică  1 BANU IOANA 
a XI-a C teoretică  real  științe ale naturii  Fizică  1 NAE CRISTINA 

a XI-a C teoretică  real  științe ale naturii  Tehnici de laborator în chimie  1 DIACONESCU CRISTINA 
MIHAELA   

a XI-a C teoretică  real  științe ale naturii  Educație pentru sănătate în școala 
românească  1 COSTIN CRISTINA  

a XI-a C teoretică  real  științe ale naturii  Total discipline  5   
a XI-a D teoretică  umanist științe sociale  Limba și literatura română  1 PETRE CRISTINA 
a XI-a D teoretică  umanist științe sociale  Sociologie  1 BUCUR IULIANA 
a XI-a D teoretică  umanist științe sociale  Istoria Comunismului în România  1 NICOARĂ ADRIAN  
a XI-a D teoretică  umanist științe sociale  Educație civică  1 NICOARĂ ADRIAN  
a XI-a D teoretică  umanist științe sociale  Mari pictori  1 DUCU CARMEN 
a XI-a D teoretică  umanist științe sociale  Total discipline  5   
a XI-a E  teoretică  umanist filologie  Limba engleză  1 OANCEA VERONICA 
a XI-a E  teoretică  umanist filologie  Limba franceză  1 NICOLAESCU ELENA 
a XI-a E  teoretică  umanist filologie  Limba română contemporană  1 STAN SORINA  
a XI-a E  teoretică  umanist filologie  Limba italiană  2 CĂLIN ALEXANDRA 
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a XI-a E  teoretică  umanist filologie  Vocabulaire du quotidien 1 NICOLAESCU ELENA 
a XI-a E  teoretică  umanist filologie  Total discipline  6   
a XI-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Limba italiană  1 ȘERBAN ALINA  
a XI-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Limba franceză  2 CÎRSTEA SILVIA  
a XI-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Geografie  1 MITROI MIHAELA  
a XI-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Limba română contemporană  1 COJOCARU LAURA 
a XI-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Istoria Comunismului în România  1 STĂNESCU GHEORGHE  
a XI-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Total discipline  6   
a XI-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Limba franceză  1 NICOLAESCU ELENA  
a XI-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Geografie  1 BUDOIU ION  
a XI-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Limba română contemporană  1 PĂTRU MARIUS  
a XI-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Limba italiană  2 CĂLIN ALEXANDRA 
a XI-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  English in use  1 BRATU FLORENTINA 
a XI-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Total discipline  6   

a XII-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  Limba engleză  1 OANCEA VERONICA 

a XII-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  Matematică  1 VOICU VICTORIA  

a XII-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  English in the Media  1 OANCEA VERONICA 

a XII-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  Biologia la examene 1 COSTIN CRISTINA  

a XII-a A teoretică  real  matematică-informatică-
intensiv engleză  Total discipline  4   

a XII-a B teoretică  real  matematică-informatică Limba și literatura română  1 DIACONESCU MIHAELA  
a XII-a B teoretică  real  matematică-informatică Matematică  1 BANU IOANA  
a XII-a B teoretică  real  matematică-informatică Chimie  1 ABRAMESCU SIMONA  
a XII-a B teoretică  real  matematică-informatică Matematică pentru examene 1 BANU IOANA 
a XII-a B teoretică  real  matematică-informatică Total discipline  4   
a XII-a C teoretică  real  științe ale naturii  Limba și literatura română  1 PETRE CRISTINA 
a XII-a C teoretică  real  științe ale naturii  Matematică  1 PINTICAN CĂTĂLIN 
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a XII-a C teoretică  real  științe ale naturii  Fizică  1 MATEI GHEORGHE 
a XII-a C teoretică  real  științe ale naturii  Chimie  1 ABRAMESCU SIMONA  
a XII-a C teoretică  real  științe ale naturii  Biologie  1 STANCIU OTILIA 
a XII-a C teoretică  real  științe ale naturii  Fizică pentru examene 1 NAE CRISTINA 
a XII-a C teoretică  real  științe ale naturii  Total discipline  6   
a XII-a D teoretică  umanist științe sociale  Limba și literatura română  1 COJOCARU LAURA 
a XII-a D teoretică  umanist științe sociale  Geografie  1 BUDOIU ION  
a XII-a D teoretică  umanist științe sociale  Educație fizică  1 PRUNDARU MARIUS 
a XII-a D teoretică  umanist științe sociale  Istoria Comunismului în România  1 NICOARĂ ADRIAN  
a XII-a D teoretică  umanist științe sociale  Istoria Holocaustului  1 NICOARĂ ADRIAN  
a XII-a D teoretică  umanist științe sociale  Muzeele lumii 1 DUCU CARMEN 
a XII-a D teoretică  umanist științe sociale  Total discipline  6   
a XII-a E  teoretică  umanist filologie  Limba engleză  1 OANCEA VERONICA 
a XII-a E  teoretică  umanist filologie  Istorie  1 NICOARĂ ADRIAN  
a XII-a E  teoretică  umanist filologie  Geografie  1 MITROI MIHAELA  
a XII-a E  teoretică  umanist filologie  Limba română contemporană  1 DIACONESCU MIHAELA  
a XII-a E  teoretică  umanist filologie  Limba italiană  2 CĂLIN ALEXANDRA 
a XII-a E  teoretică  umanist filologie  English in use  1 OANCEA VERONICA 
a XII-a E  teoretică  umanist filologie  Total discipline  7   
a XII-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Limba italiană  1 ȘERBAN ALINA  
a XII-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Geografie  1 MITROI MIHAELA 
a XII-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Limba franceză  3 ȘERBAN ALINA  
a XII-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Limba română contemporană  1 DIACONESCU MIHAELA  
a XII-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Use of English 1 BRATU FLORENTINA 
a XII-a F teoretică  umanist filologie -intensiv italiană  Total discipline  7   
a XII-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Limba engleză  1 BRATU FLORENTINA 
a XII-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Istorie  1 STĂNESCU GHEORGHE  
a XII-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Geografie  1 BUDOIU ION 
a XII-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Limba română contemporană  1 PETRE CRISTINA 
a XII-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Muzeele lumii 1 DUCU CARMEN 
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a XII-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Limba italiană  2 CĂLIN ALEXANDRA 
a XII-a G teoretică  umanist filologie -intensiv engleză  Total discipline  7   

       
a XI-a  teoretică  umanist+ 

real  toate specializările  ansamblu sportiv  1 MĂTUȘESCU GABRIEL  
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1.1. CALITATEA PREDĂRII 

Majoritatea cadrelor didactice au dovedit competentele  profesionale necesare derularii unei activitati didactice 

conform noilor standarde educationale. Cu ocazia asistentelor efectuate si a inspectiilor speciale, s-a constatat 

nivelul de pregatire de specialitate și metodică conform exigențelor cerute de nivelul elevilor, așteptările școlii și ale 

părinților, în majoritatea cazurilor.  

 

1.2. PROGRAM DE PREGATIRE CU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA 

Elevii capabili de performanță au fost identificați și selectați în vederea pregătirii suplimentare, începând cu luna 

octombrie. Profesorii care au pregătit  elevii pentru obținerea  de performanțe școlare  se regăsesc în tabelul 

destinat olimpiadelor și concursurilor școlare. 

1.3. PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ DESTINAT ELEVILOR DE CLASA A XII-A  

A fost realizata  pregatirea elevilor de clasa a XII-a  in vederea sustinerii probelor orala si scrisa la examenul de 

bacalaureat, in cadrul unor ore suplimentare desfasurate conform unei planificari intocmite individual. Planificările 

există în documentele comisiilor metodice. 

Se realizează pregătiri suplimentarede  către cadrele didactice care predau disciplinele de studiu la care elevii 

urmează să susțină examenul de bacalaureat.  

1.4. ACTIVITATEA EDUCATIVA 

 

În  anul şcolar 2016-2017, Comisia Dirigintilor a fost alcătuită din 28 profesori diriginti. Activitățile comisiei sunt 

prezentate în tabelul următor. 

Comisia metodică:  
 

COMISIA DIRIGINȚILOR 

Semestrul: I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

OANCEA VERONICA 
 

a. Analiza activităților de proiectare și planificare, în funcție de descriptorii de performanță 
 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor41: 
În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite 
în planul managerial pentru 

   S-au realizat întâlniri lunare ale 

                                                           
41 Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul.  
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perioada raportată  Comisiei și au existat activități variate. 

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

  Realizarea portofoliului conform 

procedurilor și în termenele 

corespunzătoare 

Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată 
la nivelul comisiei metodice 

  Mapa Comisiei conține dovezile 

activităților. 

Utilizarea fișei de evaluare a 
activității metodice  

  Mapa Comisiei include fișe de 

observare a lecției,  procese-verbale și 

aprecieri cu privire la activități. 

Verificarea/avizarea la început 
de semestru/an școlar, a 
documentelor de planificare ale 
membrilor comisiei 

   

Respectarea standardelor de 
planificare curriculară de către 
membrii catedrei  

   

Realizarea proiectării activității 
didactice unitare, la nivelul 
comisiei diriginților 

   

Planificarea evaluării în cadrul 
proiectelor unităților de 
învățare 

  Realizat parțial deoarece diriginții au 

posibilitatea de a adapta anumite 

teme și conținuturi la specificul claselor 

Planificarea activităților 
practice, aplicative în proiectele 
unităților de învățare 

  Realizat parțial deoarece diriginții au 

posibilitatea de a adapta anumite 

teme și conținuturi la specificul claselor 

Utilizarea de auxiliare 
curriculare(cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017), 
echipamente şi materiale de 
studiu adecvate realizării 
curriculum-ului național și la 
decizia școlii 

  S-au utilizat ghidurile și resursele 

recomandate de M.E.N. 

Parcurgerea integrală a 
materiei, la toate disciplinele 
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ariei și de către toate cadrele 
didactice 

 
 
 

a. Analiza activităților de coordonare și organizare, în funcție de descriptorii de performanță 

Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor: 

În mare măsură În mică  măsură Deloc Comentarii 

Achiziționarea/realizarea de  
material didactic și auxiliare 
curriculare(cu respectarea 
O.M.5062/26.09.2017) 

    

Planificarea și realizarea de 
interasistențe 

   Au fost planificate 

interasistențe 

pentru lunile 

decembrie 2017 și 

ianuarie 2018, însă 

aceste activități nu 

au putut fi 

realizate dat fiind 

numărul mare de 

activități 

desfășurate la 

nivelul școlii în 

perioada 

respectivă. 

Menționez că 

aceste activități de 

interasistență vor 

fi reprogramate 

pentru semestrul II 

al acestui an 

școlar. 

Folosirea fișei de asistență 
agreate la nivelul unității, 
pentru susținerea descriptorilor 
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referitori la calitatea proiectării 
și realizării curriculum-ului 
Preocuparea cadrelor didactice 
pentru formare și perfecționare 
metodică, prin participare la 
cursuri/ evenimente de formare 

    

Preocuparea cadrelor didactice 
și a responsabilului comisiei 
pentru valorificarea rezultatelor 
formării în activitatea 
educaţională.  

    

Preocuparea cadrelor didactice 
pentru activitatea de cercetare 
metodică/științifică 

    

Preocuparea cadrelor didactice 
și a responsabilului comisiei 
pentru valorificarea rezultatelor 
propriei cercetări metodice și 
științifice  în activitatea 
educaţională.  

    

Participarea cadrelor didactice 
şi a personalului de conducere 
la activităţile metodice de la 
nivelul judeţului 

    

Participarea cadrelor didactice 
la activitățile comisiei  metodice 

   

b. Analiza activităților metodico-științifice  
c.1.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  

 
Număr activități planificate 

 
7 

Număr activități realizate 
 

6 

c.2.)Analiza calitativă a activităților metodico-științifice realizate în cadrul comisiei  
 

Activități de planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Număr 

participanți 

Utilizarea 
fișei de 
evaluare a 
activității 
metodice 

Feedback 
activitate 
realizată 
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Întâlnire de lucru cu toți profesorii 

diriginți pentru discutarea aspectelor 

referitoare la proiectarea curriculară și 

extrașcolară a activităților educative  și 

stabilirea programului de activități 

metodice pe semestrul I 

27.09.2017 27 - - 

Întâlnire de lucru cu toți profesorii 

diriginții -Informare privind eventualele 

abateri disciplinare ale elevilor și 

aplicarea prevederilor legale în 

sancționarea acestora 

13.12.2017 26 - - 

Activitate de evaluare –Elaborarea 

raportului privind activitățile realizate 

în cadrul Comisiei Diriginților pe 

semestrul I  

februarie 
2018 

1-
Responsabil 

Comisie 
- - 

Lecții demonstrative 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Cadru 

didactic 
asistat 

Clas
a 

Număr 
participa

nți 

Număr 
fișe de 

asistență 
completa

te 

Media 
calificativulu

i acordat 
activității 

Lecție demonstrativă cu tema 

„Cunoaște-te pe tine 

însuți/însăți!”  

19.10.2017 
Mitroi 

Mihaela 
V 27 2 Foarte bine 

Lecție demonstrativă cu tema 

„Dușmanii din viața noastră” 
25.01.2018 

Nae 
Cristina 

X C 26 2 Foarte bine 

 
 
Alte activități metodico-științifice (prezentări de referate, diseminări, ateliere de lucru etc.) 

Nr. 
Descrierea activității Data 

Cadru didactic care 
susține activitatea 

Număr 
particip

Utilizar
ea  fișei 

de 

Feedback  
activitate 
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crt. anți evaluar
e a 

activităț
ii 

metodic
e 

realizată 

Întâlnire de lucru cu tema 

„Voluntariatul” 
07.11.2017 

Stănescu Gheorghe 
(împreună cu 

invitatul special Vlad 
Voiculescu) 

30 Da 

a. modalitatea 
de prezentare și 
organizare a 
activității- 
„foarte bună” 
(30 participanți); 

b. utilitatea 
activității- 
„foarte utilă” (30 
participanți) 

 

c. Analiza activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
d.1.)Analiza cantitativă a activităților extracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 
Număr activități planificate 

 
 

Număr activități realizate 
 

 

d.2.) Analiza calitativă a activitățilorextracurriculare/extrașcolare realizate din inițiativa comisiei 

Nr. 
crt. 

Descrierea activității Data 
Profesor 
organizator 

Număr 
participanți 

Rezultate 

Activități dedicate Zilei 
Educației 

 

octombrie 
2017 

Profesorii 
diriginți 

Elevi ai 
Colegiului 

 

Serbarea de Crăciun 
19 

decembrie 
2017 

Consilierul 
educativ 

Profesorii 
diriginți 

Elevi din clasele 
V, VI, IX-XII 

 

Târgul de Crăciun 20 Profesorii Elevi din clasele  
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decembrie 
2017 

diriginți V, VI, IX-XII 

Excursii și vizite tematice 
(Târgoviște, București, 
Pitești, Sinaia, Brașov) 

septembrie 
2017-

ianuarie 
2018 

Mitroi M., 
Abramescu S., 
Oancea V., 
Cârstea S., , 
Pătru M., 
Diaconescu M., 
Stănescu G.,  
Pintican C., 
Budoiu I., Costin 
C., Stan S., Bratu 
F. 

Elevi din clasele: 
V, VI, IX A, IX B, 
IX E, IX F, X A, X 
B, X F, XI B, XI E, 
XI G 

 

Activități recreative („Să ne 
cunoaștem mai bine”, Ziua 
Sărbătoriților, etc.) 

septembrie 
2017-
ianuarie 
2018 

Abramescu S., 
Oancea V., 
Costin C., Șerban 
A. 

Elevi din clasele: 
VI, IX A, XI B, XII 
F 

 

Ateliere de creație  
decembrie 
2017 

Abramescu S., 
Nae C., Luță A., 
Constantinescu 
A., Necula C., 
Bratu F., 
Diaconescu M.C. 

Elevi din clasele: 
VI, X C, X E, XI A, 
XI D, XI G, XII E 

 

„Prietenul Secret”  
decembrie 
2018 

Abramescu S., 
Oancea V., 
Cârstea S., Pătru 
M., Diaconescu 
M., Luță A., 
Damian I., Stan 
S., Nicolaescu E., 
Diaconescu 
M.C., Ducu C. 

Elevi din clasele: 
VI, IX A, IX B, IX 
E, IX F, X E, XI C, 
XI E, XII A, XII E, 
XII G 

 

Vizionare de film/spectacol 
de teatru 

septembrie 
2017-
ianuarie 
2018 

Stănescu G., 
Nicoară A., 
Constantinescu 
A., Bratu F., 
Nicolaescu E., 
Șerban A. 

Elevi din clasele: 
X A, X D, XI A, XI 
G, XII A, XII F 
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Activități de voluntariat 
(SNAC, etc.) 

septembrie 
2017-
ianuarie 
2018 

Oancea V., 
Cojocaru L., 
Bratu F., 
Prundaru M. 

Elevi din clasele: 
IX A, XI F, XI G, 
XII D 

 

Activități ecologice  
octombrie 
2017 

Cojocaru L., 
Șerban A. 

Elevi din clasele: 
XI F, XII F 

 

Întâlnire cu reprezentanți ai 
AJOFM 

noiembrie 
2017 

Diaconescu M.C. 
Elevi din clasa a 
XII-a E 

 

d. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Toți profesorii diriginți au elaborat planificările activităților de consiliere și orientare 

conform programelor în vigoare. 

Toți profesorii diriginți au organizat pe semestrul I cel puțin o ședință cu părinții ( V-4 

ședințe, VI- 2 ședințe, IX A- 2 ședințe, IX B- 2 ședințe, IX C- 3 ședințe, IX D- 3 ședințe, IX 

E- 3 ședințe, IX F- 2 ședințe, X A-1 ședință, X B- 2 ședințe, X C- 2 ședințe, X D- 2 ședințe, 

X E- 2 ședințe , X F- 2 ședințe, XI A- 1 ședință, XI B- 2 ședințe, XI C- 1 ședință, XI D- 2 

ședințe, XI E- 2 ședințe, XI F-1 ședință, XI G-1 ședință, XII A- 1 ședință, XII B- 1 ședință, 

XII C-1 ședință, XII D- 1 ședință, XII E-1 ședință, XII F-1 ședințp, XII G- 2 ședințe) și au 

desfășurat activități de suport educațional și consiliere pentru părinți conform 

programului stabilit. 

Majoritatea diriginților s-au implicat în organizarea și desfășurarea de activități 

extrașcolare de socializare, interrelaționare și culturalizare. 

În majoritatea cazurilor, situațiile considerate abateri disciplinare au fost gestionate 

eficient (prin comunicare cu părțile implicate, implicarea și consilierea părinților și 

aplicarea sancțiunilor conform regulamentelor în vigoare) 

Puncte slabe 

Nu au fost realizate activitățile de interasistență planificate pe semestrul I. 

Puțini profesori diriginți colaborează cu consilierul psihopedagogic din școală. 

Au fost derulate puține activități de orientare școlară și profesională cu elevii claselor 

a XII-a 

Unii profesori diriginți au dovedit interes scăzut pentru participarea la activitățile din 

cadrul Comisiei. 

Măsuri de Realizarea de interasistențe în vederea realizării schimbului de experienţă şi a sporirii 
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îmbunătățire a 
activității comisiei 

motivaţiei diriginților pentru o mai bună pregătire a activităților educative; 

Colaborarea tuturor diriginților cu consilierul psihopedagogic din școală în vederea 

unei mai bune cunoaşteri a elevilor şi a problemelor acestora 

Derularea deactivități de orientare școlară și profesională cu elevii claselor a XII-a 

 

1.5. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

 

Activitățile educative extrașcolare s-au desfășurat conform planificării activității educative realizată la 

începutul anului școlar urmărindu-se îndeplinirea obiectivelor propuse. Elaborarea planificării s-a realizat conform 

programului activităților educative, primit de la ISJ și s-a completat cu activitățile specifice instituției noastre și cu 

activitățile realizate în colaborare cu parteneri din comunitatea locală  

Pe parcursul semestrului I  al acestui an școlar s-au realizat următoarele activități școlare și extrașcolare: 

Comisia de lucru:  
 

Comisia de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare: 
 
Activităţi educative şcolare şi extraşcolare/Activități ale Consiliului Școlar 
al Elevilor 
 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil:  
 

Șerban Alina Maria 
 

ss. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță42 
 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor43: 

 
În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în 
planul managerial pentru 
perioada raportată  

    

Realizarea portofoliului comisiei 
conform procedurilor interne 

    

                                                           
42Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
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Existența dovezilor de 
implementare pentru fiecare 
activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei  

    
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru 
evaluarea activităților realizate 

    

Utilizarea de chestionare pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 
activității comisiei 

   În Școala Altfel 

tt. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Număr activități planificate 
 

18 
 
 

Număr activități realizate 
 

15 
 
 

uu. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei  
 
 

Nr. crt. 
Descrierea activității Data 

Număr 
participanți 

Feedback activitate 
realizată 

1 

Pe 11 septembrie 2017 a avut loc 
deschiderea festivă a anului școlar, 
activitate la care au participat cadrele 
didactice, elevii, părinții și oficialitățile 
locale 

11 septembrie 
2017 

Cadrele 
didactice, 
elevii, părinții 
și oficialitățile 
locale 

Toate activitățile 
propuse au fost în 
mare măsură 
realizate. Cele 
realizate au avut 
eficiență educativă 
incontestabilă. În 
desfășurarea 
activităților școlare 
și extrașcolare elevii 
au răspuns 
solicitărilor noastre, 
implicându-se activ 
în promovarea 
imaginii pozitive a 
colegiului nostru. 
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2 

În perioada 5 – 12 octombrie 2017 s-au 

desfășurat activitățile specifice în vederea 

alegerii Biroului Executiv al Consiliul 

Școlar al Elevilor: depuneri candidaturi, 

validări, desfășurarea campaniei electorale 

CŞE, sesiune electorală CŞE, alegeri. 

Dintre activitățile desfășurate în 

semestrul 1 din anul școlar 2017-2018 se 

numără: 

 elaborarea regulamentului 

propriu de funcționare 

 organizarea unui spectacol numit 

"Sărbătoarea Toamnei" 

desfășurat în luna Octombrie 

 organizarea Balului Bobocilor in 

Noiembrie 

 participarea la depunerea de 

coroane din oraș de 1 Decembrie 

  organizarea Serbării de Crăciun 

  colaborarea cu SNAC 

  organizarea unui Târg de Cariere 

  elaborarea unui playlist al 

soneriei (schimbat periodic sau la 

cererea elevilor) 

 colaborarea cu Biblioteca 

Orășenească la care au luat parte 

membri ai consiliului pentru a citi 

povești elevilor din școli generale 

- Decembrie 

 

 

5 – 12 
octombrie 
2017 

CȘE 

Elevii s-au implicat 
activ și și-au 
susținut candidații 
în BEC din CȘ 

În urma alegerilor 
din Octombrie 
2017, CȘE este 
constituit din: 
PREȘEDINTE: Stoica 
Elena-Teodora, 
clasa a 10-a A 
VICEPREȘEDINȚI: 
Stoicescu 
Alexandru, clasa a 
10-a B 
Mărișoiu Ana Maria, 
clasa a 11-a C 
SECRETAR: Vușcă 
Alexandra Mihaela, 
clasa a 10-a A 
În cadrul primei 
ședințe a CȘE au 
fost aleși directorii 
de departamente: 

 D. pentru sport si 
programe de 
tineret: Popescu 
Alexandra 

 D. pentru PR și 
comunicare: Ianuli 
Daria 

 D. pentru 
concursuri școlare și 
extrașcolare: Flavius 
Lobodan 

 D. pentru cultură, 
educație și 
comunicare: Opincă 
Alexandra 

 D. pentru 
combaterea și 
prevenirea 
violenței: Grancea 
Sorina 

 Avocatul Elevului: 
Toader Andi 
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 Reprezentantul in 
comisia CEAC: 
Neacșu Andrei 

 

3 
Pe 26 septembrie 2017, catedra de limbi 
moderne a marcat Ziua Europeană a 
Limbilor 

26 septembrie 
2017 

Catedra de 
limbi moderne 

Feedback pozitiv 

Elevilor le-a plăcut 
activitatea realizată 
de catedra de limbi 
străine 

4 

Diverse activități cu ocazia Zilei 
Internaționale a Educației (5 octombrie 
2017) la care au participat elevi și cadre 
didactice. Participanții au fost interesați de 
istoria învățământului formal, de forma și 
viitorul acestuia 

5 octombrie 
2017 

Cadre 
didactice, 
direcțiunea, 
Primăria 
Pucioasa, 
scriitori locali, 
Poliția Pucioasa 

Feedback pozitiv 

La festivitatea de 
premiere a 
olimpicilor a 
participat și domnul 
Titus Corlățean, 
jurist și politician 
român care a 
răspuns întrebărilor 
elevilor. 

5 
Pe 16 octombrie 2017 a avut loc o 
dezbatere cu ocazia Zilei Mondiale a 
Alimentației 

16 octombrie 
2017 

Profesor de 
biologie Costin 
Cristina - XIB 

Feedback pozitiv 

Elevii s-au arătat 
curioși descoperind 
lucruri noi privind o 
alimentație 
sănătoasă 

6 Pe 27 octombrie s-a organizat Sărbătoarea 
Toamnei la Centrul Cultural European 

27 octombrie 
2017 

CȘE 

Feedback pozitiv 

Este primul an în 
care s-a realizat 
această serbare și 
se dorește a fi și pe 
viitor 
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7 

Cu ocazia Săptămânii educație globale (13 

– 17 noiembrie 2017) cu tema "Lumea 

mea depinde de noi" au fost organizate 

următoarele activități:  

 Expoziții de planșe, colaje 

fotografii tematice (Prof. Carmen 

Ducu) 

 Oră de educație pentru sănătate 

(XI A- reprezentant DSPT) 

 Oră de educație juridică (XIIA, XIIF- 

avocat Olivian Mastacan) 

 Întâlnire cu reprezentanți ai 

centrului de Prevenire a 

Criminalității din orașul Târgoviște 

(Prof. Cristina Petre) 

 Oră de dirigenție – educație 

economică, XIG, prof. Florentina 

Bratu 

 Oră de educație alimentară (V, VI, 

laborant Hilda Ciobanu) 

 Participare conferință cu tema 

"Familia creștină în vâltoarea lumii 

contemporane"- părintele Nicolae 

Tănase de la Valea Plopului- prof. 

Șerban Alina, Ileana Damian, 

(XIIF,XIIG) 

 Dezbatere pe tema fenomenului 

de bullying – XIIB, IXF, prof. Adina 

Pașol 

 Participare la o reprezentație de 

teatru forum tematic ce a marcat 

30 de ani de Erasmus+ în Uniunea 

13-17 
noiembrie 
2017 

Cadre 
didactice 

Elevi CNNT 

Feedback pozitiv 

Întreaga serie de 
activități realizate 
cu prilejul acestei 
săptămâni a fost 
apreciată pozitiv de 
către elevii ce s-au 
implicat activ 

 



 

143 
 

Europeană, 10 ani în România la 

Biblioteca Județeană "Ion Heliade 

Rădulescu"- XIG, XID,XD,XF- prof. 

Cristina Petre, Marius Pătru 

 Activitate de împădurire "Plantăm 

fapte bune în România și Pădurea 

Jysk" – XIIF, XIF,XIB- prof. Alina 

Șerban, Laura Cojocaru 

 

8 

Pe 24 noiembrie 2017 s-a desfășurat Balul 

Bobocilor, spectacol urmărit de 

aproximativ 300 de persoane (elevi, 

părinți, cadre didactice, personalități ale 

comunității locale).  

 

24 noiembrie 
2017 

Elevi, părinți, 
cadre 
didactice, 
personalități 
ale comunității 
locale 

Feedback pozitiv 

Participanții la acest 
eveniment au 
apreciat întreaga 
activitate 

9 

Ziua Națională a României a fost marcată 

pe 1 decembrie 2017 prin depunerea de 

coroane la Monumentul eroilor – Pucioasa 

1 decembrie 
2017 

CȘE 

Cadre didactice 

Feedback pozitiv 

Elevii au partiicpat 
într-un număr 
considerabil al 
depunerea de 
coroane 

10 

 

Pe 12 decembrie 2017 s-a organizat Ziua 

Internațională a Drepturilor Omului- 

activitate Amnesty International 

12 decembrie 
2017 

CȘE 

3 Voluntari 
Amnesty 
International 

Feedback pozitiv 

Clasele implicate în 
program au apreciat 
astfel de activități, 
solicitând ca și pe 
viitor să se 
desfășoare 

11 

Pe 12 decembrie 2017 a fost organizat 

tradiționalul Concurs de creație literar-

artistică „Ion Rușet” la care au participat 

atât elevi din Colegiul Național „Nicolae 

Titulescu” cât elevi din județ. 

12 decembrie 
2017 

Catedra Limbă 
și comunicare 

Feedback pozitiv 

S-a stimulat și s-a 
valorizat potențialul 
elevilor 
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12 

În perioada 18-22 decembrie 2017 s-a 

organizat Săptămâna Școala Altfel, "Să știi 

mai multe, să fii mai bun!" (19 decembrie 

2017- Serbarea de Crăciun) 

18-22 
decembrie 
2017 

Cadre didactice 

Elevi CNNT 

Raport detaliat 
Școala Altfel în 
dosar Școala Altfel 

13 

 

 

 

 

Marele poet Mihai Eminescu a fost 

celebrat de elevii liceului pe data de 15 

ianuarie 2018 prin activități specifice (XID, 

XIG, XIIG-dezbatere, prezentare PPT, 

concursuri- prof. Cristina Petre, Marius 

Pătru). Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, 

sub îndrumarea doamnei prof. Ducu 

Carmen s-a realizat o expoziție de desene 

care au surprins aspecte și trăiri din opera 

marelui poet. 

15 ianuarie 
2018 

Profesori de 
limba română 

Elevi CNNT 

Feedback pozitiv 

Activitățile s-au 
bucurat de un real 
succes printre elevi 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Pe 25 ianuarie 2018 la Biblioteca Gh. N. 

Costescu din Pucioasa s-a sărbătorit Ziua 

Unirii- festivitate de premiere festivaluri 

naționale de creație plastică și literară 

"Culorile Patranei" și "De ce iubim 

România?", sesiune de comunicări 

tematice- prof. Sorina Stan, Laura Cojocaru 

25 ianuarie 
2018 

Elevi CNNT 

Feedback pozitiv 

Elevii au apreciat 
întâlnirea de la 
Biblioteca 
Orășenească cu 
invitații speciali 

 

 

 

 

15 

Participarea la Campania de colectare a 

deșeurilor electrice „Baterel și Lumea 

NON-E”.(prof.Laura Cojocaru) 

Semestrul I 
Elevi și cadre 
didactice CNNT 

Feedback pozitiv 

Elevii participă activ 
în campanie 
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vv. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei  
 

Puncte tari  

Existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an 
şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi și particularizată 
apoi de fiecare coordonator la nivelul unităţii de învăţământ 
La începutul anului şcolar s-a întocmit comisia și subcomisiile educative și s-au realizat 
documentele specifice /planificare a activității educative 
Existența unei diversități a programului de activități educative la nivelul unității de 
învățământ 
S-a constituit Consiliul Școlar al Elevilor care a avut o bună implicare în activitatea 
școlară și extrașcolară. Activitatea CȘE a urmărit, pe parcursul acestui semestru 
creșterea prestigiului si a calității activității unității de învățământ prin activitățile 
desfășurate de elevii și profesorii colegiului, dar și desfășurarea unor activități 
recreative pentru elevi și dezvoltarea inițiativei si a spiritului de lucru în echipă prin 
intermediul acestora. 
S-a realizat și aprobat graficul desfășurării activităţilor școlare și extrașcolare 
Implicarea cadrelor didactice în activitatea școlară și extrașcolară 
Mediatizarea în comunitate a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu ajutorul 
paginii de facebook și a paginii web a școlii 
Existenţa parteneriatelor educaţionale cu instituții din comunitatea locală în vederea 
responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional 

Puncte slabe 

O implicare scăzută a bibliotecarului în activitățile extrașcolare 
Învățarea în două schimburi împiedică participarea unor elevi la anumite activități 
Un număr mare de elevi sunt navetiști lucru ce implică anumite eforturi pentru a 
participa la activitățile extrașcolare 

 

Măsuri de 
îmbunătățire a 
activității comisiei 

Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea unor noi programe şi proiecte de 
cooperare internaţională 
Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative 
Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii 
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3.8.1. Raportul activităților desfășurate în  „Săptămâna Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”- 18-22 decembrie 2017 

1. Titlul proiectului:" Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
2. Tipul de activităţi derulate prin raportare la cele 10 domenii fundamentale: 

A. Activităţi culturale: 
 Excursii tematice la Bucureşti, la Brașov, la Târgoviște, la Pitești- vizită Memorialul Închisoarea Pitești;  
 Obiceiuri și tradiții de iarnă/Spiritul Crăciunului – decorarea sălii de clasă, tradiții și obiceiuri de Crăciun, tradiții și obiceiuri 

populare- colinde;  
 Vizionare de film artistic la cinema Târgoviște  Dunkerque, vizionare film Prietenul meu, îngerul, urmată de dezbatere tematică, 

vizionare film It, vizionare filme artistice Pădurea Spânzuraților, How the Grinch Stole Christmas, Ice Age, Gandhi, vizionare spectacol 
de teatru Trei fraţi gemeni veneţieni;  

 Pelerinaj religios – vizită la Biserica Parohiei Pucioasa II, vizită la Fabrica de Globulețe, vizită la Centrul de Informare Turistică 
din Pucioasa, vizită muzee Pucioasa, vizită la Fabrica de Hârtie Montebianco 

B. Activităţi sportive: competiţii sportive 
 

            C.        Activităţi de educaţie pentru sănătate: 
 minte sănătoasă într-un corp sănătos; 
 Vizionare de filme informative educative; Prezentare material educativ pentru o viață sănătoasă, dezbatere 

          D.        Activităţi de orientare profesională: 
 Educație financiară- curs prezentat de un reprezentant BCR; 
  Activitate de informare a elevilor cu privire la oferta ocupațională a județului Dâmbovița;  
 Întâlnire dezbatere despre strategiile de comunicare (moderator Pompiliu Alexandru, doctor în filosofie, Universitatea Valahia);  
 Biologia la examene 

         E.          Activităţi comunitare / voluntariat: 
 Activitate de voluntariat SNAC 

F.         Activităţi culinare:  
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 Suntem ceea ce mâncăm – atelier de gastronomie raw vegană; Gastronomia franceză – specialități regionale 
G.        Activităţi de tip atelier: 

 Atelier de creație – Obiecte de decor; Confecționare de obiecte hand- made pentru Târgul de Crăciun;  
 Concurs de cultură generală; Jocuri și concursuri "Săștii mai multe, să fii mai bun";  
 Activitate atelier teatru –invitat student UNATC 

 
H.        Activităţi artistice: Serbarea de Crăciun 

I. Activităţi antreprenoriale- recreative: Târgul de Crăciun 
         J.          Activităţi instructiv-recreative: 

 Matematica distractivă; Prietenul secret 
3. Locul de desfășurare a activităţilor:  

Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” – Pucioasa, Sala de sport, Centrul Cultural European Pucioasa, Sala de sport a orașului – Stadion, Atelier Sticlărie, 
Biblioteca Orăşenească „Gh. N. Costescu”- Pucioasa, Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, Muzeul de Aviaţie “Aripi Româneşti” Pucioasa, Fabrica 
de Globuleţe, Fabrica de Hârtie Montebianco, Centrul de zi „Floarea Speranţei”, Restaurant Valahia, Olga’s Caffe, CARP Pucioasa, BRD, Biserica 
Parohiei Pucioasa II, Runcu, Brăneşti, Târgoviște, Viforâta, Brașov, București, Piteşti 

4. Parteneri educaţionali implicaţi: 
Centrul Cultural European Pucioasa, Biblioteca Orașului Pucioasa, Primăria Pucioasa, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Centrul de 
criză pentru persoane cu handicap „Floarea Speranței” – Pucioasa, Asociația  Ecologică „Floare de Colţ” 

5. Exemple de activităţi relevante și valoarea lor formativă:  
 Excursie la Brașov- Vizită la prima Școală Românească; 
 Vizitarea Bisericii Negre și a altor atracții turistice locale; 
  Vizită Memorialul Închisoarea Pitești- studierea fenomenului Pitești; 
  "Suntem ceea ce mâncăm" – atelier de gastronomie vegană; Excursie la București – vizită la Piața Constituției, Târgul de Crăciun; 
  Muzeul Național al Literaturii Române, Radiodifuziunea Română; 
  Vizită la Muzeul Județean de Istorie, Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, Muzeul de 

Artă;  
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 Activitate de informare a elevilor, cu privire la oferta ocupațională a județului Dâmbovița 
6. Modalităţi de evaluare și monitorizare  a activităţilor:  

 Fişe de feedback; 

  Chestionare on-line; 

 Fotografii; 

  Evidența participanților ținută de cadrele didactice 

7.   Rezultate înregistrate  și impactul lor asupra beneficiarilor:  
 Gradul de realizare a obiectivelor activității: foarte mare măsură 
 Interes pentru implicare: foarte mare 
 Măsura în care activitatea a răspuns așteptărilor elevilor:  foarte mare 

Au fost îmbunătățite competențe legate de viața personală, culturale, artistice, sociale, științifice, sportive, organizatorice, tehnice, culinare, 
lingvistice. 

Alt impact: creșterea coeziunii colectivului, îmbunătățirea relațiilor dintre elevi, elevi şi profesori, diseminarea bunelor practici din diverse domenii, 
dezvoltarea parteneriatelor instituției,conștientizarea elevilor a fenomenelor istorice românești. Elevii au făcut recomandări pentru repetarea unor 
experiențe, de tipul călătoriilor sau drumețiilor. 

 
8.   ANALIZA SWOT: 

a.  Puncte tari:  
 alegerea  unor activităţi ce corespund intereselor și preocupărilor elevilor și care au pus în valoare talentele și capacităţile acestora în 

diferite domenii; 
 existenţa unei game foarte largi de activităţi acestea acoperind majoritatea ariilor educaţionale formale și nonformale; 
 diversitate în evaluarea activităţilor propuse și a rezultatelor obţinute; 
 buna colaborare dintre toate părţile implicate acestea constituindu-se într-o adevărată echipă; 
 crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonal; 
 implicarea foarte bună a cadrelor didactice a copiilor si a părinţilor (gimnaziu); 
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 majoritatea obiectivelor propuse s-au realizat; 
 observarea elevilor în alte contexte educaționale; 
 atmosferă relaxantă; 

 
b. Puncte slabe:  

 neparticiparea tuturor elevilor din grupul ţintă la activităţile desfăşurate; 
 decalarea unei activităţi cauzată de programul instituţiei respective (ex: Donare sânge) 

c.  Oportunităţi:  
 disponibilitatea unor instituţii de a veni in sprijinul şcolii; 
 dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea lor în diferite tipuri de activităţi; 
 posibilitatea vizitării monumentelor istorice si a obiectivelor turistice; 
 promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică; 
 utilizarea bazei materiale a şcolii în desfăşurarea unor activităţi; 
 implicarea activă a unor instituţii locale prin parteneriatele realizate; 
 ieşirea din tiparul curricular; 
 promovarea imaginii şcolii în comunitate. 

d.  Ameninţări:  
 posibilităţile financiare reduse ale unor elevi (costul activităţilor) 

 
9. Recomandări, sugestii:   

 Reorganizarea și regândirea  unor aspecte din metodologia de desfășurare a acestui program, precizări concrete despre modul de 
alcătuire a orarului școlii în săptămâna „Școala altfel; 

 Susţinerea financiară  a acestor activităţi și a coordonatorilor acestora și implicit desfășurarea mai multor activităţi în aer liber; 
 Atragerea de sponsori pentru susţinerea activităţilor desfăşurate; 
 Organizarea mai multor activităţi de voluntariat 
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1.6. ACTIVITATEA CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR  

Consiliul școlar al elevilor s-a constituit prin vot liber exprimat al elevilor Colegiului Național "Nicolae 
Titulescu" Pucioasa, pe baza regulamentului de Organizare si Funcționare. 
În urma alegerilor din Octombrie 2017, CȘE este constituit din: 
PREȘEDINTE: Stoica Elena-Teodora, clasa a 10-a A 
VICEPREȘEDINȚI: Stoicescu Alexandru, clasa a 10-a B 
Mărișoiu Ana Maria, clasa a 11-a C 
SECRETAR: Vușcă Alexandra Mihaela, clasa a 10-a A 
În cadrul primei ședințe a CȘE au fost aleși directorii de depărtamente: 

1. D. pentru sport si programe de tineret: Popescu Alexandra 
2. D. pentru PR și comunicare: Ianuli Daria 
3. D. pentru concursuri școlare și extrașcolare: Flavius Lobodan 
4. D. pentru cultură, educație și comunicare: Opincă Alexandra 
5. D. pentru combaterea și prevenirea violenței: Grancea Sorina 
6. Avocatul Elevului: Toader Andi 
7. Reprezentantul in comisia CEAC: Neacșu Andrei 

Activitatea CȘE a urmărit, pe parcursul acestui semestru creșterea prestigiului si a calității activității 
unității de învățământ prin activitățile desfășurate de elevii și profesorii colegiului, dar și 
desfășurarea unor activități recreative pentru elevi și dezvoltarea inițiativei si a spiritului de lucru în 
echipă prin intermediul acestora.  
Dintre activitățile desfășurate în semestrul 1 din anul școlar 2017-2018 se număra: 
~ elaborarea regulamentului propriu de funcționare  
~ organizarea unui spectacol numit " Sărbătoarea Toamnei" desfășurat in luna Octombrie  
~ organizarea Balului Bobocilor in Noiembrie  
~ participarea la depunerea de coroane din oraș de 1 Decembrie  
~ organizarea Serbării de Crăciun 
~ colaborare cu SNAC  
~ organizarea unui Târg de Cariere  
~ elaborarea unui playlist al soneriei (schimbat periodic sau la cererea elevilor)  
~ colaborarea cu Biblioteca Orășenească la care au luat parte membrii ai consiliului pentru a citi 
povesti elevilor din școli generale - Decembrie 
În paralel cu aceste activități s-au desfășurat ședințele CȘE periodice, in care s-au dezbătut și 
rezolvat probleme ale elevilor. La aceste ședințe au participat reprezentații claselor sau înlocuitori ai 
acestora. 
Activitățile au fost diseminate la nivelul colectivelor de elevilor cadrul Colegiului Național "Nicolae 
Titulescu" Pucioasa de către reprezentații în Consiliul Elevilor ai claselor.  

 

PUNCTE TARI: 

 existenţa unei viziuni unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de către 

inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a 

coordonatorilor educativi și particularizată apoi de fiecare coordonator la nivelul unităţii de 

învăţământ; 
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 la începutul anului şcolar s-a întocmit comisia și subcomisiile educative și s-au realizat documentele 

specifice planificare a activității educative;  

 s-a realizat și aprobat graficul desfășurării activităţilor școlare și extrașcolare; 

 s-au actualizat punctele de informare referitoare la activitatea educativă şcolară şi extrașcolară, s-au 

creat altele noi, facilitându-se astfel mai buna cunoaștere a acestui tip de activități; 

 s-a asigurat cadrul legal de derulare a activităților instructiv-educative; 

 implicarea cadrelor didactice în activitatea școlară și extrașcolară; 

 s-a constituit Consiliul Școlar al Elevilor care a avut o bună implicare în activitatea școlară și 

extrașcolară; 

 implicarea în concursurile şcolare; 

 existența unei diversități a programului de activități educative la nivelul unității de învățământ; 

 mediatizarea în comunitate activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu ajutorul paginii de facebook 

și a paginii web a școlii;  

 existenţa parteneriatelor educaţionale cu instituții din comunitatea locală în vederea responsabilizării 

acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 

 existenţa consilierului psihopedagogic în unitate; 

PUNCTE SLABE: 

 o implicare scăzută a părinților în activitățile extrașcolare; 

 învățarea în două schimburi împiedică participarea unor elevi la anumite activități; 

 un număr mare de elevi sunt navetiști lucru ce implică anumite eforturi pentru a participa la 

activitățile extrașcolare; 

 programul şcolar încărcat al elevilor nu permite dezvoltarea optimă a componentei educative 
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Capitolul 4. Parteneriat educațional 

 

4.1. COLABORAREA CU PĂRINȚII 

 

o Şcoala a colaborat  bine cu comitetele de părinți și Asociația de Părinți. 

o Preşedintele Asociației de Părinți în anul școlar 2016-2017 este d-nul Cătălin Hârciu.  

 

Asociația de Părinți din Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din orașul Pucioasa (APCNNT-

Pucioasa) s-a înființat la inițiativa membrilor fondatori întruniți în ședința din data de 10.11.2014. 

Asociația a dobândit calitatea de persoană juridică la data de 04.03.2015, prin înscrierea în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor existent la grefa Judecătoriei Pucioasa.  

Scopul Asociaţiei îl constituie dezvoltarea durabilă a bazei materiale şi îmbunatăţirea calităţii 

educaţiei elevilor în cadrul Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din orașul Pucioasa, în vederea 

promovării şi implementarii unui învăţământ în conformitate cu standardele europene. Asociaţia este o 

mişcare bazată pe munca de voluntariat în sprijinul elevilor din cadrul colegiului. 

 În vederea realizării scopului ei, obiectivele Asociaţiei pentru anul școlar 2017- 2018 au fost 

următoarele:  

  Sprijinirea Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din orașul Pucioasa pentru a-şi păstra prestigiul 

câştigat de-a lungul timpului, pentru a fi permanent o şcoală model pentru comunitate, județ și de ce nu 

și pentru țară;  

 Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii;  

  A păstra, dezvolta şi promova legăturile între elevi, absolvenţi, cadre didactice, părinţi şi sponsori ai 

şcolii;  

  A promova cunoaşterea ca mijloc de dobândire a libertăţii individului, condiţie de asumare a 

responsabilităţii sociale;  

  A promova valorile de libertate, creativitate, onoare, responsabilitate, respect faţă de semeni şi faţă 

de lege etc;  

  A stimula şi sprijini activităţile ştiinţifice, artistice şi cultural-sportive în cadrul şcolii;  

 Educarea elevilor în spiritual protejării mediului natural şi a ecosistemelor;  

 Stimularea elevilor cu rezultate excepţionale la învăţătură;  

  Dezvoltarea şi stimularea legăturilor cu părinţii elevilor şi cu reprezentanţii autorităţilor publice locale 

din cadrul comunităţii, etc. 
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 Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociaţia de părinți într-o constructivă colaborare cu conducerea 

Colegiului a dezvoltat următoarele activităţi:  

 Participarea prin reprezentantul său, președintele Asociației, la toate ședințele Consiliului de 

administrație al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din orașul Pucioasa. 

 Colectarea de la părinții elevilor, prin casierii desemnați, a fondurilor necesare achitării contravalorii 

serviciilor de pază oferite de Firma de pază cu care s-a încheiat Contract de pază. La finalul anului școlar (1 

sept.) în fondul Asociației  exista un excedent de 25 409 lei, bani ce se vor folosi pentru împlinirea altor 

idealuri ale Colegiului, profesorilor și elevilor săi. 

  Achiziţionarea de material didactic modern pentru promovarea unui învăţământ performant;  

  Sprijinirea organizării, funcţionarii și dezvoltării în cadrul şcolii a cercurilor ştiinţifice, culturale și 

literare şi a jocurilor sportive;   

  Sprijinirea organizării Balului bobocilor în cadrul Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din orașul 

Pucioasa;  

  Sprijinirea conducerii şcolii în vederea atragerii de elevi din toate localităţile judetului;  

  Iniţierea de cursuri, seminarii şi întâlniri cu reprezentanţi ai O.N.G.- urilor, IMM-urilor, autorităţilor 

administraţiei publice locale, investitori locali etc., în vederea adaptării curriculumului şcolar la cerinţele 

pieţei muncii;  

  Organizarea unor întâlniri (mese rotunde, simpozioane, seminarii, audienţe, etc.) cu specialişti în 

diverse domenii şi cu autorități publice, în vederea promovării ideilor democraţiei şi găsirea unor idei şi 

solutii pentru combaterea şomajului, ridicarea nivelului de trai, diminuarea fenomenului de sărăcie, 

orientare spre o carieră profesională etc.  

  Stabilirea de contacte, de informări reciproce în universităţi şi colegii din ţară şi străinătate pentru a 

facilita accesul tinerilor din Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din orașul Pucioasala burse de studii, la 

găsirea unui loc de muncă;  

  Acţiuni în sprijinul familiilor cu mulţi copii, orfanilor şi a unor categorii sociale defavorizate;  

 Acţiuni de prevenire şi combatere a abandonului şcolar;   

  Păstrarea legăturilor cu foştii elevi ai şcolii care locuiesc în ţară sau străinătate în vederea colaborării 

pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei și Colegiului; 
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4.2. COLABORAREA CU CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIA PUCIOASA 

 îmbunătățirea calității infrastructurii (realibitarea acoperișului sălii de sport și al intrării elevilor, 

realizarea instalațiilor de încălzire în spațiul destinat bibliotecii) 

 realizarea de proiecte sau acţiuni la nivelul şcolii pentru a crea un mediu educațional favorabil  

 recompensarea elevilor care au obținut premii și mențiuni la etapele naționale ale olimpiadelor și 

concursurilor școlare incluse în CAEN, dar şi a profesorilor care i-au pregătit. 

 participarea reprezentanților  celor două instituții la evenimentele culturale organizate de școală  

 participarea reprezentanţilor acestora în cadrul Consiliului de Administraţie, ca organ decizional al 

şcolii 

 administrarea corespunzătoare a patrimoniului scolii  

4.3. COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII DIN COMUNITATEA LOCALA 

Școala colaborează foarte bine cu instituțiile din comunitatea locala și anume:  

 Centrul Cultural I. Al. Brătescu-Voinești, 

 Clubul Copiilor,  

 Poliția Pucioasa,  

 Parohia Pucioasa II,  

 Unitățile de învățământ din nordul județului . 

 

4.4. COLABORAREA CU ORGANIZAȚII, FUNDAȚII 

 Școala a dezvoltat și în acest an diverse parteneriate cu : 

 Asociația ecologica “ Floare de colț” 

 ECDL România 

 FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA, BRAȘOV 

 UNIVERSITATEA POLITEHNICA, BUCUREȘTI 

 TEATRUL „TONY BULANDRA”, TÂRGOVIȘTE 

 CENTRUL EUROPE DIRECT, TÂRGOVIȘTE 

 ASOCIAȚIA DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A COMUNITĂȚII LOCALE, TÂRGOVIȘTE 

4.5. COLABORAREA CU SINDICATELE 

Colaborarea cu sindicatele s-a derulat corespunzător. S-a constituit comisia paritară la nivel de 

instituție, care a derulat activități specifice. 

4.6. PROGRAME DERULATE ÎN PARTENERIAT  
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4.6.1. Programul ECDL (European Computer Driving License) 

Programul ECDL (European Computer Driving License) permite obținerea permisului european de 

conducere a calculatorului, este un program dezvoltat de Council of European Professional Informatic 

Societies. în semestrul I 2014-2015, s-au înscris 50 cursanți din sistemul educațional colegiul fiind centru 

deschis. Certificatul ECDL reprezintă 25 credite profesionale transferabile. Este acreditat ca examinator 

ECDL prof. Adina Constantinescu.  

4.6.2. Programul Strategia Națională pentru Acțiune Comunitara 

Programul Strategia Națională pentru Acțiune Comunitara - profesori coordonatori Bratu Florentina, 

Simona Abramescu. Voluntariatul se derulează la Centrul “ Floarea Speranței” Pucioasa. Obiectivele 

majore ale programului sunt: dezvoltarea unei rețele de voluntari activi, la nivelul fiecăreicomunități 

locale, care să se implice în rezolvarea problemelor persoanelor, identificarea, la nivelul comunităților 

locale, a tuturorpersoanelor care necesită sprijin, precum și a problemelor acestora, identificarea 

resurselor din comunitățile locale. 

Comisia de lucru: 
 

 
Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC) 

Semestrul:  I 
 

An școlar: 2017 -2018 

Responsabil: 
 

COJOCARU LAURA- VIOLETA 
 

a. Analiza activităților realizate în cadrul comisiei, în funcție de descriptorii de performanță44 
 
Descriptor de performanță Îndeplinirea descriptorilor45: 

În totalitate Parțial Comentarii 

Realizarea obiectivelor stabilite în planul 
managerial pentru perioada raportată    

 

Realizarea portofoliului comisiei conform 
procedurilor interne 

   
 

Existența dovezilor de implementare pentru 
fiecare activitate realizată/ raportată la 
nivelul comisiei 

   

 
 
 
 

Utilizarea feedback-ului pentru evaluarea 
activităților realizate    

 

                                                           
44Bifați nivelul de îndeplinire pentru fiecare descriptor ca în exempul dat și adăugați comentarii, dacă este cazul. 
45 
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Utilizarea de chestionare pentru evaluarea 
și îmbunătățirea activității comisiei    

 

b. Analiza cantitativă a activităților realizate în cadrul comisiei 
 

Număr activități planificate 
 

5 

Număr activități realizate 
 

5 

c. Analiza calitativă a activităților realizate în cadrul comisiei 
 
 

Nr. crt. 
Descrierea activității Data Număr participanți 

1 

Desfăşurarea Campaniei umanitare „Dăruind vei 
dobândi- Rechizite”- Reţeaua educaţională SNAC- 
„Cuore”, Zona prioritară Glod- Şcoala Gimnazială 
„I.Ciorănescu” Moroieni 

26.10.17 23 

2 

Desfăşurarea Campaniei umanitare „Dăruind vei 
dobândi- Fructe şi legume”- Reţeaua educaţională 
SNAC- „Cuore”, Zona prioritară Glod- Şcoala Gimnazială 
„I.Ciorănescu” Moroieni 

17.10.17 23 

3 

Desfăşurarea Campaniei umanitare „Dăruind vei 
dobândi- Materiale sanitare şi de igienă”- Reţeaua 
educaţională SNAC- „Cuore”, Zona prioritară Glod- 
Şcoala Gimnazială „I.Ciorănescu” Moroieni 

24.10.17 23 

4 
Ziua persoanelor cu dizabilităţi- Centrul de zi „Floarea 
Speranţei”- Pucioasa (confecţionarea de ornamente 
pentru pomul de Crăciun) 

05.12.17 23 

5 
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului- pregătirea şi 
prezentarea unui program artistic de colinde la  Centrul 
de zi „Floarea Speranţei”- Pucioasa 

10.12.17 23 

6 
Serbare de Crăciun- Centrul de zi „Floarea Speranţei”- 
Pucioasa 

21.12.17 23 

d. Evaluarea activităților realizate în cadrul comisiei 
 

Puncte tari 
Consolidarea unei echipe constante de voluntari, implicaţi în toate 
activităţile . 
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Dezvoltarea la voluntari a următoarelor calități: inițiativă, 
angajament și ingeniozitate; responsabilitate, creativitate, 
flexibilitate, empatie. 

 Implicarea voluntarilor și a beneficiarilor într-un program de 
activități care facilitează procesul de dezvoltare educațională și 
integrarea socială. 

Puncte slabe 
Resursele financiare limitate 

Dificultatea depăşirii unor prejudecăţi în ceea ce priveşte grupul de 
beneficiari. 

Măsuri de îmbunătățire a 
activității comisiei 

Implicarea elevilor voluntari în activități desfășurate cu persoane 
aflate în dificultate. 

Implicarea mai multor elevi voluntari în activitățile desfășurate cu 
beneficiarii din zonele prioritare. 

 

4.7. PROGRAME / PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ 

 

Proiectul de mobilitate în domeniul formării profesionale “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare 

PC” (“PC EuRoCom”) 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET și se dezvoltă în cadrul unui 

parteneriat european sustenabil, inițiat încă din 2013, cu Escola Secundaria de Barcelos. Actualul proiect 

implică două instituții: Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa-România, ca organizație de 

trimitere și Escola Secundaria de Barcelos, parte a grupului de școli Agrupamento de Escolas de Barcelos, 

din Barcelos - Portugalia, ca organizație de primire. 

Obiectivul principal al proiectului este oferirea de sprijin elevilor de la specializarea matematică-

informatică pentru dezvoltarea și recunoașterea competențelor de utilizare a ultimelor tehnologii 

software și hardware, prin participarea la un stagiu de formare profesională în domeniul asamblării, 

întreținerii și depanării PC-ului, în AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS (și companii IT pentru 

internship), atât pentru asigurarea succesului școlar imediat – obținerea atestatului de competențe 

profesionale în informatică, cât și pentru a oferi perspective îmbunătățite de carieră. 

Grupul țintă al proiectului este format din 34 stagiari, elevi din clasele a XI a, profil real, matematică-

informatică, care vor susține examenul de atestare profesională în informatică, în anul școlar 2018-2019, 

având competențe digitale și de comunicare în limba engleză bune și foarte bune, competențe sociale 

relevante, motivație pentru tema proiectului și disponibilitatea de a participa la toate activitățile 
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proiectului, în primul rând, la stagiul de formare profesională organizat timp de două săptămâni în 

Barcelos, Portugalia. 

Echipa de gestiune a proiectului este formată din: Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect, 

Adina Constantinescu, asistent de proiect - responsabil formare profesională, Carmen Andreiana, 

responsabil promovare-diseminare, Victoria Voicu, responsabil monitorizare-evaluare și Ionela 

Casandroiu, responsabil financiar. 

Bugetul solicitat și aprobat pentru proiect este de 70380 euro. 

Principalele activitățide planificare și organizare desfășurate în semestrul I sunt Instruirea elevilor în 

vederea selecției grupului țintă: 27.09.2017/ două sesiuni de instruire/ lector Mihaela Diaconescu, 

coordonator proiect/ beneficiari: 50 elevi din clasele a XI-a A și a XI-a B; 

 Trimiterea template-ului pentru CV Europass, a instrucțiunilor pentru completarea documentelor de 

aplicație și a calendarului selecției, pe adresele electronice ale potențialilor candidați elevi din clasele a XI-

a A și a XI-a B: 10.10.2017/ Mihaela Diaconescu, coordonator proiect; 

 Selecția propriu-zisă: 16.10.2017-20.10.2017/Trimiterea, de către candidați, a documentelor de 

aplicație - CV și scrisoare de intenție, pe adresa electronică a coordonatorului; Depunerea dosarului de 

aplicație (cerere de înscriere, copie carte de identitate, CV+anexe, scrisoare de intenție, acord parental); 

Evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză ale candidaților, prin probă scrisă; Evaluarea 

competențelor de comunicare în limba engleză ale candidaților, prin interviu; Evaluarea documentelor de 

aplicație (CV și scrisoare de intenție); Centralizarea rezultatelor evaluării. Publicarea rezultatelor selecției, 

pe site-ul colegiului, înainte (19.10.2017) și după contestații (20.10.2017).  

Comisia de selecție a fost constituită din: Mihaela Diaconescu - coordonator proiect, Adina 

Constantinescu - asistent de proiect cu responsabilități de formare profesională, Victoria Voicu - 

responsabil monitorizare-evaluare, Florentina Bratu - profesor limba engleză și Veronica Oancea - 

profesor limba engleză.  

Nu a existat nicio contestație referitoare la rezultatele selecției.  

În urma selecției, a rezultat grupul țintă al proiectului format din 34 elevi: Dinu Sergiu, Corneş  Denisa-

Alexandra, Slevoacă  Vlad-Andrei, Toader Andi-Alexandru, Dobrică Denis-Ştefan, Șindilar Geanina, Bloju 

Ştefania-Elena, Mărculescu Andrei-Cristian, Banu Ionuţ-Sebastian, Coman Theodor –Eusebiu, Paşcu 

Maria-Teodora, Udroiu Octavian-Valentin, Samoilă  Andrei-Albert, Culman Erika-Ioana, Suditu Albert-

Adrian, Tîlvan Mădălina-Ștefania, Dobrescu Dennis, Pană Elena-Diana, Amalfi Ana-Maria, Cobianu 

Roberto-Carlos, Simoiu Andrei-Cristian, Stanciu Horațiu-Andrei, Drăgoi Iulia, Dragomir Ștefania, Pușpan 

Antonia-Elena, Barbu Karma-Florentina, Măntoiu Teodora-Erika, Popescu Elena-Oriana, Ungureanu Ana-
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Maria, Constantinescu Miruna-Georgiana, Neacșa Andrei, Banu Ana-Maria, Lascu Denisa-Maria, 

Teodoroiu Constantin-Cosmin. 

Au fost selectați alți patru elevi, având rol de rezervă, pentru grupul țintă al proiectului.   

Activități de promovare a proiectului în presa scrisă și on-line 

 28.09.2017 – elaborarea articolului de promovare a proiectului și postarea pe grupul de discuții 

dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ din județul Dâmbovița 

responsabili_programe_db@yahoogroups.com/ Mihaela Diaconescu, coodonator proiect; 

 decembrie 2017 – elaborarea și trimiterea, spre publicare în Buletinul Informativ al orașului 

Pucioasa, a articolului “Colegiul Național “Nicolae Titulescu”, beneficiar al celui de-al treilea proiect de 

mobilitate în domeniul formării profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET”/ 

Diaconescu Mihaela, coordonator proiect; 

 elaborarea Buletinului Informativ al proiectului nr. 1 – decembrie 2017/ Mihaela Diaconescu, 

coordonator proiect, Andreiana Carmen, responsabil promovare-diseminare; 

Activități de promovare a proiectului în instituție 

26.10.2017 - activitate de promovare a proiectului în cadrul consiliului profesoral al colegiului/ 

Diaconescu Mihaela, coordonator proiect; 

26.10.2017 - prezentarea proiectului de mobilitate, în cadrul consiliului de administrație al colegiului; 

13.10.2017 – INFO DAYS Erasmus+/ posibilii candidați pentru selecția în grupul țintă al proiectului, elevi 

din clasele  a XI-a A și a XI-a B/ Mihaela Diaconescu, coordonator proiect; 

14.10.2017 – INFO DAYS Erasmus+/Consiliul Școlar al Elevilor din Colegiului Național “Nicolae Titulescu”/ 

Mihaela Diaconescu, coordonator proiect; 

Activități de promovare a proiectului în afara instituției  

26.10.2017 – prezentarea proiectului în cadrul reuniunii  beneficiarilor de proiecte KA1-VET – Apel 2017, 

organizată la Inspectoratul Școlar Dâmbovița/ participanți: Mihaela Diaconescu, coordonator, Victoria 

Voicu, responsabil monitorizare-evaluare/ beneficiari: inspectorii pentru programe comunitare, 

reprezentanți ai beneficiarilor proiectelor/ 

Activități de elaborarea documentelor contractuale 

20.12.2017: Contractul cu partenerul Agrupamento de Escolas de Barcelos/  Mihaela Diaconescu, 

coordonator și Victoria Voicu, director; 

Activități de pregătire generală, culturală și pedagogică 
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12.12.2017/ părinții elevilor selectați în grupul țintă al proiectului/ lectori: Mihaela Diaconescu, 

coordonator proiect, Victoria Voicu, responsabil monitorizare-evaluare și Carmen Andreiana, responsabil 

promovare-diseminare. 

 

4.7.3. Proiecte eTwinning  

 

Nr.crt. Titlu proiect  Profesor Coordonator  

1. Parteneriat etwinning „Culture on the Stage”- Voicu Victoria  

2 Parteneriat etwinning „The poetic Balkans a message of 

peace” 

Voicu Victoria 
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CONCLUZII 

Puncte tari 

 Colegiul Național “Nicolae Titulescu“ este Școală Europeană pentru perioada 2016-2019. In 

Competiția națională “Școală Europeană“, colegiul s-a clasat pe locul al II-lea, cea mai bună 

perfomanță din ultimii ani ; 

 Elevii obțin rezultate foarte bune la olimpiade și concursuri școlare; 

 Colegiul Național Nicolae Titulescu are, în general, un corp profesoral bine pregătit și motivat 

pentru activitatea didactică și educativă, ambele apreciate de ISJ Dâmbovița și de comunitate; 

 Școala dezvoltă numeroase parteneriate concretizate în acțiuni și proiecte aplicate în primul rând 

în beneficiul elevilor; 

 Realizarea curriculumului este monitorizată de fiecare cadru didactic, urmărită de responsabilul 

comisiei metodice şi de directori. 

 Cadrele didactice folosesc metode de predare-învăţare centrate de elev şi încearcă permanent să 

accesibilizeze conţinuturile la nivelul de înţelegere al elevilor. 

 Parcurgerea programelor şcolare se face ritmic, în conformitate cu documentele proiective  

 Utilizarea eficientă mijloacelelor de învăţământ, auxiliarelor curriculare, resurselor de care dispune 

unitatea de învățământ.  

 Activităţile extracurriculare au constituit şi în semestrul I o componentă importantă a procesului 

de educaţie din şcoala noastră. 

  La nivelul unităţii noastre au fost elaborate şi sunt aplicate procedurile de 

autoevaluareinstituţională. Există  un format unic de raportare a activităţii fiecărui cadru didactic 

şi, de asemenea, un format unic pentru raportarea activităţii comisiilor metodice și de lucru.  

 Dezvoltarea profesională a personalului şcolii, realizată prin participarea la examenele 

pentruobţinerea gradelor didactice, prin participarea la cursuri de perfecţionare și formare 

continuă decontate de unitatea școlară sau plătite de cadrele didactice. 

 Instituţia este dotata cu sistem de supraveghere video, ceea ce contribuie la crearea unui mediu 

sigur; nu a existat niciun caz de violenţă major, care să se soldeze cu intervenţia organelor de 

ordine.  

 Colegiul are Asociația de Părinți, cu personalitate juridică; 

 Nu s- au înregistrat cazuri de abandon școlar. 

 A scăzut semnificativ numărul de elevi corigenți. 

 Îmbunătățirea spațiilor școlare  
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Puncte slabe : 

o preocuparea slabă a profesorilor diriginți pentru îmbunătățirea aspectului sălilor de curs; 

o frecvența elevilor, în raport cu ultimii ani școlari;  

o atragerea unui număr semnificativ de elevi slab pregătiți, care nu se pot ridica la înălțimea exigențelor 

instituției. 

o Sala de sport și anexele acesteia necesită activități de igienizare 

 

 





 


