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RAPORT  DE ANALIZĂ 

ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE 

LA LICEUL TEHNOLOGIC  „AL.I.CUZA” SLOBOZIA 

ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI  ŞCOLAR 2014-2015 

 

 

 
          In semestrul I al anului şcolar 2014–2015 activitatea s-a desfăsurat în concordanţă cu 

obiectivele stabilite în planul managerial : 

 Creşterea calităţii managementului şcolar la nivel strategic şi operational la nivelul 

Liceului Tehnologic A.I.Cuza 

 Îmbunătăţirea   accesului egal şi universal la educaţie de calitate  

 Reducerea cu 10% a fenomenului de părăsire timpurie  a şcolii 

 Creşterea calităţii activităţilor de predare – învăţare având la bază diferenţiarea demersului 

didactic până la individualizare, în raport cu standardele naţionale şi cu asigurarea 

progresului şcolar al tuturor elevilor de la Liceul Tehnologic ”Al.I. Cuza ”-Slobozia 

 Optimizarea integrării strategiilor de evaluare (iniţială, formativă, sumativă) în vederea 

creşterii succesului şcolar al elevilor 

 Participarea a cel puţin 80 % din numărul elevilor la activităţile educative cu caracter 

extraşcolar 

 Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate şi a parteneriatului internaţional 

 

Activităţile instructive şi educative desfăşurate au condus la rezultate eficiente în planul învăţării; 

aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe: 

 Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

 Formarea, la elevi, a competenţelor cerute de programele şcolare în vigoare (au fost aplicate teste 

iniţiale, formative şi sumative la toate clasele, rezultatele fiind discutate şi analizate în cadrul 

şedinţelor comisiilor metodice), cu accent pe caracterul compensator,de natură ameliorativ-

constructivă; 

 Utilizarea unor metode de lucru optime; 

 Trezirea interesului pentru perfecţionare/autoperfecţionare; 

  Cultivarea dorinţei de îmbunătăţire a relaţiei de comunicare cadru didactic-cadru didactic, elev-

cadru didactic. 
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A. 
1. Niveluri de învăţământ / specializări / calificări 

profesionale 
Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale acreditate : 

1. Nivel 4, Filiera teoretica, profil real, specializarea matematica informatica, intensiv 

informatica, matematica informatica  intensiv engleza, matematica - informatica; 

2. Nivel 4, filiera tehnologica, profil servicii, calificare profesionala: tehnician in activitati 

economice; 

3. Nivel 4, filiera tehnologica , profil tehnic, calificare profesionala: tehnician mecatronist; 

4. Nivel 4, filiera tehnologica , profil tehnic, calificare profesionala: tehnician instalator pentru 

constructii; 

5. Nivel 4, filiera tehnologica , profil tehnic, calificare profesionala: tehnician desenator pentru 

constructii si instalatii;  

6. Nivel 3 de invatamant, Filiera Tehnologica, Domeniul : Comert, Calificare profesionala: 

Comerciant vanzator. 

Baza legala de acreditare este reprezentata de OUG 75/2005. 

 

Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu 

în unitatea de învăţământ  : 

1. Nivel 4 de invatamant, Filiera Tehnologica, Profil: Servicii, Domeniul pregatire de baza : 

Comert, Calificare profesionala: Tehnician in achizitii si contractari. 

2. Nivel 4 de invatamant, Filiera Tehnologica, Profil : Servicii, Domeniul pregatire de baza : 

Turism si alimentatie, Calificare profesionala : Tehnician in turism. 

3. Nivel 3 de invatamant, Filiera Tehnologica, Domeniul : Mecanică, Calificare profesionala: 

Sudor.  

Baza legala - Ordin de ministru nr.3747/24.05.2013 

4. Nivel 4 de invatamant, Filiera teoretica, profil real, specializarea Stiinte ale naturii, curs de zi 

Baza legala - Ordin de ministru nr.3469/14.05.2014 

 
 

 

2. INFORMAŢII PRIVIND 

EFECTIVELE DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 
 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase 

Număr de 

elevi 

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

LICEU 

 
cl. a  IX-a 9 276 Zi Romana 

cl. a  X-a 9 246 Zi Romana 

cl.aXa. profesionala 1 29 Zi Romana 

cl.aXIa. profesionala 2 41 Zi Romana 

Total 21 592   

cl. a  XI-a 7 168 Zi Romana 

cl. a  XII-a 8 207 Zi Romana 

Total  15 375   

Total 36 967 Zi Lb. Romana 
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3. Distribuţia efectivelor de elevi, în funcţie de filieră, profil / 

domeniu, specializare/ calificare profesională 

la începutul anului 2014-2015 

 

CLASA FILIERA PROFIL 
DOMENIU PREGATIRE DE 

BAZA/ SPECIALIZARE 

EFECTIVE 

ELEVI 
DIRIGINTE 

IX A 

TEORETICA REAL 

MATEMATICA 

INFORMATICA, INTENSIV 

INFORMATICA 

32 
 

MIRCEA 

DOINA 

IX B STIINTE ALE NATURII 28 
 

APOSTU 

ELENA 

IX C 

TEHNOLOGICA SERVICII 

ECONOMIC 29 
 

ŞARAMET 

DĂNUŢ 

IX D ECONOMIC 30 
 

PLESA ALINA 

IX E 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE:TEHNICIAN 

ÎN TURISM-INTENSIV 

ENGLEZA 

29 

 

PADURARU 

MIRELA 

IX F 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE:TEHNICIAN 

ÎN TURISM 

32 

 

ISTRATE 

IULIANA 

IX G 

COMERŢ: TEHNICIAN ÎN 

ACHIZIŢII ŞI 

CONTRACTĂRI 

33 

 

CLISERU 

GABRIELA 

IX H 

TEHNOLOGICA 

TEHNIC 

 

 

 

CONSTRUCTII INSTALATII 

SI LUCRARI PUBLICE 
31 

PÂSLAN 

FLORIN 

 

IX I MECANICĂ 32 

DIMA 

MIHAELA 

 

X A 

TEORETICA REAL 

MATEMATICA 

INFORMATICA, INTENSIV 

INFORMATICA 

27 
LISOFSCHI 

CORINA 

X B 

MATEMATICA 

INFORMATICA , INTENSIV 

LB. ENGLEZA 

20 
GANEA IOAN 

JUSTINIAN 

X C 

TEHNOLOGICA SERVICII 

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢII 

ECONOMICE 
30 

MIHALACHE 

DANIELA 

X D 
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢII 

ECONOMICE 
31 

MIHĂESCU 

MARIANA 

X E 
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢII 

ECONOMICE 
27 

DUMBRAVĂ 

ADRIANA 

X F 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE:TEHNICIAN 

ÎN TURISM 

25 

STREZOIU 

COSTICĂ 

X G 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE:TEHNICIAN 

ÎN TURISM 

28 

CONSTANTIN 

VERONICA 

X H 

COMERŢ: TEHNICIAN ÎN 

ACHIZIŢII ŞI 

CONTRACTĂRI 

27 

BUNEA 

DOREL 
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X I TEHNOLOGICA 

TEHNIC 

 

 

 

TEHNICIAN DESENATOR 

PENTRU CONSTRUCŢII ŞI 

INSTALAŢII 
31 

STOICA 

DANIELA 

      

X IA 

TEORETICA REAL 

MATEMATICA 

INFORMATICA, INTENSIV 

INFORMATICA 

20 
CHIRITA 

DOBRITA 

X IB 

MATEMATICA 

INFORMATICA , INTENSIV 

LB. ENGLEZA 

22 
PREDA 

DANIEL 

X ID 

TEHNOLOGICA SERVICII 

TEHNICIAN IN ACTIVITATI 

ECONOMICE 
29 

EZEANU 

MARIAN 

X IE 
TEHNICIAN IN ACTIVITATI 

ECONOMICE 
28 

BOAMFA 

MARIA 

X IF 
TEHNICIAN IN ACTIVITATI 

ECONOMICE 
28 

TUDORA 

AIDA 

X IG 

TEHNOLOGICA 

TEHNIC 

 

 

 

TEHNICIAN MECATRONIST 19 RADU ELENA 

X IH 

TEHNICIAN DESENATOR 

PENTRU CONSTRUCTII SI 

INSTALATII 

22 
GHEORGHE 

CARMINA 

 

XII A 

 

 

 
TEORETICA 

 

REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

INFORMATICA, INTENSIV 

INFORMATICA 

22 
CINCESCU 

BEATRICE 

XIIB 

MATEMATICA 

INFORMATICA ,INTENSIV 

LB. ENGLEZA 

19 
STEFAN 

LENUTA 

XI IC 
MATEMATICA 

INFORMATICA 
27 GUGIU ELENA 

XI ID 

TEHNOLOGICA SERVICII 

TEHNICIAN IN ACTIVITATI 

ECONOMICE 
32 

BOITAN 

ANGELICA 

XI IE 
TEHNICIAN IN ACTIVITATI 

ECONOMICE 
29 

STANESCU 

VALERIU 

XI IF 
TEHNICIAN IN ACTIVITATI 

ECONOMICE 
29 

IORDACHE 

PETRUTA 

XI IG 

TEHNOLOGICA 
TEHNIC 

 

TEHNICIAN INSTALATOR 

PENTRU CONSTRUCTII 
29 

VASLUIANU 

SORINA 

XI IH 

TEHNICIAN DESENATOR 

PENTRU CONSTRUCTII SI 

INSTALATII 

20 DINU SIMONA 

 

X J 
profesionala 

TEHNOLOGICA 
TEHNIC 

 
SUDOR  29 

COCOŞ 

ROXANA 

XI I 

profesional

a 

TEHNOLOGICA SERVICII COMERŢ  25 
FRUNZA 

MARINA 

XI J 

profesional

a 

TEHNOLOGICA 
TEHNIC 

 
SUDOR  16 

PARASCHIV 

ION 

      

TOTAL 2 filiere 3 profile    
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4. PERSONAL DIDACTIC 
 

 

A. PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr 

de 

norme 

întregi 

/posturi 

 

Număr de 

cadre 

didactice cu 

norma de 

bază în 

unitatea de 

învăţământ  

Număr de 

cadre 

didactice 

titulare   

ale unităţii 

de 

învăţământ 

 

Număr de cadre   

didactice calificate 

/procent din 

numărul total  al 

cadrelor didactice 

 

Modalitatea angajării pe 

post 

(de ex: concurs 

titularizare, detaşare, 

suplinire, transfer) 

Se va preciza numărul de 

cadre didactice pentru 

fiecare situaţie  
65 63,05/48 56 55 64/96,96% 48– concurs de titularizare; 

2  – detasare; 

15 – suplinire; 

 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

- 40 14 7 2 1 

   

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

 

 

Vechime debutant  3-5ani 6-10 ani 11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Pest

e 30 

- în învăţământ 3 6 7 13 10 6 2 20 

- în unitate 0 6 4 11 8 4 2 16 

 
B. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane Calificarea 

(DA sau NU) 

Administrator financiar 2 DA 

Secretar 2 DA 

Bibliotecar 1 DA 

Laborant 1 DA 

Pedagog 1 DA 

Supraveghetor de noapte 1 DA 

Informatician 1 DA 

TOTAL 9  

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în 

vigoare: 100%.            
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5. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

 
Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:  

 

 Funcţia Număr persoane Calificarea 

(DA sau NU) 

Magaziner 1 DA 

Muncitor 7 DA 

Paznic 4 DA 

Ingrijitor 5 DA 

Spalatoreasa 1 DA 

Sofer 1 DA 

TOTAL 19  

 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  conform normativelor în 

vigoare:100%.     

 

6.INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă  37 2071 

2. Cabinete 3 180 

2. Laboratoare 8 420 

3. Ateliere 3 405 

4. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1/1 1000/3010 

5. Sala de festivitati 1 1520 

 

Unitatea  funcţionează într-un singur schimb, durata orei de curs/activităţilor didactice fiind de 50 

minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute. 

 

 

7.INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 
Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 1 80 
2. Sală pentru servit masa 1 198 
3. Dormitor  20 582 
4. Bucătărie  1 162 
5. Spălătorie  1 144 
6. Spaţii sanitare 9 202 
7. Spaţii depozitare materiale didactice 3 60 

 TOTAL 36 1408 
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8.INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

 
Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 50 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 36 

3. Contabilitate  1 15 

4. Casierie   1 15 

5. Spaţiu destinat echipei CEAC 1 18 

6. Cabinet metodic 1 24 

7. Birou administraţie* 1 18 

8. Cabinet medical 1 22 

9. Arhivă  2 36 

 

În semestrul I al anul şcolar 2014-2015 au fost realizate: 
 Renovarea celor 2 laboratoare de fizică 

 Achizitionarea de mobilier pentru cele 2 laboratoare de fizică 

 Achizitionarea unui aparat de sudura si a echipamentului de protectie din fonduri proprii si 

dotarea cabinetului mecanic, prin donatie cu 5 aparate de sudura performante 

 Achizitionarea de mobilier pentru internat (60 de paturi, mese si scaune) şi pentru sălile de 

lectură din internat. 

 Inlocuirea balustrăzii de la scara elevilor corp A 

 Achizitionarea de perdele si gornize pentru holurile din corp A 

 Renovarea şi amenajare băilor elevilor din corpul A 

 Amenajare curţii şcolii. 

 Amenajarea laboratorului de Comerţ în corpul C. 
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B. ACTIVITATI INSTRUCTIV EDUCATIVE 

 
 

I.1. Obiectivele stabilite în planul managerial al catedrelor/comisiilor metodice care funcţionează 

în cadrul Liceului Tehnologic ”Al.I.Cuza”: 

 Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice  din unitatea şcolară în domeniul evaluării, al asigurării 

calităţii în educaţie, al garantării transparenţei în evaluare; 

 Implementarea curriculumului naţional pe principii de calitate şi eficienţă; 

 Stabilirea ofertelor de formare continuă pentru  toate cadrele didactice; 

 Fixarea, ca prioritate, a unui demers didactic de calitate, materializat în obţinerea de progrese şi 

de performanţe şcolare; 

 Consilierea  individuală  a elevilor în vederea dezvoltării la aceştia a  unei personalităţi autonome, 

responsabile şi capabile să ia singură decizii, în acord cu necesităţile individuale şi cu societatea; 

 Popularizarea cabinetului de asistenţă psihopedagogică în rândul părinţilor prin participarea la 

şedinţele cu părinţii; 

 Alcătuirea, în conformitate cu cerinţele MECS, a testelor iniţiale, analizarea rezultatelor obţinute 

şi luarea măsurilor ce se impun; 

 Participarea elevilor la diverse concursuri şcolare şi obţinerea de rezultate bune şi foarte bune; 

 Satisfacerea cerinţelor de informare documentară, de lectură şi de studiu ale elevilor,  ale cadrelor 

didactice şi celorlalte categorii de personal din unitate; 

 Monitorizarea desfăşurării activităţii educative şi extraşcolare; 

 Iniţierea şi derularea proiectelor de parteneriat interinstituţional local/ judeţean/ naţional / 

internaţional; 

 Îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală privind antrenarea tuturor elementelor 

participative la actul instructiv-educativ; 

 Dezvoltarea calităţilor privind gustul pentru frumos, pentru întrecere şi autodepăşire; 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici şi identificarea de noi parteneri pentru a realiza 

formarea profesională iniţială de calitate a elevilor de liceu şi  de şcoală profesională; 

 Implementarea curriculum-ului naţional pe principii de calitate şi eficienţă 

 Dezvoltarea sistemului de evaluare centrată pe competenţe, cu scop de orientare şi optimizare a 

învăţării 

 Monitorizarea actului educaţional din perspectiva progresului şcolar şi a reuşitei şcolare la 

concursurile şi examenele naţionale  

 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale profesorilor prin participarea la cursuri de formare 

continuă, perfecţionare şi consiliere profesională 

 Implicarea profesorilor în parteneriate educaţional 

 Creşterea calităţii organizării şi desfăşurării olimpiadelor şi examenelor de certificare a calificării 

profesionale, nivel 3 şi 4 
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I.2.Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. 

Argumente/comentarii: 

 
ANALIZA SWOT 

 

AXA PUNCTE TARI - PUNCTE SLABE 

 

 

 

 

MANAGEMENT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 -centrarea managementului şcolar pe 

obiective strategice şi pe obţinerea de 

rezultate superioare ; 

- -eficienţa managerială manifestată 

 la nivel formal; 

     - liceul  oferă o pregătire academică 

bună printr-un corp profesoral cu o solidă 

pregătire ştiinţifică şi metodică; 

     - atmosferă destinsă, de încredere  

reciprocă şi respect;  

-  o tradiţie instructiv-educativă 

concretizată într-o imagine foarte bună a 

şcolii în comunitatea locală;  

- o cultură organizaţională concurenţială 

propice competitivităţii şi creşterii 

calităţii educaţie; 

-luarea hotărârilor fundamentale prin 

consultare şi consens; 

 

 

- -eficienţa scăzută în formarea şi dezvoltarea 

echipei la nivel informal; 

- -insuficienta preocupare a profesorilor  de a 

dezvolta o cultură a calităţii, în acord cu 

legislaţia în domeniul asigurării calităţii; 

 

 

CURRICULUM 

ŞI 

DEZVOLTARE 

CURRICULARĂ 

 

- -proiectarea documentelor 

cadrelor didactice în conformitate cu 

recomandările/reglementările ghidurilor 

metodologice pentru aplicarea 

programelor şcolare, cu competenţele 

specifice predării fiecărei discipline şi 

respectând particularităţile de vârstă ale 

elevilor; 

- -aplicarea corectă a 

curriculumului pentru fiecare  disciplină 

cu respectarea programelor şcolare; 

- -oferta variată de programe 

şcolare, CDL-uri şi extracurriculare care 

conduc la personalizarea procesului 

instructiv-educativ ; 

- -existenţa unei baze materiale 

foarte bune;  

- -interesul crescut al elevilor şi 

părinţilor pentru oferta educaţională a 

şcolii de la toate ciclurile de învăţământ; 

- -experienţa dobândită prin 

derularea unor programe şi proiecte 

extracurriculare de  parteneriat şi schimb 

- -insuficienta adecvare a demersurilor 

curriculare la particularităţile elevilor şi la 

conţinuturile esenţiale ; 

- -nepracticarea unor trasee individualizate 

de învăţare şi insuficienta adaptare a 

curriculumului particularităţilor unor categorii 

speciale de elevi ; 

- -insuficienta manifestare a inventivităţii şi 

creativităţii pedagogice a cadrelor didactice în 

vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare a 

elevilor ; 

- -activităţile extracurriculare uneori 

formale, contribuţia lor la îmbunătăţirea 

curriculumului fiind redusă sau ineficientă; 
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de experienţă ; 

- -creativitatea în conceperea şi 

desfăşurarea lecţiilor; 

 

ELEVI -Rezultate bune la învăţătură şi la 

examenele naţionale; 

-Număr semnificativ  de elevi participanţi 

la olimpiadele şcolare, cu rezultate  bune;  

-Elevi implicaţi în proiecte locale şi 

judeţene; 

-Ponderea  semnificativă a absolvenţilor 

de liceu admişi în universităţi de renume 

din ţară; 

- -rezultate bune obţinute de elevii  

LICEULUI TEHNOLOGIC “Al.I.Cuza” 

la concursurile desfăşurate la nivelul 

liceului sau la nivel local/judeţean: ” 

Mihai Eminescu”, “Dor fără saţiu”etc 

 

-Elevi cu motivaţie scăzută pentru învăţare; 

-Disfuncţionalităţile din relaţia şcoală-familie-

comunitate generează în unele cazuri 

comportamente deviante ale elevilor: limbaj 

vulgar, distrugerea bunurilor şcolii, consum de 

tutun, violenţă, lipsă de respect pentru cei din jur. 

 

- a crescut, faţă de anul şcolar anterior, procentul 

de medii între 7-7,99, dar continuă să fie 

reprezentativ procentul  de medii şcolare în 

intervalul 5-6,99, ceea ce  încă indică existenţa 

mediocrităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE 

UMANE 

-Ofertă educaţională diversificată; 

-Încadrarea şcolii cu personal didactic cu 

o înalta pregătire profesională, deschis 

schimbării în favoarea calităţii; 

-Experienţă şi rezultate bune obţinute în 

derularea proiectelor;  

-Aplicarea unui sistem de evaluare 

complex, prin îmbinarea metodelor 

tradiţionale cu cele alternative;  

-Activităţi extraşcolare bogate şi 

diversificate în vederea afirmării 

personalităţii şcolii în plan comunitar şi a 

păstrării şi conservării tradiţiei locale;  

-Existenţa Cabinetului de consultanţă 

psihopedagogică; 

- -Gradul de acoperire cu personal 

didactic calificat la nivelul catedrelor  

este de 100% 

- - numărul mare de    cadre didace 

titulare ale liceului 

-  

-Accesul limitat al cadrelor didactice de a 

participa la cursuri de formare continuă; 

-Conservatorismul unor cadre didactice privind 

aspecte cum sunt: centrarea pe nevoile elevilor, 

utilizarea metodelor active de predare, 

informatizarea învăţământului. 

- -Pregătirea la nivel avansat   a cadrelor 

didactice în ceea ce priveşte operarea pe 

calculator  în dezacord cu  reticenţa în folosirea 

acestuia ca mijloc de învăţământ. 

 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

- -Dotarea cu aparatură performantă a 

cabinetului media/informatică/tehnologic 

- -Creşterea numărului de volume  de 

beletristică din programa şcolară la 

bibliotecă 

-Reabilitarea  la standarde moderne a mai 

multor  săli de clasă; 

- -Subfinanţarea educaţiei la nivelul 

judeţului; 

- -Accentuarea uzurii morale şi fizice a bazei 

didactico-materiale; 

-  -Mobilizarea dificilă a resurselor 

extrabugetare; 

 

 

PARTENERIAT 

ŞI 

DEZVOLTARE 

COMUNITARĂ  

-  -Parteneriate în plan comunitar 

local, judeţean şi naţional; 

-Dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale prin proiecte M.E.C.S. şi ale 

autorităţii locale; 

-Resurse financiare extrabugetare reduse pentru 

reabilitarea infrastructurii (clădiri, grupuri 

sanitare, ateliere, cabinete etc.)  

-Slaba implicare a părinţilor în activitatea de 

educare a copiilor, precum şi în organizarea unor 
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- Formarea unor cadre didactice pe 

problematica eficienţei comunicării, 

cooperării şi  a parteneriatului; 

- -Existenţa unor parteneriate 

funcţionale între instituţia noastră  de 

învăţământ şi alte instituţii deconcentrate 

ale statului; 

- -Îmbunătăţirea strategiilor şcolii în 

domeniul parteneriatului; 

- -Îmbunătăţirea sistemului de 

diseminare a informaţiilor cu privire la 

şcoală şi  la activităţile ei specifice; 

- -Creşterea transparenţei promovării 

obiectivelor şi  a ofertelor educaţionale la 

nivelul diferitelor  categorii de instituţii; 

 

activităţi extraşcolare 

-Ambientarea spaţiilor educaţionale;  

- -Neimplicarea corespunzătoare a cadrelor 

didactice în atragerea în viaţa şcolii a membrilor 

comunităţilor locale (părinţi,autorităţi publice, 

agenţi economici etc) ; 

- -Lipsa experienţei în stabilirea unui 

parteneriat funcţional şcoală- comunitate ; 

- -Percepţii eronate şi prejudecăţi cu privire 

la şcoală ; 

- -Slaba implicare a familiei ca principal 

partener al şcolii ; 

- -Slaba implicare a comitetelor de părinţi în 

coordonarea  relaţiei şcoală- comunitate ; 

- -Insuficienta deschidere a unităţii şcolare  

către accesarea unor programe de parteneriat 

naţional/ european. 

 

 

 

 

OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 
 

 

Management  

 

 

-Existenţa ROF  ca bază de reglementare 

a activităţii din şcoală   

-Colaborarea cu poliţia, Jandarmeria, 

Poliţia de proximitate; 

-Modernizarea  managemnetului şcolar 

pe toate segmentele organigramei  şcolii 

 

-Unele  disfuncţionalităţi în receptarea 

modificărilor legislative de către beneficiarii 

procesului de educaţie : părinţi, elevi; 

 

Curriculum şi 

dezvoltare 

extracurriculară  

 

 

 

Se remarcă introducerea la scară tot mai 

largă a echipamentelor informatice  şi a 

noilor tehnologii  la toate nivelurile de 

învăţământ  preuniversitar  

-Sprijinul acordat de MECS iniţiativelor 

unităţii şcolare în sensul  predării- 

învăţării asistate de calculator  

 

Din cauza multiplelor posibilităţi de informare 

dispare la elevi interesul pentru lectură, pentru o 

pregătire intelectuală de calitate şi de lungă 

durată 

 

ELEVI 

-Liceul se bucură de un bun renume 

având o zonă destul de vastă din care îşi 

recrutează elevii şi beneficiind totodată 

de o anumită stabilitate cantitativă şi 

structurală; 

-Interesul ridicat al familiilor pentru 

această şcoală, deoarece asigură un nivel 

ridicat de pregătire a  elevilor şi şanse 

reale de reuşită în învăţământul 

postliceal şi universitar. 

 

-Există şi alte şcoli relativ apropiate, care atrag 

elevii prin oferte educaţionale diverse şi 

atractive; 

 

 

 

 

Resurse umane 

-Oferta de formare bogată şi 

diversificată: programe  CCD;  

-Participarea la proiecte  naţionale si 

judeţene sau cu finantare externa;  

-Interesul unor agenţi economici pentru 

sprijinirea procesului de formare 

-Slabă participare la cursuri de formare datorită 

necesităţii de a achita taxe de participare; 

-Slaba motivare a cadrelor didactice din cauza  

salariilor mici 

-Migrarea cadrelor didactice tinere spre alte 

domenii de activitate  
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profesională;  

-Accesul la internet 

 

Resurse  

materiale şi 

financiare 

Interesul agenţilor economici în 

acordarea de sponsorizări sau donaţii  

-Alocarea insuficientă de fonduri pentru 

întreţinerea bazei materiale, fapt ce conduce la o 

diminuare a calităţii actului instructiv-educativ 

 

 

Parteneriat şi  

dezvoltare 

comunitară 

-Disponibilitatea  autorităţilor locale de a 

sprijini unităţile de învaţământ; 

-Interesul universităţilor de a-şi prezenta 

oferta educaţională ; 

-Disponibilitatea altor  licee tehnologice  

pentru schimburi de experienţă 

-Rata scazuta a natalităţii si reducerea populatiei 

şcolare;  

-Mobilitatea familiilor în căutarea unui loc de 

muncă;  

-Contextul socio-economic destabilizator al 

localităţii şi al judetului;  

-Pierderea traditiilor si a obiceiurilor în contextul 

modernizării localităţii. 

-Situaţia materială precară a unor familii are un 

impact negativ asupra pregătirii şcolare şi a 

frecventării cursurilor la unii elevi  

-Preţul ridicat al manualelor, rechizitelor  şcolare  

 
 

I.3 Evaluarea iniţială/ media pe clasă după primul semestru  

 
 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ: 

 

Nr crt Clasa Medie testare iniţială/ 

medie sem I 

Profesor 

1 IX A 4.01 6,05 VASLUIANU S 

2 IX B 6.29 6.14 CÎNCESCU B 

3 IX C 6.15 6,75 CÎNCESCU B 

4 IX D 5.5 5,8 DINU S 

5 IX E 5.57 5,7 STOICA D 

6 IX F 6.15 6,19 CÎNCESCU B 

7 IX G 5.10 5,35 CLISERU M 

8 IX H 3.86 4,15 DINU S 

9 IX I 3.86 4,20 CLISERU M 

10  XA 4,36 5,69 CÎNCESCU B 

11 XB 3,55 4,45 DINU S 

12 XC 5,12 6,35 VASLUIANU S 

13 XD 5,06 6,45 STOICA D 

14 XE 3,94 5,00 DINU S 

15 XF 4,80 5,24 CÎNCESCU B 

16 XG 5,10 5,35 CLISERU M 

17 XH 3,28 3,78 VASLUIANU S 

18 X I 4,63 5,23 STOICA D 

19 XJ 4.00 4,40 CLISERU M 

20 XI A 5,28 5,47 STOICA D 
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21 XI B 5,23 5,56 VASLUIANU S 

22 XI D 5,42 5,42 DINU S 

23 XI E 5,57 5,57 STOICA D 

24 XI F 4,78 5,35 DINU S 

25 XI G 3,80 4,12 STOICA D 

26 XI H 6,15 6,15 CLISERU M 

27 XI I  5,04 5,00 CLISERU M 

28 XI J 4,10 4,00 CLISERU M 

29 XII A 7,33 6,18 CÎNCESCU B 

30  XII B  5,28 5,28 VASLUIANU S 

31 XIIC 5.00 5,00 CLISERU M 

32 XII D 5,67 6,19 VASLUIANU S 

33 XII E 6,75 6.82 CÎNCESCU B 

34 XII F 5,55 6.12 STOICA D 

35 XIIG 4,57 5,50 VASLUIANU S 

36 XII H 3,54 5,23 DINU S 

 

CATEDRA DE LIMBI STRĂINE 

  Evaluarea iniţială a fost organizată şi desfaşurată conform sugestiilor metodologice ale MECS. 

Matricele de specificatie, testele  şi baremele de verificare şi  notare au fost concepute de toţi membrii 

catedrei, pe ani de studiu, cu o structurǎ unitarǎ, pe baza modelelor elaborate de CNEE şi adaptate 

condiţiilor specifice unitǎţii noastre de învǎţǎmânt. Dupǎ ce au fost validate la nivelul catedrei, testele au 

fost aplicate elevilor în intervalul 29.09 – 03.10.2014. Rezultatele au fost centralizate într-un Raport şi 

analizate în şedinţa de catedrǎ apoi s-a întocmit un Plan de mǎsuri în vederea asigurǎrii progresului şi  

performanţelor şcolare. Pe baza problemelor identificate şi a modalitǎţilor de abordare a acestora, fiecare 

profesor şi-a adaptat planificǎrile calendaristice. Rezultatele obţinute în urma evaluǎrii iniţiale au fost  

comunicate individual elevilor şi  pǎrinţilor, cǎrora li s-au fǎcut cunoscute şi  acţiunile  propuse de fiecare 

cadru didactic pentru a remedia deficienţele / a asigura progresul şcolar/ a stimula performanţa, precum şi 

mǎsurile necesare de susţinere a elevului de cǎtre familie.    Rezultatele testelor iniţiale şi a  testelor  de  

parcurs  au permis  profesorilor  sǎ  selecteze  grupuri ţintǎ şi  sǎ  întocmeascǎ   programe de recuperare ( 

pentru cei care nu au reuşit sǎ-si însuşeascǎ materia) şi  programe  pentru  obţinerea  de  performanţe ( 

examenul de bacalaureat, olimpiadele de limba englezǎ şi limba francezǎ, concursuri şcolare: “Cangurul 

lingvist”, “Olimpiadele cunoaşterii”, concursuri de creaţie, etc). Pregǎtirea suplimentarǎ se realizeazǎ  

sǎptǎmânal, în funcţie de programul stabilit, cu o tematicǎ proprie, corespunzǎtoare programelor de limba 

englezǎ şi limba francezǎ de cǎtre fiecare profesor.  Se pune accent pe pregǎtirea elevilor pentru examenul 

de bacalaureat, subiectele rezolvate fiind proiectate în conformitate cu modelele propuse de Centrul 

Naţional pentru Curriculum şi  Evaluare şi cu prevederile Cadrului European Comun de Referinţǎ. 

Rezultate şcolare la sfârşit de semestru (promovaţi, corigenţi) / pe profesor 

La nivelul catedrei au fost înregistraţi 68 de corigenţi; 23 la limba englezǎ şi 45 la limba 

francezǎ. Situaţia pe profesor este urmǎtoarea: 

Apostu Elena – 8 corigenţi ( 5- IX A, 1- IX E, 2- XI A ) 

Iordache Petruţa – 6 corigenţi ( 2 – IXF, 3 – XF, 1 – XIIC ) 

Bunea Elena – 31 corigenţi ( 14 – IX; 17 – X ) 

Pǎduraru Mirela – 7 corigenţi ( 2– IXD, 5 – XB ) 

Tudora Aida – 1 corigent ( IX A ) 

Martin Elena – 13 corigenţi ( 10 - IX;  3 – X ) 

Cliseru Gabriela – promovabilitate 100% 

Vasluianu Sorina - 2 corigenţi ( X E ) 

 



LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 SLOBOZIA 

 

 

15 

 

COMISIA METODICĂ A ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE: 

 

a) evaluarea iniţială : A fost realizată evaluarea iniţială a elevilor, mai ales a celor din clasa a IX-a, 

pentru a se cunoaşte nivelul informaţiilor dobândite în clasa a VIII-a. Toţi membrii comisiei au elaborate 

şi aplicat teste de evaluare iniţială în conformitate cu cerinţele programelor şcolare. Rezultatele au fost 

următoarele: 

Profesor Constantin Veronica: 

- clasa a IX-a A, media 3.58; clasa a IX-a B, media 4.09; clasa a IX-a C, media 5.01; clasa a IX-a E, 

media 4.39. 

 Profesor Ionel Vasile: 

- clasa a IX a D,  media 4.37; clasa a IX a F. 

Profesor Dima Mihaela 

- clasele a IX-a G, H, I- evaluare orală. 

Profesor Pîslan Florin: 

- clasa a IX-a E, media 5.78; clasa a IX-a F, media 4.53; clasa a IX-a H, media 5.58; clasa a IX-a I, 

media 4.17; clasa a XII-a D, media 7.34; clasa a XII-a F, media 4.74. 

Profesor Ion Gheorghe: 

- clasa a IX-a A, media 4.02; clasa a IX-a D, media 3.62; clasa a IX-a G, media 3.96. 

Profesor Coteş Nicoleta: 

- clasa a IX-a B, media 4.51; clasa a IX-a C, media 4.65. 

La disciplinele socio- umane, testele de evaluare iniţială s-au realizat după primul capitol studiat, 

deoarece sunt discipline noi.  

Profesor Costea Niculina: 

-  clasa a X-a A, media 7.38; clasa a X-a B, media 6.55; clasa a X-a E, media 7.87; clasa a X-a H, 

media 5.72; clasa a X-a I, media 5.97; clasa a XI-a J, media 5.43; clasa a XI-a I, media 7.82; clasa 

a XII-a B, media 7.97; clasa a XI-a H, media 6.20; clasa a XII-a G, media 7.80; clasa a XII-a H, 

media 6.02. 

De menţionat că la disciplina religie testele iniţiale nu au fost obligatorii. 

 

b) rezultate şcolare la sfârşit de semestru 

La sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2014-2015, majoritatea elevilor au fost promovaţi la 

disciplinele socio- umane. Au existat însă şi excepţii. Situaţia, pe profesori, se prezintă astfel: 

 Prof.  Constantin Veronica- 17 corigenţi (1- clasa a IX-a A, 1- clasa a IX-a C, 3- clasa a X-a B, 

4- clasa a X-a H, 2- clasa a X-a I, 1- clasa a XI- a A, 1- clasa a XI-a B, 4- clasa a XII-a C)  

 Prof. Ionel Vasile- 6 corigenţi (3- clasa a X-a A, 1- clasa a IX-a D, 1- clasa a IX-a F, 1- clasa a 

XI-a H) 

 Prof. Dima Mihaela- 1 corigent, clasa a XI-a I 

 Prof. Pîslan Florin- 1 corigent, clasa a XI-a H 

 Prof. Costea Niculina- 9 corigenţi (2- clasa a IX-a A, 1- clasa a IX-a C, 1- clasa a IX-a F, 2- 

clasa a IX-a G, 1- clasa a IX-a H, 2- clasa a IX-a I, 3- clasa a X-a G) 

 Prof. Stănescu Valeriu- 12 corigenţi (1- clasa a IX-a F, 2- clasa a IX-a G, 2- clasa a IX-a J,1- 

clasa a X-a E, 1- clasa a X-a I, 2- clasa a XI-a C, 2- clasa a XI-a G) 

 Prof. Popa Emilia- 1 corigent- clasa a X-a B 

 Prof. Şaramet Dănuţ- 2 corigenţi (1- clasa a X-a A, clasa a XII-a E). 
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MATEMATICA 

 

Nr. 

Crt. 

Clasa Rezultate pe note Media 

clasei 

Profesor 

1-

1,99 

2 - 

2,99 

3 - 

3,99 

4 - 

4,99 

5 - 

5,99 

6 - 

6,99 

7 - 

7,99 

8 - 

8,99 

9 

- 

10 

1.  IX A 1 14 16 1 - - - - - 2,82 Strezoiu Costică 

2.  IX B 7 13 5 2 - - - - - 2,40 Strezoiu Costică 

3.  IX C - 1 4 4 5 9 5 - 1 5,53 Chiriţă Dobriţa 

4.  IX E 2 8 10 5 1 - - - - 3,19 Boamfă Maria 

5.  IX F 1 15 10 2 1 2 - - - 3,05 Boamfă Maria 

6.  IX G 6 19 2 - - - - - - 2,11 Boamfă Maria 

7.  IX H 4 14 3 - - - - - - 2,07 Strezoiu Costică 

8.  IX I 6 23 2 - - - - - - 2,04 Chiriţă Dobriţa 

9.  X A 4 5 8 7 1 - - - - 2,74 Mihalache Daniela 

10.  X B 6 10 - - - - - - - 1,81 Strezoiu Costică 

11.  X C 1 2 2 3 5 9 5 2 - 6,01 Mihalache Daniela 

12.  X D 3 11 12 1 1 - - - - 2,53 Chiriţă Dobriţa 

13.  X E - 12 11 - - - - - - 2,94 Boamfă Maria 

14.  X F - 9 9 1 - - - - - 3,23 Strezoiu Costică 

15.  X G - 6 16 1 - - - - - 3,06 Boamfă Maria 

16.  X I 6 17 4 - - - - - - 2,31 Dobre Maria 

17.  X J 

prof 

12 10 3 - - - - - - 1,90 Dobre Maria 

18.  XI A 2 8 6 2 - - - - - 2,58 Chiriţă Dobriţa 

19.  XI E 1 1 23 2 - - - - - 3,36 Boamfă Maria 

20.  XI F 3 5 4 7 10 - - - - 3,01 Mihalache Daniela 

21.  XI G 4 3 4 5 - - - - - 1,89 Mihalache Daniela 

22.  XI H 14 4 1 - - - - - - 1,70 Dobre Maria 

23.  XI I - 10 12 - - - - - - 2,52 Chiriţă Dobriţa 

24.  XI J 

prof 

5 5 4 - - - - - - 2,27 Dobre Maria 

25.  XII A 4 6 7 1 1 - - - - 3,01 Strezoiu Costică 

26.  XII B - 7 10  - - - - - 2,97 Boamfă Maria 

27.  XII C 3 5 4 11 3 - - - - 2.54 Mihalache Daniela 

28.  XII D 2 4 3 4 11 4 - - - 4,51 Băcanu Claudia 

29.  XII E 2 7 7 6 2 3 2 - - 4,03 Chiriţă Dobriţa 

30.  XII F 6 8 8 4 1 1 - - - 2,89 Chiriţă Dobriţa 

31.  XII G 2 3 11 7 3 - - -- - 2,14 Mihalache Daniela 

32.  XII H 2 4 3 6 3 - - - - 3,66 Dobre Maria 

 

Constatări: 

 - Elevii claslelor IX-a, in proporţie de 80% nu cunosc operaţiile elementare (din primar şi gimnaziu) 

- Nu cunosc (majoritatea) ordinea efectuării operaţiilor, operaţiile cu fracţii (90%), de operaţii cu expresii 

care conţin litere nici nu poate fi vorba. 

- 40% din elevi nu stiu să deseneze o figura geometrică plană sau în spaţiu, de rezolvări de probleme nu 

se pot angaja, necunoscând proprietăţile acestor figuri geometrice. 
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- La clasa a-X-a si a-XI-a există elevi care nu au mai repetat noţiunile din clasa a-IX-a respectiv a-X-a 

(formule pentru elemente de combinatorică, operaţii cu vectori, elemente de geometrie analitică, 

progresii, etc.) 

 

Măsuri propuse: 

 - Pe tot parcursul anului se va insista, atunci când apar noţiunile enumerate mai sus, în rezolvarea 

diferitelor probleme. 

- Vor fi activaţi în timpul orelor cât mai mulţi elevi, pentru diminuarea lacunelor în calculele elementare. 

- Programa şcolara va fi parcursă integral, avându-se în vedere ca toate noţiunile să fie predate cât mai 

aproape de nivelul de cunostinţe acumulate de elevi (de posibilităţile lor  de inţelegere). 

- La clasa a-X-a si a-XI-a vor fi abordate teme din clasele anterioare în orele la dispoziţia profesorului sau 

la orele de recapitulare, se va insista pentru învăţarea corectă a formulelor şi aplicarea lor în rezolvarea 

exerciţiilor. 

- Se va ţine legătura permanentă cu diriginţii claselor şi cu părinţii elevilor, pentru a-i determina pe elevi 

să lucreze independent (să efectueze temele pentru acasă). 

 

 Rezultate şcolare la sfârşit de semestru (promovaţi, corigenţi)/pe profesor 

 

MATEMATICA 

 

În urma aplicării măsurilor propuse pentru creşterea nivelului de cunoştinţe ale elevilor s-a 

constatat că există elevi care au făcut reale progrese în actul de învăţare, dar mai sunt şi cazuri de elevi 

care nu cooperează în lucrul de la clasă sau nu-şi rezolvă temele pentru acasă, drep urmare nu toţi elevii 

au reuşit să promoveze la sfârşitul semestrului la disciplina matematică. Numărul de corigenţi nu este 

foarte mare, aceştia având şansa ca pe semestrul al II-lea să facă eforturi susţinute pentru a putea recupera 

materia în vederea promovării anului şcolar. 

 

 

FIZICA  

Din statistica rezultatelor obţinute, reiese că ponderea cea mai mare o au notele cuprinse între 1 si 

2,99, cu mici excepţii depăşindu-se acest prag. Elevii nu posedă cunoştinţe minime legate de mărimi 

fizice şi unităţile de măsura corespunzătoare, confundând mărimea fizică cu unitatea de măsură sau cu 

instrumentul de măsură. Noţiunile elementare cu privire la calculul matematic, multiplii şi submultiplii ai 

unităţilor de măsură, sunt în cea mai mare parte deficitare. Fenomenele fizice studiate în anii anteriori şi 

care se regăsesc în programa clasei a IX a, sunt necunoscute pentru o bună parte din elevi. 

Mediile obţinute pe clasă nu diferă de mediile anilor anteriori, ceea ce conduce la concluzia unei lipse 

de interes atât pentru testarea în sine cât şi pentru disciplină. 

 
Clasa Nr.total 

elevi 

Nr.elevi 

prezenti 

1-

1
99 

2-

2
99 

3-

3
99 

4-

4
99 

5-

5
99 

6-

6
99 

7-

7
99 

8-

8
99 

9-

9
99 

Media clasei 

IX A 31 31 16 12 2 1 - - - - - 2
11 

IX B 28 28 14 5 7 - 1 1 - - - 2
50 

IX C 29 28 2 9 16 1 - - - - - 2
91 

IX D 30 30 14 9 5 1 1 - - - - 2
36 

IX E 29 29 12 14 3 - - - - - - 2
11 
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IX F 32 32 17 13 1 1 - - - - - 2
06 

IX G 28 28 13 11 4 - - - - - - 2
17 

IX H 22 22 16 4 1 1 - - - - - 1
90 

IX I 32 32 16 15 - 1 - - - - - 2
06 

 

FIZICA 
Nr.crt Clasa Nr.elevi Media 

3 

Media 

4 

Media 

5 

Media 

6 

Media 

7 

Media 

8  

Media 

9 

Media 

10 

Media 

clasei 

Profesor 

1.  9A 31 - 4 21 5 1 - - - 5,25 Stefan 

2.  9B 28 - - 16 6 1 - 1 - 5,57 Lisofschi 

3.  9C 29 - 1 9 16 4 - - - 5,67 Ganea 

4.  9D 30 - - 24 5 1 - - - 5,23 Stefan 

5.  9E 29 - - 21 6 1 1 - - 5,37 Lisofschi 

6.  9F 32 - 1 25 5 1 - - - 5,22 Stefan 

7.  9G 28 - - 19 8 1 - - - 5,35 Lisofschi 

8.  9H 22 - 1 16 3 2 - - - 5,33 Stefan 

9.  9 I 32 - 1 28 2 1 - - - 5,12 Stefan 

10.  10A 26 - 2 21 2 - 1 - - 5,20 Lisofschi 

11.  10B 19 - - 12 4 1 1 1 - 5,21 Ganea 

12.  10C 30 - - 17 8 2 1 2 - 5,76 Lisofschi 

13.  10D 31 - 1 15 9 5 1 - - 5,54 Ganea 

14.  10E 29 - 1 4 11 10 3 - - 6,42 Lisofschi 

15.  10F 25 - 1 17 6 - - 1 - 5,41 Stefan 

16.  10G 29 - 1 18 9 1 - - - 5,20 Ganea 

17.  10H 29 - - 25 4 - - - - 5,13 Stefan 

18.  10 I 28 - 3 17 6 2 - - - 5,40 Stefan 

19.  10 J 27 - 1 20 6 - - - - 5,23 Stefan 

20.  11A 20 - - 7 9 2 1 1 - 6,00 Lisofschi 

21.  11B 22 - 2 14 4 2 - - - 5,27 Ganea 

22.  11G 19 - 1 16 2 - - - - 5,11 Stefan 

23.  11H 22 - 1 17 4 - - - - 5,19 Lisofschi 

24.  12A 22 - - 7 10 2 3 - - 5,31 Ganea 

25.  12B 18 - - 2 5 7 4 - - 6,72 Stefan 

26.  12C 27 - - 16 5 3 2 1 - 5,77 Lisofschi 

27.  12G 28 - - 19 9 - - - - 5,32 Lisofschi 

28.  12H 19 - 1 15 2 1 - - - 5,22 Stefan 

 

 

CHIMIE – BIOLOGIE  

Evaluarea iniţială a avut ca scop edificarea în ceea ce priveşte stăpânirea de către elevi a unor 

cunoştinţe şi deprinderi strict necesare procesului de învăţare. Inventarul lacunelor şi a greşelilor tipice au 

impus următoarele măsuri de remediere: rezolvarea de exerciţii şi probleme de tipul celor prezentate în 

test , teme pentru acasă de acest tip şi verificarea acestora, folosirea frecventă  a Tabelului Periodic  pentru 

fixarea valenţelor elementelor(chimie) şi a atlaselor (biologie), rezolvarea în clasă a unor activităţi 
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independente, pe grupe de elevi şi frontal, a unor  miniconcursuri, pentru atragerea elevilor spre disciplina 

chimie şi biologie, consolidarea cunoştinţelor prin teme de tip referat, având la dispoziţie informaţii de pe 

site-uri de specialitate. 

 

CHIMIE- BIOLOGIE  

 Gheorghe Carmina- promovati 90,78%,  

 Gugiu Elena - promovati 100%,  

 Borodea Gabriela - promovaţi 100%,  

 Lambru Adina - promovaţi 100%,  

 PerianuValerica - promovati 100% 

  INFORMATICĂ 

CLASA NR. 

ELEVI 
AB

S. 
1-

1
99 

2-

2
99

 

3-

3
99

 

4-

4
99

 

5-

5
99

 

6-

6
99

 

7-

7
99

 

8-

8
99

 

9-

9
99

 

10 MEDI

A 
Prof. 

a IX-A 32 1 1 3 10 10 6 1 - - - - 4,17 Mircea D 

a IX-B 28 - - - - 12 8 1 6 1 - - 5,14 Dumbrava A 

a XII-A 22 1 1 3 3 5 4 2 1 1 1 - 4,65 Plesa A 

a XII-B 19 2 - 1 - 7 8 1 2 1 2 - 5,12 Mircea D 

a XII-C 27 5 - 1 - 7 8 1 2 1 2 - 5,70 Mircea D 

 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR/COMPETENŢE DIGITALE 

 

CLASA NR. 

ELEVI 

ABS 1-

1
99 

2-

2
99

 

3-

3
99

 

4-

4
99

 

5-

5
99

 

6-

6
99

 

7-

7
99

 

8-

8
99

 

9-

9
99

 

10 MEDI

A 

Prof. 

a IX-A 32 - - - 4 4 9 6 8 1 - - 6,73 Mircea D. 

a IX-B 28 - - - - 9 4 8 4 2 1 - 5,60 Dumbrava A. 

a IX-C 29 - - - 2 5 8 9 3 2 - - 5,65 Plesa A. 

a IX-D 30 1 - - 3 2 8 7 4 5 - - 6,00 Plesa A. 

a IX-E 28 - - 1 - 6 9 5 4 3 - - 5,45 Plesa A. 

a IX-F 32 - - - - 6 11 9 3 3 - - 6,01 Plesa A. 

a IX-G 30 3 - - 4 6 6 6 5 - - - 5,75 Plesa A. 

a IX-H 31 10 1 - 1 3 13 1 1 1 - - 5,62 Mircea D. 

a IX-I 32 1 - - - 4 11 15 - - 1 - 5,67 Mircea D. 

a XII-A 22 - - - - 1 3 2 4 9 3 - 7,21 Plesa A. 

a XII-B 19 1 - - 2 - 6 6 4 - - - 5,86 Mircea D. 

a XII-C 27 - - - - 1 3 11 9 3 - - 6,60 Mircea D. 

a XII-D 31 - - - - - 1 4 12 12 2 - 7,32 Dumbrava A. 

a XII-E 29 3 - - - 2 16 6 2 - - - 5,56 Ganea I. 

a XII-F 29 1 - 1 - 2 6 10 7 2 - - 6,10 Ganea I. 

a XII-G 29 3 1 2 3 4 7 5 2 - - - 4,76 Sulima E. 

a XII-H 20 1 1 1 1 4 7 6 - - - - 4,96 Sulima E. 
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 INFORMATICĂ –BACALAUREAT 

CLASA NR. 

ELEVI 

ABS. 1-

1
99 

2-

2
99

 

3-

3
99

 

4-

4
99

 

5-

5
99

 

6-

6
99

 

7-

7
99

 

8-

8
99

 

9-

9
99

 

10 MEDI

A 
Prof. 

a XII-A 13 1 - - 2 3 3 1 1 1 1 - 5,71 Plesa A. 

a XII-B 5 - - - - 2 - - 2 1 - - 6,38 Mircea D. 

a XII-C 12 2 - - - 1 5 - 2 1 2 - 6,77 Mircea D. 

 

INFORMATICA 

 Mircea Doina 

Clasa  Disciplina Nr. Elevi Nr.Elevi 

 Promovati 

Nr elevi 

Corigenti 

Situatie  

Neincheiata 

a IX A Informatica 32 30 1 - 

 TIC 32 31 - - 

a IX H TIC 31 22 - 8 

a IX I TIC 31 32 - - 

a X C TIC 30 30 - - 

a X F TIC 25 25 - - 

a X G TIC 29 28 - 1 

a XI-B Informatica 22 21 1 - 

 HTML 22 21 1  

a XII-B Informatica 19 18 - - 

 PAI 19 16 2  

a XII C Informatica 27 21 6 - 

 PAI 27 26 1 - 

 Dumbrava Adriana 

 

Clasa  Disciplina Nr. Elevi Nr.Elevi 

 Promovati 

Nr elevi 

Corigenti 

Situatie  

Neincheiata 

a IX B Informatica 28 27 - 1 

 TIC 28 27 - 1 

a X A Informatica 27 16 10 1 

 TIC 27 26 - 1 

a X B Informatica 20 12 6 2 

 TIC 20 18 - 2 

 C++ 20 18 - 2 

a X E TIC 28 28 - - 

a X D TIC 31 31 - - 

 

 

 Plesa Alin 

 

Clasa  Disciplina Nr. Elevi Nr.Elevi 

 Promovati 

Nr elevi 

Corigenti 

Situatie  

Neincheiata 

a IX C TIC 29 29 - - 

a IX D TIC 30 30 - - 

a IX E TIC 29 29 - - 
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a IX F TIC 32 31 - 1 

a IX G TIC 33 29 - 4 

a XI A Informatica 22 22 - - 

a XII A Informatica 22 19 3 - 

   Radu Elena 

 

Clasa  Disciplina Nr. Elevi Nr.Elevi 

 Promovati 

Nr elevi 

Corigenti 

Situatie  

Neincheiata 

a X I TIC 27 27 - - 

a X H TIC 27 27 - - 

 

 

TEHNOLOGII 

 

Clasa Testare iniţială Plan măsuri Profesor 

a IX-a I 32 elevi prezenţi 

media/clasa 7,21 

- se vor folosi metode de activizare a elevilor  

 

Cocoş Roxana 

Anetta 

a XI-a G 18 elevi prezenţi  

media/clasa 6,54 

- se vor realiza miniproiecte interdisciplinare 

in echipa 

Radu Elena 

a X-a J 28 elevi prezenţi 

media/clasă 5,16 

- se vor realiza lecţii interactive 

- se vor realiza aplicaţii în orele de laborator   

Radu Elena 

 

 

 

Clasa 

 

 

Nr. 

elevi 

 

Modulul 

 

3 – 4,99 

 

5 – 6,99 

 

7 – 8,99 

 

9 - 10 

 

Medie 

clasă 

 

Profesor 

X D 32 M 1 2 9 16 5 7,26  

 
Stancu 

Doina 

X H 33 M 1 6 12 15 - 6,19 

XI D 29      M 4 3 7 12     7 8.14 

XI E 28 M 4 2 16  8     2 7,55 

XII D  28 M 4 - 12  9     7 8,03 

XII E 28 M 4 4 16 6 2 7,20 

XII F 27 M 4 3 15       6 3 6,50 

    

 

I.4 REZULTATE LA CONCURSURI ŞCOLARE/ OLIMPIADE: 

 
CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 

 

BEATRICE CÎNCESCU: 

Olimpiada de limba română…….participare, faza locală -  IXB, calificare la faza judeţeană: IXB 

Olimpiada de lingvistică……participare faza judeţeană - IXB 
Concursul literar Mihai Eminescu………………………PII- IX B,IX C, M IXF  

Dor fără saţiu- Premiul III-  Toma Adriana, poezie-XIIE, Menţiune- Constantin Marian – poezie, XIIA 
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SORINA VASLUIANU 
Olimpiada de limba română…….participare, faza locală -  XC 
Concursul literar Mihai Eminescu………………………Participare- IX A 

 

DINU SIMONA 

Olimpiada de limbă şi comunicare…Participare – faza locală- IX D 

Olimpiada de lingvistică…participare –  

Concurs ”Mihai Eminescu” …P II- IX D ; participare IX H 

STOICA DANIELA 

Olimpiada de lingvistică……participare faza judeţeană – X D 
Concursul literar Mihai Eminescu………………………PI- IX E 

 

CLISERU GABRIELA 

Olimpiada de limba, comunicare si literatura romana…XG- participare 

Concurs literar ”Mihai Eminescu”- PIII, IXG 

 

CATEDRA DE LIMBI STRĂINE  

 Concursuri şcolare: 

             Apostu Elena:  

-  Concursul naţional de Limbǎ si Civilizaţie „Cangurul lingvist”; 

Iordache Petruţa: 

-Concursul naţional de Limbǎ si Civilizaţie „Cangurul Lingvist”;                                                                                                

-  Concursul judeţean „Lettre â Papa Noël” – membră a comisiei de jurizare a concursului  

 Olimpiade şcolare: 

Elevii selecţionati pentru a participa la Olimpiadele şcolare sunt pregǎtiţi suplimentar, cf. 

programului stabilit. In luna ianuarie au avut loc etapele pe şcoalǎ / localǎ. Etapa judeţeanǎ este 

programatǎ astfel: 21/28 februarie la limba englezǎ; 7/14 martie la limba francezǎ şi se va 

desfǎşura în liceul nostru. 

 Bacalaureat 

 - Au fost întocmite listele cu elevii care vor susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice 

la limbile englezǎ şi francezǎ  din cadrul examenului de bacalaureat. Acestia sunt pregǎtiţi  cf. 

programului stabilit.  

 

CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE: 

 

 La concursul organizat pe şcoală cu prilejul zilei Naţionale au participat echipaje din clasele a 

X-a, acesta desfăşurându-se pe data de 27 noiembrie 2014. Rezultatele au fost următoarele:  

- premiul I: clasa a X-a H: Cîrjeu Marian, Uţă Ionuţ- prof. Constantin Veronica; 

- premiul al II-lea clasa a X-a C: Cancea Cristian, Manta Irina- prof. Constantin Veronica; 

- premiul al III-lea clasa a X-a C: Florea Alina, Moncea Mădălina- prof. Constantin Veronica; 

         clasa a X-a E: Marcu Daniel, Nemeş Cristian- prof. Ionel Vasile 

- menţiuni: clasa a X-a D: Gurgău Cristian, Mihai Andrei- prof. Constantin Veronica; 

                 clasa a X-a H: Borcea Marinela, Ilie Andreea- prof. Constantin Veronica 

                clasa a XI-a J: Bato Andrei, Blică Dragoş- prof. Constantin Veronica 

- diplome de participare: clasa a X-a B: Boghiu Valentina, Bujor Florentina- prof. Constantin 

Veronica, clasa a X-a G: Savu Mădălina- prof. Constantin Veronica, clasa a X-a I: Bîsceanu 

Corina, Dorobanţu Valentin- prof. Constantin Veronica. 
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 La concursul organizat pe şcoală cu prilejul zilei Liceului au participat echipajele claselor a IX-

a, acesta desfăşurându-se pe 23 ianuarie 2015. Rezultatele au fost următoarele: 

      -  premiul I: clasa a IX-a C: Nedelcu Daiana, Ion Marian - prof. Constantin Veronica; 

      -  premiul al II-lea clasa a IX-a B: Istovel Neluţa, Neagoe Alexandru- prof. Constantin Veronica; 

      -   premiul al III-lea clasa a IX-a B: Başturea Mădălina, Lungu Nicoleta- prof. Constantin Veronica; 

      -    menţiune: clasa a IX-a D: Bordei Aurel, Vasile Alexandru- prof. Ionel Vasile;  

     -   diplome de participare: clasa a IX-a A: Vlăsceanu Georgian, Şerban Alexandru- prof. Constantin 

Veronica; clasa a IX-a E: Chiriţă Monica, Gheorghincă Cornel- prof. Constantin Veronica; clasa a IX- a 

F: Andrei Oana- prof. Ionel Vasile; clasa a IX-a G: Văduva Georgiana, Amzaru Bianca- prof. Dima 

Mihaela; clasa a IX-a H: Popa Bianca, Cîrjeu George Gabriel- prof. Dima Mihaela; Ianculescu Costinel 

Claudel, Pandele Ionuţ Vasilică- prof. Dima Mihaela. 

 

TEHNOLOGII 

Concursul „La casa Tudorii”,  locul II, clasa a XII-a D, prof. coordonator Boitan Angelica 

 

Activităţi în cadrul comisiei de: 

 
 CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ: 

 - recenzie de carte:  Vasluianu Sorina; 

-alte tipuri de activităţi:  conceperea setului descriptorilor de performanţă pentru toate clasele:membrii 

catedrei; elaborarea itemilor de tip bacalaureat- membrii catedrei, elaborare de subiecte pentru testarea 

iniţială- membrii catedrei; simulări ale examenului de bacalaureat, la nivelul liceului şi la nivel judeţean; 

organizarea Olimpiadei de lingvistică, la nivel judeţean; organizarea Olimpiadei de limbă, comunicare şi 

literatură română, la nivelul liceului. 

 

CATEDRA DE LIMBI STRĂINE 

 

Activitǎţile desfǎşurate  în cadrul comisiei au respectat planificarea semestrialǎ. Dintre acestea 

menţionǎm: 

- referat:  ” Portofoliul elevului pentru limbi straine”  -   pof. Apostu Elena 

- activitate demonstrativă la limba franceza  vizând  metode alternative de evaluare a 

competentelor elevilor: Prezentarea portofoliilor realízate de elevi -  susţinutǎ de prof. Apostu Elena        

(16 dec. 2014).  

- alte tipuri de activităţi:                                                                                                                                                                                                                                              

- Atelier de lucru  pe tema  “ Dezvoltarea competenţelor de evaluare”  -  realizarea de  teste  iniţiale  la 

limbile englezǎ  şi francezǎ  –  toţi membrii catedrei;       

- Ziua Europeanǎ  a Limbilor ( 26 septembrie ) –  dezbatere pe tema  “Multilingvismul - o  şansǎ   în 

viaţǎ ”,  “Découvrons la France” / “Discovering Great Britain”  (  “Sǎ descoperim Franţa   /    Marea 

Britanie” ) –  vizionǎri de materiale video,  audiţii,  “Le Monde Francophone”  şi    “Snapshots  of  an 

amazing country”  -  realizarea de  portofolii cu obiective  culturale,  turistice din  spaţiul francofon  şi 

anglo-saxon, expoziţie cu cele mai bune lucrǎri - toţi membrii catedrei;                                                                                                                                                           

- “Trick or treat?” - activitǎţi specifice sǎrbǎtorii de Halloween (31 octombrie)  :  expoziţie de mǎşti, 

dovleci sculptaţi, poveşti, costume, postere  şi desene tematice – prof. Tudora Aida  ; 

-  Festivalul Interculturalitǎţii (26 noiembrie) – program artistic (cântece, poezii, dansuri), expoziţii   

( costume populare,  mâncaruri ),  expuneri  ( obiceiuri şi  tradiţii  ale  altor  popoare ) –  membrii 

catedrei;                                                                                                                                                           -  

Participarea la concursul naţional “Cangurul Lingvist” –  prof. Apostu Elena şi Iordache Petruţa.   
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COMISIA METODICĂ DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE: 

 

În cadrul comisiei de ştiinţe socio- umane, au fost desfăşurate, pe semestrul I, mai multe tipuri de 

activităţi şi anume : 

- referate :  ,,Metode de învăţare la educaţie fizică- instruirea programată’’, susţinut de prof. 

Şaramet Dănuţ  în  noiembrie 2014 ; 

- alte tipuri de activităţi : - ,,Comemorarea Holocaustului’’- dezbatere şi vizionare de film 

documentar pe tema propusă- a fost vizionat filmul ,,Aritmetica Diavolului’’(1999), 

participanţi fiind elevii din cămin însoţiţi de d-na pedagog. Activitatea a fost organizată în 

colaborare cu Biblioteca Liceului, dar şi cu catedra de limba şi literatura română. 

                          -  Comemorarea Zilei Naţionale a României, dar şi a Zilei Liceului ; 

                          -   prof. Constantin Veronica făce parte din Consiliul Consultativ al ISJ ;      

   -  încheierea unui parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie de către 

prof. Ionel Vasile şi prof. Constantin Veronica. 

                                                                                                                                                                                         

MATEMATICA 

 

Comisia metodică Matematică s-a implicat activ în promovarea valorilor şcolii precum şi în 

acţiuni menite să crească prestigiul instituţiei, dovedind a fi un colectiv unit ce urmăreşte cu 

profesionalism atingerea nivelului optim de calitate al procesului instructiv-educativ. 

    Membrii comisiei au participat la toate şedinţele lunare ale catedrei (procese-verbale aflate la 

dosarul comisiei), conform planului de activităţi elaborat la începutul semestrului, precum şi la toate 

acţiunile metodice organizate de ISJ Ialomiţa. 

  Pe parcursul semestrului I, activitatea catedrei de Matematică s-a axat în principal pe creşterea 

calităţii procesului instructiv-educativ şi a demersului didactic pentru a veni în sprijinul elevilor. În cadrul 

şedinţelor lunare s-au analizat măsurile care se impuneau a fi luate astfel încât rezultatele beneficiarilor 

direcţi să fie optimizate. 

De asemenea a fost demarat proiectul de pregătire pentru bacalaureat, în acesta fiind cuprinse 7 

grupe de matematică şi o grupă la care se efectuează pregătirea în afara proiectului. A fost întocmit 

program special de pregătire, se recapitulează materia din clasele IX - XI şi se rezolvă teste de tip 

bacalaureat. 

 

FIZICA 

 

Comisia metodică Fizică s-a implicat activ în promovarea valorilor şcolii precum şi în acţiuni 

menite să crească prestigiul instituţiei, dovedind a fi un colectiv unit ce urmăreşte cu profesionalism 

atingerea nivelului optim de calitate al procesului instructiv-educativ. 

Membrii comisiei au participat la toate şedinţele lunare ale catedrei(procese-verbale aflate la 

dosarul comisiei), conform planului de activităţi elaborat la începutul fiecărui semestru, precum şi la toate 

acţiunile metodice organizate de ISJ Ialomiţa. 

Pe parcursul semestrului I, activitatea catedrei de Fizică s-a axat în principal pe creşterea calităţii 

procesului instructiv-educativ şi a demersului didactic pentru a veni în sprijinul elevilor. În cadrul 

şedinţelor lunare s-au analizat măsurile care se impuneau a fi luate astfel încât rezultatele beneficiarilor 

direcţi să fie optimizate. 
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CHIMIE – BIOLOGIE 

1. Acţiuni de informare cu privire la importanţa unui stil de viata sănătos. Acţiunea s-a desfaşurat în ziua 

de 17-XI-2014 cu elevii din internat şi elevii claselor XI H , XII C şi cu participarea doamnei Nica 

Veronica reprezentant D.S.P.  

2. Activitatea metodică la nivel judetean desfăşurată la liceul nostru la care au participat cadrele didactice 

de fizică şi chimie din centrul metodic Slobozia. Tema acţiunii „Strategii didactice privind motivarea 

şi atragerea elevilor către învăţare, explorarea descoperirilor în domeniul ştiintelor „. Ordinea de zi a 

fost următoarea :  

- Prezentare P.P.T a referatului cu tema activităţii – prof. Gugiu Elena. 

- Prezentarea rezultatelor la examenul de bacalaureat / concursuri şcolare la disciplinele chimie şi 

fizică. 

- Dezbatere privind indentificarea strategiilor didactice care conduc la stimularea elevilor capabili de 

performantă în domeniul stiintelor . 

3. Activitatea de informare pentru marcarea zilei Mondiale de lupta împotriva HIV SIDA, au fost 

prezentate filme, materiale P.P.T., chestionare. Au participat elevii clasei aIXa I, aXIaG , aXIaH , aXIIa C 

şi ca invitat doamna Nica Veronica reprezentant D.S.P. 

4. Lecţie demonstrativă –„TIROIDA clasa aXIa B, Prezentarea lucrării ştiinţifice pentru obţinerea 

gradului didactic I tema : PANCREASUL ENDOCRIN – aspecte normale şi patologice.” prof. Lambru 

Adina . 

5.  Simpozionul organizat de catedra de chimie-biologie cu prilejul „Zilei Zonelor Umede-2 februarie 

2015” – cu tema „Zonele umede – pentru viitorul nostru”. La acţiune au participat profesori de fizică, 

biologie şi chimie cu elevii de la clasele care sunt dirigenţie sau la care predau.  Au participat de la 

Agenţia pentru Protecţia Mediului doamna Mihai Reasilvia şi doamna Cristina Stroe. Au fost prezentate 

(P.P.T.) 32 de referate , elevii au primit diplome de participare . 

 

INFORMATICA 

 

-  Referate: 

  “Metode complementare de predare a informaticii” –  prof. Dumbrava Adriana 

   ” Criptarea datelor“  - prof. Ganea Ioan 

-  Lecţii demonstrative: 

 “Inserarea de imagini in Power Point”, clasa a X -J – prof. Sulima Eugenia 

  “Backtraking”-, clasa a XI –A – prof. Plesa Alina 

  “ Butoane de actiune ” –  clasa a X-G – prof. Mircea Doina 

-  Alte tipuri de activităţi: 

 Întocmirea planificărilor calendaristice conform  programei. 

 Elaborarea programelor pentru disciplina informatică optional 

 Aplicarea testelor de evaluare  iniţială informatică şi/sau TIC (clasa a IX-a şi clasa a XII-a) 

 Stabilirea temelor de atestare profesională şi repartizarea lor. 

 Selectarea elevilor pentru concursurile şcolare 

 Utilizarea laboratorului pentru BTPAC 

 Participare la programul POSDRU_ID_138618_clasa a XII-a 

 Au fost realizate un numar de  3 asistente : Plesa Alina (XII-A), Dumbrava  Adriana (X-A), si 

Sulima Eugenia (XII-F ) 
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TEHNOLOGII 

-  Referate: 

 “ Competenţele elevilor în domeniul turism şi alimentaţie” – prof. Istrate Iuliana 

 “ Competenţele absolvenţilor şcolii profesionale de 2 ani şi certificarea acestora” – prof. ing.  

Georgescu Graţiela 

    -  Dezbateri: 
 “ Strategia  ÎPT din Romania pentru perioada 2014 - 2020” –  conducerea şcolii şi membrii 

comisiei 

 “Valorificarea potenţialului elevilor de la ciclul superior pentru a deveni viitori olimpici” – 

membrii comisiei 

-  Lecţii demonstrative: 

 “ Agrement şi animaţie în turism “ - clasa a X a,  prof.  Istrate Iuliana 

 ” Competenţele profesionale, fundaţia viitoarei meserii de sudor ” – clasa a XI-a J – prof. ing. 

Georgescu Graţiela,  ms. Ion Paraschiv 

 “ Arta culinară tradiţională de sărbători “ - clasa a X a,  prof.  Istrate Iuliana  

 “ Obiceiuri si traditii de sărbători “ - clasa a X a,  prof.  Frunză Marina  

 

-  Alte tipuri de activităţi: 

 Elaborarea programelor pentru CDL clasa a X-a şi şcoala profesională 

 Organizarea activităţilor practice cu elevii claselor a X-a J si  a XI-a J pentru a demonstra utilitatea 

şi impactul utilizării aparatelor de sudură primite prin sponsorizare  de la Consiliul Judeţean 

Ialomiţa şi Clubul  ROTARY 

 Selectarea şi pregătirea elevilor de la ciclul superior al liceului pentru faza judeţeană a olimpiadei 

 Elaborarea subiectelor pentru  examenele de diferenţe 

 

 

 Activităţi de perfecţionare:  

 
-  În cadrul catedrei de LIMBA ROMÂNĂ, prin schimb de experienţă, dialog, ateliere de lucru. 

- LIMBI STRĂINE: Tudora Aida:  Curs „ Scrierea propunerilor de finanţare şi managementul 

proiectelor ERASMUS+  ” organizat de ANPCDEFF Bucuresti şi ISJ Ialomiţa (12-14 dec. 2014)  

-COMISIA DE ŞTIINŢE SOCIO- UMANE: Cadrele didactice din catedra de ştiinţe socio- umane au 

urmat o serie de cursuri de perefecţionare după cum urmează : 

prof. Ionel Vasile : Corpul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional ; 

prof. Iftode Alina : Cursul ,,Google for education ’’ 

prof. Popa Emilia : ,,Prevenirea corupţiei în educaţie’’. 

 Profesorii catedrei de ştiinţe socio- umane au participat la cercurile metodice propuse de ISJ în 

primul semestru al anului şcolar 2014- 2015.  

 

CATEDRA DE CHIMIE- BIOLOGIE 

 Prof. Borodea Gabriela a participat la urmatoarele  cursuri :  

- Managementul educaţional – dezvoltare profesională -  C.C.D. Buzău; 

 - Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuala şi 

WEB 2.0 în aria curiculară Matematică şi ştiinţele naturii.(PRO WEB /POSDRUM /157/1.3/S/141587- 

Universitatea Valahia Targovişte 

 - Curs de pregratire în acordarea primului ajutor. Filiala de Cruce Rosie - Ialomiţa  

 - "Ghidul utilizării în sigurantă a internetului"- Sigur.info şi Salvaţi Copiii România 
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Prof. Gugiu Elena a participat la cursul - Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza 

multimedia, instrumentaţia virtuala şi WEB 2.0 în aria curiculară Matematică şi ştiinţele naturii.(PRO 

WEB /POSDRUM /157/1.3/S/141587- Universitatea Valahia Targovişte 

 

Prof. Lambru Adina a participat la urmatoarele  cursuri : 

- Managementul conflictelor din mediul şcolar”  

- “ Prevenirea corupţiei în educaţie”  

- “ Managementul educaţiei şi orientarea spre o carieră de succes 

 

MATEMATICA 

Activităţi de perfecţionare - la nivelul catedrei, prin activităţile propuse şi prin interasistenţe. Profesorii 

care sunt prinşi în proiectul ”Să ne pregătim pentru bacalaureat” au participat la cursuri de pregătire, 

acumulând 10 credite, cursuri efectuate prin CCD Ialomiţa. 

 

Catedra de Fizica 

 
Activităţi de perfecţionare-la nivelul catedrei, prin activităţile propuse şi prin interasistenţe. 

Responsabilul catedrei, prof. Corina Lisofschi, a urmat cursurile: 

1. "Metode eficiente de învăţare a fizicii"- furnizat de Facultatea de Fizică a Universităţii din 

Bucureşti, în cadrul proiectului ,,Consolidarea noii abordări de predare a fizicii”-15 credite 

2. „Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competenţelor-cheie pentru 

promovarea examenului de bacalaureat”, proiect al ISJ Ialomiţa-POSDRU ID 138618-10 credite-

expert pe termen scurt. În cadrul acestui proiect s-au demarat, în luna ianuarie 2015, pregătirile 

suplimentare cu elevii claselor a XII a care susţin proba scrisă la Fizică la examenul de bacalaureat. 

Situaţia înscrierilor pentru acest proiect este următoarea: XII G- 10 elevi, XII H- 1 elev. 

 Membrii comisiei au participat la simpozionul dedicat “Zilei zonelor umede” cu tema: “Zonele 

umede pentru viitorul nostru” organizat de membrii comisiei metodice Chimie-Biologie. În cadrul acestei 

acţiuni au prezentat referate următorii elevi: 

 Clasa a XI a A- profesor îndrumător Corina Lisofschi 

- ”Desalinizarea apei” – Lazăr Cristian 

- ”Dunărea” – Iosif Elena 

- ”Apa-leagănul vieţii” – Nistor Alexandru 

Clasa a XII a B - profesor îndrumător Lenuţa Ştefan 

- ”Cono-Cristales – cel mai frumos râu din lume” – Crunţeanu Ioana/ Brânzoiu Constantin 

- ”Delta Dunării” – Copăceanu Eugen 

- ”Topirea gheţarilor” – Zamfir Ionuţ/ Grama Adrian 

- ”Cascade” – Pârjol Ana 

- ”Parcul Porţilor de Fier şi Parcul Natural Comana” – Moiceanu Valentin/ Bordeiu Sabina 

- ”Ziua Mondială a zonelor umede” – Popa Marius/ Andronache Gabriel 

- ”Lacurile” – Iancu Alexandra 

Clasa a X a B- profesor îndrumător Ioan Ganea-”Terra” – Joiţa Nicu 
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Catedra Tehnologii 
Activitate de perfecţionare: “Prevenirea corupţiei în educaţie”, 26 ore, CCD Ialomiţa, Mihăescu 

Mariana 

 

Catedra de Informatica 
Activităţi de perfecţionare: 

 Gradul I  (preinscriere) : Dumbrava Adriana 

 Gradul II (inscriere) : Plesa Alina 

 Gradul I (inscriere): Mircea Doina 

 

 

 COMISIA DE PERFECŢIONARE  
 

I. PERFECŢIONARE - GRADE DIDACTICE 

În anul şcolar 2014-2015 s-au înscris cu cerere de preinpecţie următoarele cadre didactice: 

 

Nr. 

Crt. 

    Nume şi prenume cadru   

    didactic 

Disciplina Gradul didactic Seria 

1. Vasluianu Sorina Lb. română          I 2016-2018 

2. Dumbravă Adriana Informatică          I 2016-2018 

3. Dinu Simona Lb. română          I 2016-2018 

4. Bunea Dorel Discipline 

economice 

         I 2016-2018 

 

S-au înscris cu dosar următoarele cadre didactice: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume cadru 

didactic 

Disciplina Gradul didactic Seria 

1. Cliseru Gabriela Lb. română          II 2014-2016 

2. Pleşa Alina Informatică          II 2014-2016 

3. Iftode Alina Religie          II 2014-2016 

4. Mircea Doina Informatică           I 2015-2017 

 

II. PERFECŢIONARE –CURSURI DE FORMARE 

Nr. 

crt. 

Denumirea cursului Nume şi 

prenume cadru 

didactic 

Instituţia de formare Nr. de 

ore/cr. 

Data 

1. Scrierea propunerilor 

de finanţare şi 

managementul 

proiectelor Erasmus+ 

Tudora Aida ANPCDEFP Bucureşti 

/Reteaua naţională a 

formatorilor Erasmus +/ISJ 

Ialomiţa 

24 ore 12.12.2014 

14.12.2014 

2. Prevenirea corupţiei 

în educaţie 

Mihăescu Mariana, 

Popa Emilia, 

Lambru Adina 

CCD Ialomiţa 26 ore 25.11 2014 

4.12.2014 

3. Metode eficiente de 

învăţare a fizicii (în 

Lisofschi Corina Univ. Bucureşti, Fac. de 

Fizică 

15 cr./ 

50 ore 

Oct. 2014-

Ian. 2015 
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cadrul proiectului 

„Consolidarea noii 

abordări de predare a 

fizicii”) 

4. „Să ne pregătim 

pentru BAC!” 

Prroiect POSDRU ID 

138618 

Vasluianu Sorina, 

Chiriţă Dobriţa, 

Boamfă Maria, 

Mihalache 

Daniela, 

Lisofschi Corina, 

Ion Gheorghe, 

Pîslan Florin, 

 Mircea Doina, 

Lambru Adina 

ISJ /CCD Vrancea/ISJ 

/CCDIalomiţa 

MEN 

10 cr./ 

35 ore 

Ian. 2015 -

se continuă 

în sem. al 

II-lea 

5.  Managementul 

educaţional – 

dezvoltare 

profesională  

Borodea Gabriela CCD Buzău 120 ore/30 

cr. 

Oct. 2014-

Martie 2015 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reţeaua  de formare 

continuă a cadrelor 

didactice pentru a 

utiliza multimedia,  

instrumentaţia 

virtuală si WEB 2.0 în 

aria curriculară . 

Matematica şi ştiintele 

naturii. (PRO WEB 

/POSDRUM 

/157/1.3/S/141587 

 

Borodea Gabriela 

 

 

Gugiu Elena 

 

Lisofschi Corina 

 

 

 

 

 

Univ. Valahia Târgovişte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 cr./178 

ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec. 2014-

Aprilie  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Curs de pregătire în 

acordarea primului 

ajutor  

 

 

Borodea Gabriela 

 

 

 

Filiala de Cruce Roşie 

Ialomiţa 

 

 

12 ore 

 

 

 

 

Dec. 2014 

 

 

 

 

8. Ghidul utilizării în 

siguranţă a 

internetului 

 

Borodea Gabriela 

Sigur.Info şi Salvaţi copiii 

România 

3 ore Ian. 2015 

9. Managemntul 

educaţional şi 

orientarea spre o 

carieră de succes 

Lambru Adina  CCD Ialomiţa 22 cr./80 

ore 

Oct. 2014 

 

           În data de 27.11.2014 dna Tudora Aida, în calitate de membru al Comisiei de Proiecte, a 

participat la acţiunea propusă de ISJ Ialomiţa „Sesiune de informare-Oportunităţi ERASMUS+” în 

urma căreia a diseminat toate informaţiile primite Comisiei de Proiecte din liceu, dar şi celorlalte 

cadre didactice în vederea realizării de proiecte ERASMUS. 

           În data de 14.10.2014, în calitate de responsabil al Comisiei de Perfecţionare, prof. Iordache 

Petruţa, a participat la acţiunea propusă de ISJ Ialomiţa „Consfătuirea responsabililor cu formarea 
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continuă de la nivelul unităţilor şcolare” şi a diseminat toate informaţiile primite cadrelor didactice 

din liceu. 

         În primul semestru al anului şcolar 2014-2015 un număr de 14 cadre didactice au urmat 9 

cursuri de formare totalizând un număr de 528  ore formare şi 127 credite. 

 

 

COMISIA DIRIGINTILOR 

 
La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: 

Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea 

şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:  

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

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;  

- implicarea unui număr mare de diriginţi în activităţi educative extraşcolare şi valorificarea 

acestora din punct de vedere educativ;  

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

Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2014-2015 a fost centrată pe formarea la elevi 

a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

La nivelul Liceului : 

 

Nr. 

crt. 

Număr de 

activităţi 

propuse 

Număr de elevi şi 

cadre didactice  

 

Puncte tari Puncte slabe Aspecte de 

îmbunătăţit 

1. Ziua Limbilor 

Străine 

20 elevi 

4 cadre didactice 

 

Participare activă 

a multora dintre 

elevi  

Slaba implicare a 

unor elevi 

Colaborare între 

cadrele didactice 

2.  

 

 

 

 

3. 

Balul bobocilor-

octombrie 

Participare la 

Salonul Anual de 

Carte, ediţia 

XXIII  

100 elevi 

10 cadre didactice 

Catedra de Limba 

și Literatura 

Română 

Bibliotecar 

Stimularea 

lucrului în echipă 

Deschiderea 

orizontului 

cultural 

Slaba implicare a 

elevilor  

Ora desfășurăţii 
activităţilor 

culturale a coincis 

cu orele de curs ale 

elevilor 

Relaţiile dintre elevii 

liceului 

4. Despre Educaţie 

și Educatori 

150 elevi 

2 cadre didactice 

 

O mai bună 

cunoaştere a 

priceperilor şi 

talentelor elevilor  

Cauzele 

neimplicării 

adecvate a elevilor: 

mijloacele de 

transport 

Stabilirea a cât mai 

multe parteneriate 

pentru stimularea 

nevoii de educaţie 

5.  Festivalul 

Interculturalităţii- 

noiembrie  

30 elevi 

3 cadre didactice 

 

Cultivarea 

respectului între 

elevi şi diriginte 

Nu mulţi elevi sunt 

dispuşi să rămână 

după ore 

Relaţiile părinte-elev 

6.  Luna Curăţeniei 

Naţionale 

64 elevi 

3 cadre didactice 

 

Implicarea 

membrilor 

comunităţii în 

activităţi 

educative 

Lipsa de claborare 

între cadrele 

didactice 

 

7.  Festivalul 

tradiţiilor 

românești 

 

49 elevi din 

internat 

5 cadre didactice 

1 psiholog 

Participarea 

activă a cadrelor 

didactice 

Lipsa de colaborare 

între elevi şi 

diriginte  
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8. Săptămâna 

Legumelor și 
Fructelor Donate 

 

Mihalache D. 

Elevi ai liceului 

Fundaţia New Life 

Implicarea 

elevilor în acte de 

voluntariat 

  

9.  Concurs de 

împodobire a 

claselor- 

decembrie  

34 clase 

participante 

2 prof. 

organizatori 

Stabilirea unor 

motivaţii pentru 

reactualizarea 

semnificaţiilor 

sărbătorilor de 

Crăciun 

Dezinteresul unora 

dintre elevi 

 

10.  Concurs de 1 

decembrie- 95 de 

ani de la Marea 

Unire 

Elevii claselor a 10 

2 prof. 

Organizatori 

 

Buna colaborare 

cu bibliotecarul 

şcolii 

Timpul limitat 

 

 

11. Amintindu-ni-l pe 

Eminescu 

10 clase 

participante 

5 prof. 

organizatori 

Stabilirea unei 

bune relaţii cu 

bibliotecarul 

  

12. Sunt român și-s 

tare mândru! 

24 ianuarie- Ziua 

liceului 

Elevii claselor a 9 

a 

4 prof. 

organizatori 

Chestionare 

realizate 

Colectarea 

feedback ului de 

la factorii 

implicaţi 

Stimularea 

spiritului de 

competiţie 

Implicarea 

elevilor 

  

13. Apa- Izvorul 

vieţii Concurs 

interdisciplinar/ 

Proiecte de mediu 

2 cadre didactice 

organizatoare 

Agenţia Protecţiei 

Mediului 

Implicare activă a 

numeroși elevi 

  

14. Drogurile între 

mit și realitate 

 

24 de clase 

implicate 

Psiholog 

Consilier școlar 

Buna colaborare 

cu psihologul 

școlii 

 

Realizare de 

parteneriate: 

Serviciul de 

Probaţiune 

Ialomiţa, 

C.P.E.C.Antidrog  

 

Puţini elevi doresc 

să se implice în 

activităţi 

desfășurate după 

orele de curs 

 

15. Ziua Mondială 

Împotriva 

Diabetului 

3 prof. 

2 clase de elevi 

Elevii din Internat 

Pedagog 

Direcţia de 

Sănătate Publică 

Informarea 

elevilor privind 

alimentaţia, 

beneficii și 
riscuri 
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Ialomiţa 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

Luna 

Internaţională a 

Bibliotecii- 

proiect educative 

 

 

 

Săptămâna 

Prevenirii 

Criminalităţii 

Catedra de Limba 

și Literatura 

Română 

Bibliotecar 

 

 

 

113 elevi  

Poliţia Municipală 

Informarea 

elevilor de clasa a 

IX-a privind 

realizarea fișelor 

de înscriere la 

bibliotecă, istoria 

semnului de 

carte, expoziţie 

de carte 

 

  

18. Holocaust-

Comemorare 

1 profesor 

Bibliotecar 

Consilier școlar 

Pedagog  

   

19. Proiect educative 

judeţean- Vrei o 

schimbare? E 

rândul tău să iei 

atitudine 

2 profesori Informarea 

elevilor privind 

drepturile 

omului, egalitatea 

de șanse 

Doar clasele înscrise 

în proiect pot 

participa 

 

 

 

CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Priorităţi asumate : 

 popularizarea cabinetului de asistenţă psihopedagogică, prezentarea ofertei de programe  

desfasurate in cabinet; 

 consilierea  individuala  a elevilor in vederea dezvoltarii la acestia a  unei personalitati autonome, 

responsabile si capabile sa ia singura decizii, in acord cu necesitatile individuale si cu societatea; 

 prevenirea si combaterea violentei in randul elevilor , avand ca obiectiv informarea elevilor cu 

privire la fenomenul violentei  in scoala si constientizarea consecintelor ce decurg din 

manifestarea actelor de agresiune; 

 promovarea unui stil de viaţă sănătos, conştientizarea importanţei păstrării sănătăţii; 

 formarea capacităţii de a identifica în viaţa curentă elementele minimale de calitate a vieţii; 

 educatie pentru viata de familie; 

 prevenirea consumului de droguri si a consumului de substante noi cu proprietati  psihoactive; 

 semnarea de parteneriate cu alţi specialişti, instituţii, sau organizaţii, în vederea derulării 

programelor de consiliere pentru anul în curs 

Participarea la ore de consiliere şi orientare 

 

Tema Nr. participanţi Clasa  Nr. 

şedinţe/ore 
Promovarea cabinetului  18 a X a J 1 

Promovarea cabinetului  22 a IX a H 1 

Promovarea cabinetului  22 a IX a G 1 

Promovarea cabinetului 18 Elevi internat(fete) 2 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală 30 a IX a D 1 

Caracter versus comportament versus atitudini 20 a XI a B 1 

Argumente eficiente in promovarea unui 30 Fete internat 2 
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comportament responsabil 

O.S.P (BTPAC) 28 a XII a A 2 

Drogurile între mit şi realitate 25 a X a G 1 

Drogurile între mit şi realitate 20 a XI a H 1 

Drogurile între mit şi realitate 20 a X a E 1 

Drogurile între mit şi realitate 15 a IX a D 1 

O.S.P (BTPAC) 27 a XII a D 2 

Comportamente sănătoase/comportamente 

riscante 

28 Fete internat 1 

Drogurile între mit şi realitate 28 a XI a F 1 

Regulament şcolar/reguli/asumarea consecinţelor 30 a IX a D 1 

Cum pot fi rezlvate conflictele ? 28 a XI a F 1 

Drogurile între mit şi realitate 20 a XII a C 1 

Drogurile între mit şi realitate 32 a IX a A 1 

Naufragiaţi pe o insulă 19 Fete internat 1 

Gânduri despre noi 28 a XI a F 1 

Lista valorilor mele 28 a X a A 1 

Cat de bine imi organizez timpul ? 23 a X a I 1 

Relatia profesor - elev 19 a XI a G 1 

Relatia profesor - elev 22 a X a F 1 

Relatia profesor - elev 30 a IX a A 1 

Relatia profesor - elev 26 a IX a B 1 

Relatia profesor - elev 21 a X a A 1 

Relatia profesor - elev 28 a IX a D 1 

Relatia profesor - elev 17 a X a B 1 

Relatia profesor - elev 26 a IX a G 1 

Accidentul aviatic 18 Fete internat 1 

Imaginea de sine 20 a X a F 1 

O.S.P (BTPAC) 26 a XII a E 2 

Relatia profesor - elev 27 a XI a F 1 

Managementul conflictelor 26 a IX a G 1 

Biletul de tren al vietii 27 a XI a F 1 

Ierarhizeaza-ti valorile 26 a XI a D 1 

Relatia profesor - elev 26 a XII a G 1 

Drogurile între mit şi realitate 18 a XII a H 1 

Drogurile între mit şi realitate 10 a IX a G 1 

Relatia profesor - elev 18 a XII a H 1 

Relatia profesor - elev 26 a XII a E 1 

Relatia profesor - elev 18 a XII a A 1 

Relatia profesor - elev 10 a XI a B 1 

Relatia profesor - elev 27 a X a H 1 

Ne vedem la interviu ! 26 a XII a G 1 

Ce inseamna o persoana sanatoasa ? 14 Fete internat 1 

Drogurile între mit şi realitate 

Ziua impotriva tutunului 

26 a XII a G 1 

Cartile destinului 21 a X a E 1 

Cartile destinului 10 a IX a I 1 

Stil de viata sanatos 18 Eleve( internat) din 

cadrul Liceelor 

Tehnologice 

« Al.I.Cuza » 

1 
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si « M.Eminescu » 

Relatia profesor - elev 21 a XI a I 1 

Clasa scolara, ca grup 22 a X a D 1 

Stima de sine 26 a X a A 1 

Ierarhizeaza-ti valorile ! 18 a X a I 1 

BTPAC 26 a XII a F 2 

Invata sa privesti mai departe ! 17 a X a F 1 

Invata sa privesti mai departe ! 25 a X a C 1 

Stiu despre mine…. 24 a XII a G 1 

Stima de sine 22 a X a D 1 

Drogurile, intre mit si realitate 15 a XII a F 1 

Dezvoltare personala 18 a IX a H 1 

Implicatiile psihologice ale debutului vietii 

sexuale 

18 a XI a F 1 

Valorile mele, cum ma vad in viitor. 20 a XI a D 1 

Comportamente pentru prevenirea  HIV 16 Eleve internat 2 

Valorile care-mi contureaza viitorul 26 a X a A 1 

Naufragiati pe o insula 19 a IX a H 1 

BTPAC 24 a XII a G 2 

Autoaprecierea imaginii de sine 24 a XII a G 1 

Violenta si agresiunea 25 a XI a F 1 

Drogurile, intre mit si realitate 14 a XI a J 1 

Drogurile, intre mit si realitate 23 a XI a I 1 

Drogurile, intre mit si realitate 26 a IX a B 1 

Stima de sine 17 a XI a G 1 

Drogurile, intre mit si realitate 29 a IX a F 1 

Drogurile, intre mit si realitate 27 a IX a E 1 

Clarificarea valorilor si luarea deciziilor 30 a IX a D 1 

Ganduri despre noi… 25 a X a H 1 

BTPAC 27 a XII a C 2 

Drogurile, intre mit si realitate 11 a IX a H 1 

Total 640 32 91 

 

 

Activităţi de consiliere 

individuală : -  Elevi 

                 Teme 

Număr total de elevi consiliaţi : Număr total 

de şedinţe/ore 

de consiliere  Preşcolari Clasele 

pregătitoare 

- IV 

Clasele  

V - VIII 

Clasele IX - 

XII 

-Autocunoaşterea, autoevaluarea; 

-Dezvoltarea personală a elevilor; 

-Managementul emoţiilor; 

-Familia, factor hotărâtor în viaţa 

psihică a copilului (ambianţa socio-

familială); 

- Comportamentul adecvat la şcoală şi 

în societate 

- Dezvoltarea stimei de sine; 

-Comunicarea; 

-Orientarea carierei 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

71 

Total    61 71 
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Activităţi de consiliere individuală : -  Părinţi 

                 Teme 

Număr de părinţi 

consiliaţi  

Număr de 

şedinţe/ore de 

consiliere  
- Comunicare intrafamilială 

-Creşterea şi educarea copiilor; 

 -Situaţia şcolară a elevilor,  

-Armonizarea relaţiilor părinţi-copii; 

11 

 

 

 

11 

Total 11 11 

Activităţi de consiliere individuală : -  Profesori 

                 Teme 

-Relaţia profesor-elev; 

-Violenţa în rândul tinerilor  

- conflictele dintre generaţii 

-Comportamentul adecvat al elevilor acasă, la şcoală, în 

comunitate; 

Număr  de 

profesori consiliaţi  
 

Număr de 

şedinţe/ore de 

consiliere  

Total 19 19 

 

Evidenţa participării la  şedinţele  consiliilor / comisiilor metodice 

 

Data Comisia/consiliul Tema  şedinţei Contribuţia  

consilierului 

şcolar 
3.09.2014 Consiliu profesoral 

Liceul Tehnologic 

’’Al.I.Cuza’’ 

Stabilirea comisiilor metodice pentru anul 

scolar 2014-2015 ; validarea fiselor de 

evaluare conform calendarului. 

participare 

12.09.2014 Consiliu profesoral 

Liceul Tehnologic 

’’Al.I.Cuza’’ 

Regulamentul de ordine interioara participare 

26.09.2014 Consiliu profesoral 

CJRAE 

Fisa postului consilierului scolar 

Planul managerial pentru anul scolar 2014-

2015 

Raport asupra activitatii desfasurate in anul 

scolar 2013-2014 

participare 

29.09.2014 Consiliu profesoral 

CJRAE 

Validarea fiselor de evaluare conform 

calendarului. 

participare 

2.X.2014 Consiliu profesoral al 

Liceului Tehnologic 

“Al.I.Cuza” Slobozia 

Prezentarea raportului de activitate pe anul 

şcolar 2013-2014; 

Alegerea Consiliului de administraţie prin 

vot secret. 

 

Participare 

 

9.X.2014 Consiliu profesoral al 

Liceului Tehnologic 

“Al.I.Cuza” 

Actualizarea portofoliilor personale şi 

acordul Consiliului profesoral pentru 

înscrierea cadrelor didactice la grade 

Participare  

10.XI.2014 Consiliu profesoral al 

Liceului Tehnologic 

“Al.I.Cuza” Slobozia 

Anunturi ISJ ; cursuri CCD  Participare 

 

21.XI.2014 CJRAE Ialomita 

Intalnire consilieri 

scolari(zona Slobozia) 

Expunere situatii problematice Participare  
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28.XI.2014 Sedinta CJRAE Ialomita “Sa ne pregatim pentru BAC!” Participare  

3.XII.2014 Consiliu profesoral al 

Liceului Tehnologic 

“Al.I.Cuza” Slobozia 

Planul de scolarizare 2015 ; 

Metodologia de miscare a personalului 

didactic ; 

Raport chestionar relatia profesor-elev 

Participare 

 

18.XII.2014 Consiliu profesoral al 

Liceului Tehnologic 

“Al.I.Cuza” Slobozia 

Planul de scolarizare 2015 ; 

 

Participare 

 

7.I.2015 Consiliu profesoral al 

Liceului Tehnologic 

“Al.I.Cuza” Slobozia 

Constituirea Consiliului de administratie si 

a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea 

calitatii ; 

Participare 

 

16.I.2015 CJRAE Ialomita Instrumente de monitorizare a calitatii 

serviciilor de asistenta educationala 

Participare 

 

30.I.2015 Consiliu profesoral al 

Liceului Tehnologic 

“Al.I.Cuza” Slobozia 

Incheierea situatiei scolare pe semestrul I, 

anul scolar 2014-2015  

Participare 

 

 

Evidenţa şedintelor/ întâlnirilor cu părinţii 
 

Data Clasa Tema  şedinţei Contribuţia  consilierului şcolar 
22.09.2014 a-IX-a E Inceputul anului scolar 2014-

2015 

Popularizarea cabinetului de asistenta 

psihopedagogica si prezentarea ofertei 

de programe ce se vor desfasura in acest 

an scolar. 

Aplicarea chestionarului privind gradul 

de satisfactie al parintilor referitor la 

serviciile oferite de scoala. 

Semnarea  acordurilor  de colaborare cu 

dirigintele si cu parintii. 

22.09.2014 a-XII-a F Inceputul anului scolar 2014-

2015 

Popularizarea cabinetului de asistenta 

psihopedagogica si prezentarea ofertei 

de programe ce se vor desfasura in acest 

an scolar. 

Aplicarea chestionarului privind gradul 

de satisfactie al parintilor referitor la 

serviciile oferite de scoala. 

Semnarea  acordurilor  de colaborare cu 

dirigintele si cu parintii. 

24.09.2014 a-XI-a G Inceputul anului scolar 2014-

2015 

Popularizarea cabinetului de asistenta 

psihopedagogica si prezentarea ofertei 

de programe ce se vor desfasura in acest 

an scolar. 

Aplicarea chestionarului privind gradul 

de satisfactie al parintilor referitor la 

serviciile oferite de scoala. 

Semnarea  acordurilor  de colaborare cu 

dirigintele si cu parintii. 

23.09.2014 a-XI-a H Inceputul anului scolar 2014-

2015 

Popularizarea cabinetului de asistenta 

psihopedagogica si prezentarea ofertei 

de programe ce se vor desfasura in acest 
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an scolar. 

Aplicarea chestionarului privind gradul 

de satisfactie al parintilor referitor la 

serviciile oferite de scoala. 

Semnarea  acordurilor  de colaborare cu 

dirigintele si cu parintii. 

29.09.2014 a-X-a J Inceputul anului scolar 2014-

2015 

Popularizarea cabinetului de asistenta 

psihopedagogica si prezentarea ofertei 

de programe ce se vor desfasura in acest 

an scolar. 

Aplicarea chestionarului privind gradul 

de satisfactie al parintilor referitor la 

serviciile oferite de scoala. 

Semnarea  acordurilor  de colaborare cu 

dirigintele si cu parintii. 

1.X. 2014 

 

 

 

 

 

a XII a C 

 

 

 

Popularizarea cabinetului de 

asistenţă psihopedagogică 

 

 

 

 

Prezentare 

 

Aplicare chestionar privind gradul de 

satisfacţie al părinţilor referitor la 

serviciile oferite de şcoală 

21.I.2015 X B Situatia scolara a elevilor, 

probleme de comportament in 

clasa, situatia elevei cu CES 

Participare si implicare 

 

Alte activităţi desfăşurate : 

 Curs de formare  cu tema ’’Sa ne pregatim pentru BAC! Program inovator de formare a 

competentelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat", desfasurat la CJRAE 

Ialomita ; 

 aplicarea chestionarelor privind analiza de nevoi, popularizarea cabinetului de asistenta 

psihopedagogica- clasele a-IX-a ; 

 aplicarea chestionarelor privind gradul de satisfacie al elevilor referitor la serviciile oferite de 

scoala ; 

  am participat ca membru in Comisia de organizare pentru ocuparea posturilor de profesor 

consilier in Centre si Cabinete de Asistenta Psihopedagogica, la CJRAE Ialomita 

 elaborare program cu tema ’’Stil de viata sanatos’’, destinat elevilor din internat, ce se va 

desfasura in colaborare cu Liceul Tehnologic ’’M. Eminescu’’ si DSP Ialomita ; 

 2.10.2014- participare la testarea iniţială(cls. XI D)-1 ora ; 

 3.10.2014- participare la acţiunea iniţiată de IPJ Ialomiţa, în cadrul Săptămânii Prevenirii 

Criminalităţii, unde au participat un număr de 114 elevi ai claselor IX H, X E, XII E, XII D, 

având ca subiect -comportamentul pozitiv şi negativ al copiilor , pe linie de circulaţie rutieră ; 

 6.10.2014- Evaluare curs de formare  cu tema ’’Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de 

formare a competenţelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat", desfasurată  la ISJ 

Ialomiţa; 

 10.10.2014- Participare, în calitate de membru în comisia de organizare a concursului de ocupare 

a posturilor de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică- Validarea dosarelor 

candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor de profesor in centre şi cabinete de 

asistenţă psihopedagogică de la CJRAE Ialomiţa ; 

 14.10.2014-  Participare, în calitate de membru în comisia de organizare -Concursul de ocupare a 

posturilor de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, desfaşurat la CJRAE 

Ialomiţa ; 
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 17.10.2014- Participare la acţiunea metodică cu tema : Calitate şi completitudine ăn elaborarea 

documentelor de implementare a serviciilor de asistenţă educaţională/logopedie şcolară, 

desfăşurată la CJRAE Ialomiţa ; 

 2.XII.2014- Centralizare chestionare in cadrul proiectului “Să ne pregătim pentru BAC !’’ –

CJRAE Ialomita 

 12.XII.2014- Intalnire consilieri scolari, zona Slobozia –CJRAE Ialomita 

 15.XII.2014- Activitate CJRAE Ialomita in cadrul proiectului “Să ne pregătim pentru BAC !’’  

 17.XII.2014- Activitate CJRAE Ialomita in cadrul proiectului “Să ne pregătim pentru BAC !’’ 

 9.I.2015- Intalnire consilieri scolari, zona Slobozia –CJRAE Ialomita 

 21.I.2015- Activitate CJRAE Ialomita in cadrul proiectului “Să ne pregătim pentru BAC !’’ 

 14.I.2015- Consiliul clasei a-X-a B, discutarea situatiei scolare a elevei Petre Nicoleta(CES) ; 

 27.I.2015- Activitate CJRAE Ialomita in cadrul Comisiei de inventariere a bunurilor ce apartin 

CJRAE Ialomita   

 

ACTIVITATEA BIBLIOTECII  LICEULUI: 
 

          În semestrul I al anului şcolar 2014-2015, Biblioteca Liceului Tehnologic „AL.I.CUZA” şi-a 

îndeplinit toate sarcinile ce îi revin în sprijinirea procesului instructiv-educativ, satisfacerea cerinţelor de 

informare documentară, de lectură şi de studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi celorlalte categorii de 

personal din unitate. 

În acest sens s-au realizat următoarele activităţi:  

     - s-a organizat activitatea bibliotecii şi s-a asigurat funcţionarea  acesteia potrivit normelor legale şi în 

cadrul programului stabilit de conducerea unităţii şcolare; orarul bibliotecii este corelat cu cel al unităţii, 

pentru a asigura accesul elevilor şi al cadrelor didactice; 

- s-au organizat colecţiile de publicaţii ale bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice: înregistrarea 

în R.M.F., înregistrarea în R.I., cotare, catalogare; 

- s-au întocmit procesele -verbale de înregistrare a donaţiilor în fondurile bibliotecii, şi a notelor 

contabile de recepţie;  

- s-au efectuat acţiuni de  recondiţionare a cărţilor; 

- s-au întocmit listele bibliografice pentru clasele IX – XII, instrumente de informare pentru elevi şi 

cadre didactice; 

- împreună cu cadrele didactice , bibliotecarul a contribuit la  îndrumarea lecturii elevilor, ajutându-i 

în folosirea dicţionarelor, a enciclopediilor, precum şi în alegerea materialelor necesare pentru studiul 

individual şi  întocmirea referatelor; a pus la dispoziţia acestora în sala de lectură a bibliotecii publicaţiile 

solicitate; s-a asigurat împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi s-a urmărit restituirea la timp a cărţilor 

împrumutate; 

- biblioteca a sprijinit activitatea de informare şi documentare a cadrelor didactice prin punerea la 

dispoziţie a programelor şcolare, a ghidurilor metodice şi de evaluare, a metodologiilor şi programelor 

pentru examene, a manualelor şi cărţilor de specialitate; 

- s-a realizat completarea zilnică a registrului pentru evidenţa activităţii bibliotecii; 

- s-a urmărit returnarea cărţilor în condiţiile prevăzute de regulamentul bibliotecii şi s-au întocmit 

listele cu elevii restanţieri la bibliotecă; 

- s-a  asigurat păstrarea şi securitatea fondului de publicaţii, cu respectarea condiţiilor de răspundere 

gestionară prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- s-au distribuit manualele şcolare gratuite, elevilor din clasele a IX- a şi a X- a; 
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-  s-au prezentat noutăţile editoriale primite de la edituri şi de la difuzorii de carte şcolară atât elevilor 

cât şi cadrelor didactice, şi s-au comandat la edituri manualele şcolare şi materialele auxiliare necesare 

elevilor din clasele a XI -a şi a XII- a. 

- s-a  întocmit planul managerial al bibliotecii, planul de activităţi semestriale,  Regulamentul - cadru 

de funcţionare a Bibliotecii Liceului Tehnologic  „Al.I.Cuza” , precum şi situaţiile statistice solicitate;  

- s-a întocmit raportul de activitate al bibliotecii pentru anul şcolar 2013-2014 şi fişa de autoevaluare a 

personalului din învăţământul preuniversitar. 

Activităţi de popularizare a colecţiilor bibliotecii:    

În semestrul I, al anului şcolar 2014-2015, biblioteca şcolii a desfăşurat numeroase acţiuni de 

popularizare a colecţiei de documente pe care o deţine şi de atragere a elevilor spre lectură, cum ar fi:  

 15.09 – 17.10.2014 „Zilele porţilor deschise ale bibliotecii” ( întocmirea fişelor de înscriere, 

prezentarea bibliotecii elevilor noi veniţi în şcoală );  

 Proiect Educativ : 9 octombrie – Ziua Naţională a Holocaustului, activitate desfăşurată în 

colaborare cu catedra de Istorie şi catedra de Limba şi Literatura Română, cu participarea elevilor 

internişti însoţiţi de doamnele pedagog Ene Claudia şi Ipate Corina; vizionarea filmului TheDevil`s 

Arithmetic  (1999) – Aritmetica Diavolului , film dedicat memoriei victimelor Holocaustului ; 

Proiect Educativ : 1-31 octombrie – Luna Internaţională a Bibliotecii Şcolare International 

School Library Month (ISLM) - School Libraries: Doorways to Life (Bibliotecile şcolare: Cheile de 

acces pentru viaţă) :  

- „Luna uşilor deschise la bibliotecă” şi întocmirea fişelor de lectură; 

- amenajarea unei expoziţii de carte a scriitorilor ialomiţeni; 

- biblioteci celebre ale lumii-referat; 

- semnificaţia evenimentului la nivel internaţional-prezentare; 

- diferite activităţi de bibliotecă în care au fost cooptaţi elevii ( lipirea unor cărţi, aşezarea cărţilor pe 

raft, servirea colegilor etc.); 

- întocmirea unor liste cu titlurile a cinci cărţi reprezentative pentru literatura română, recomandate 

de elevi pentru a fi citite de colegi; 

5.11.2014- Contribuţia lui Mihail Sadoveanu la dezvoltarea literaturii române- prezentare, 

vizionarea filmului Baltagul ( cls. a IX a A, prof. Vasluianu Sorina); 

        27.11..2014 –1 Decembrie, Ziua Naţională a României, activitate desfăşurată în colaborare cu 

catedra de istorie ; concurs de istorie şi organizarea  unei expoziţii tematice; 

Proiect Educativ „Săptămâna Eminescu”, 12-16 Ianuarie 2015:  

  - Concurs tematic şi recital de poezie; 

  - Expoziţie tematică cu volume ale poetului aflate în colecţiile bibliotecii ; 

  - Prezentarea unui referat despre viaţa şi activitatea literară a poetului şi vizionarea Enciclopediei 

virtuale Mihai Eminescu  - material audio-video ce cuprinde date biografice despre Mihai Eminescu,  

poezii recitate de actori celebri, cântece pe versurile poetului, corespondenţă etc. 

15 Ianuarie 2015 – Ziua Culturii Nationale. Referat 

       24 Ianuarie, Unirea Principatelor Române, activitate desfăşurată în colaborare cu catedra de istorie 

; concurs de istorie şi organizarea  unei expoziţii tematice cu tema: „Unirea Principatelor Române în 

imagini”( 23.01.2015) 

Activităţi şi Proiecte educaţionale desfăşurate în colaborare cu cadre didactice din şcoală şi cu 

parteneri externi: 

- ″ 5 Octombrie – Ziua Educaţiei″, concurs tematic; 

- 17 Octombrie 2014 -  participare la activitatea culturală intitulată Literatura şi  e-Literatura. Lansări şi 

prezentări de carte. Dezbateri.,  în cadrul Salonului Anual de Carte ediţia a XXIII-a, desfăşurate la 

Galeriile ARCADIA, în perioada 1-31 Octombrie 2014.  

Alte activităţi: 
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 - Distribuirea manualelor şcolare elevilor din clasele a IX- a şi a X- a; 

 - Asistent la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante-22.10.2014; 

Parteneriate: 

- Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” 

- Parteneriat cu Liceul Pedagogic „Matei Basarab” 

Participări la conferinţe şi simpozioane:  
- 12.11.2014, participare la Acţiunea Metodico-Ştiinţifică cu bibliotecarii din judeţ, 

desfăşurată la CDI Munteni Buzau, cu tema ,,Bibliotecile – Acces deschis la educatie si cultură; 

      Asociaţii profesionale: 

-  secretar al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Filiala Ialomiţa.       

 

Comisia de prevenire și combatere a violenţei  

 
Nr. 

Crt.  

Data  Acţiunea Participanţi Obsv. 

1 Septembrie 

2014 

Protocol de colaborare între Cabinetul de 

Psihologie existent în liceul nostru și 
Comisia pentru prevenirea și combaterea 

violenţei. 

Comisia de prevenire și 

combatere a violenţei 

Toţi diriginţii 

Liceul Tehnologic 

„Al. I. Cuza” 

2 Septembrie 

2014 
Prevenirea și combaterea consumului de 

droguri și a traficului de persoane 

-Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie 

-Comisia de prevenire 

-28 de elevi de la 2 clase 

Centrul „Unesco- 

Ionel Perlea” 

3 Noiembrie 

2014 

„Eu nu sunt violent!” 

 

Membrii comisiei 

Elevii clasei a XI-a B 
s-au împărţit flyere 

și bomboane 

4 Decembrie 

2014 
„Iubește-ţi aproapele! 

(Daruri de Crăciun pentru cei de lângă  

noi 

Membrii Comisiei 

Elevii de la XI B 
-s-au impărţit 

cadouri simbolice  

-dezbatere pe tema 

violenţei in societate 

5 Ianuarie 

2015 

Prevenirea consumului de etnobotanice si 

droguri 

Central de prevenire 

antidrog 

Insp. Dănilă Ana Maria 

Psih. Simona Bucur 

Prof. Daniel Preda 

Elevii de la XI B si IX H 

 

Dezbatere pe tema 

consumului de 

droguri 

 

 

Comisia de frecvenţă şi ţinută 

 
 Pe parcursul anului scolar 2014-2015, semestrul I, membrii comisiei de frecvenţă şi ţinută din care 

fac parte Stoica Daniela, Pleşa Alina, Gheorghe Carmina, Dinu Simona, Iordache Petruţa, Tudora Aida au 

fost preocupati de aplicarea regulamentului şcolar privind ţinuta elevilor. 

 La inceputul semestrului au fost întocmite şi anexate fiecărui catalog tabele de ţinută pentru 

fiecare lună. Aceste tabele au fost înlocuite şi centralizate lunar de către membrii comisiei. În funcţie de 
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numărul de abateri din centralizatoare,profesorii-diriginţi au stabilit scăderea notei la purtare la sfârşitul 

semestrului I.  

 Lunar, au fost centralizate absenţele pe ani de studiu şi transmise către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Ialomiţa. 

 

Comisia pentru cantină şi internat 
 

 Pe parcursul anului şcolar 2014-2015, semestrul I, membrii Comisiei pentru cantină şi internat,din 

care fac parte Preda Daniel,Ezeanu Marian, Stoica Daniela, Costea Niculina, Ion Gheorghe, Stănescu 

Valeriu, Frunză Mariana, Ion Paraschiv au fost preocupati de aplicarea regulamentului de funcţionare a 

cantinei şi internatului. 

 La inceputul semestrului au fost repartizate sarcinile membrilor comisiei, fiecare dintre aceştia 

având o zi din săptămână în care merge să verifice buna funcţionare a internatului şi a cantinei.În cazul în 

care se constatau nereguli,aveau sarcina de a anunţa conducerea unităţii.  

 

 

Comisia ISU/PSI a efectuat următoarele activitati 

1-activitati de instuire: 

- instructajul introductiv general privind legislaţia situaţiilor de urgenţă pentru persoanele nou angajate; 

verificarea şi completarea fişelor individuale cu legislaţia însuşită;  

- instruirea personalului instituţiei, conform noii legislaţii apărute pe linie de P.S.I.;  

- instruirea elevilor privind organizarea comportarea in cazul caderilor abundente de zapada/prin diriginti; 

- completarea fiselor conform tematicii stabilite; 

2-activitati de actualizare : 

-inlocuirea vechilor fise de instructaj PSI cu altele noi; 

-întocmirea  planului de masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de 

urgenta specifice sezonului rece; 

-actualizarea planului de interventie pe linie  psi  la nivelul liceului; 

-intocmirea fisei obiectivului conform ultimelor normative; 

-stabilirea responsabilitatilor psi conform ultimelor normative; 

-achizitionarea de material informativ de specialitate; 

-verificarea stingatoarelor de incendiu; 
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Situaţia şcolară 

Semestrul I an şcolar 2014-2015 
 

I. CLASA A IX –A  

 

INSCRISI PLECATI VENITI 

RAMASI LA 

SFARSITUL 

SEMESTRULUI 

PROMOVATI 

CORIGENTI CU SITUAŢIA  

NEîNCHEIATĂ 

276 2 0 274 193 62 19 

 

 

24,61%

75,39%

CORIGENTI

PROMOVATI

 
 

 

 

PROMOVATI PE TRANSE DE MEDII 
 

 

 

 

 

0.52%

46.11%53.37%

5-6,99

7-8,99

9-9,99

 
 

 

 

 

 

5 - 6.99 7 -8,99 9 - 9,99 

89 103 1 
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CORIGENTI 

 
1 OBIECT 2 OBIECTE 3 OBIECTE 4 OBIECTE >4 OBIECTE 

33 14 7 8 0 

 

 

 

11.29%

12.90%
0.00%

53.23%

22.58%

1 obiect

2 obiecte

3 obiecte

4 obiecte

>4 obiecte

 
 

 

 

PURTARE 

 

INSCRISI NOTE 10 NOTE INTRE 7 – 9,99 NOTE SUB 7 

276 169 86 21 

 

7.61%

61.23%

31.16%

note 10

note intre 7-9,99

note sub 7

 
 

ABSENTE 

 

TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

12320 6678 5642 

 

 

 

 

 

 
45.80%

54.20%MOTIVATE

NEMOTIVATE
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II. CLASA A X –A  

 

 

INSCRISI PLECATI VENITI 

RAMASI LA 

SFARSITUL 

SEMESTRULUI 

PROMOVATI 

CORIGENTI CU SITUAŢIA  

NEîNCHEIATĂ 

246 3 3 246 175 64 7 

 

 

26,78%

73,22%

CORIGENTI

PROMOVATI

 
 

 

PROMOVATI PE TRANSE DE MEDII 

 
5 - 6.99 7 -8,99 9 - 9,99 

74 97 4 

 

                        

 
2.29%

42.29%

55.43%

5-6,99

7-8,99

9-9,99

 
 

 

 

CORIGENTI 

 
1 OBIECT 2 OBIECTE 3 OBIECTE 4 OBIECTE >4 OBIECTE 

22 17 9 16 0 
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14.06%

25.00%

0.00%

34.38%

26.56%

1 obiect

2 obiecte

3 obiecte

4 obiecte

>4 obiecte

 
 

PURTARE 

 

NOTE 10 NOTE 7 – 9,99 NOTE SUB 7 

142 82 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSENTE 

 

TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

8733 4186 4547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.33%

57.72%

8.94%

10

7 - 9.99

<7

52.07%
47.93% MOTIVATE

NEMOTIVATE
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III. CLASA A XI - A 

 

INSCRISI PLECATI VENITI 

EXMATRICU 

LATI 
RAMASI LA 

SFARSITUL 

SEMESTRULUI 

PROMO 

VATI 

CORIGENTI CU 

SITUAŢIA  

NEîNCHEI

ATĂ 

168 0 0 1 167 143 24 0 

 

 

14,37%

85,63%

CORIGENTI

PROMOVATI

 
 

 

PROMOVATI PE TRANSE DE MEDII 
 

5 - 6.99 7 -8,99 9 - 9,99 

31 95 17 

 

11.89%

21.68%

66.43%

5-6,99

7-8,99

9-9,99
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CORIGENTI 

 
1 OBIECT 2 OBIECTE 3 OBIECTE 4 OBIECTE >4 OBIECTE 

16 2 4 2 0 

  

 

 

16.67%

8.33% 0.00%

66.67%

8.33%

1 obiect

2 obiecte

3 obiecte

4 obiecte

>4 obiecte

 
 

 

PURTARE 

 

NOTE 10 NOTE 7 – 9,99 NOTE SUB 7 

109 48 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSENTE 

 

TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

4502 2993 1509 

 

 

 

 

28.74%

65.27%

5.99%

10

7 - 9.99

<7

33.52%

66.48%

MOTIVATE

NEMOTIVATE
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IV. CLASA A XII – A 

 

INSCRIS

I 

PLECA

TI 
VENITI 

EXMATRICUL

ATI 
RAMASI LA 

SFARSITUL 

SEMESTRULUI 

PROMOVA

TI 

CORIGENTI CU 

SITUAŢIA  

NEîNCHEI

ATĂ 

207 3 0 1 203 167 33 3 

 

16,50%

83,50%

CORIGENTI

PROMOVATI

 
 

 

 

PROMOVATI PE TRANSE DE MEDII 
 

5 - 6.99 7 -8,99 9 - 9,99 

39 113 15 

 

 

8.98%

23.35%

67.66%

5-6,99

7-8,99

9-9,99

 
 

 

 

CORIGENTI 

 
1 OBIECT 2 OBIECTE 3 OBIECTE 4 OBIECTE >4 OBIECTE 

24 7 2 0 0 

  

 



LICEUL TEHNOLOGIC  “ALEXANDRU IOAN CUZA”     

SLOBOZIA 

 

 

 

49 

 

 

6.06%
0.00% 0.00%

72.73%

21.21%

1 obiect

2 obiecte

3 obiecte

4 obiecte

>4 obiecte

 
 

PURTARE 

 

NOTE 10 NOTE 7 – 9,99 NOTE SUB 7 

197 52 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSENTE 

 

TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

4344 2702 1642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURTARE

20.55%

77.87%

1.58%

10

7 - 9.99

<7

37.80%

62.20%

MOTIVATE

NEMOTIVATE
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V. CLASA A X– A profesionala 

 

INSCRISI PLECATI VENITI 

RAMASI LA 

SFARSITUL 

SEMESTRULUI 

PROMOVATI 

CORIGENTI CU SITUAŢIA  

NEîNCHEIATĂ 

29 1 1 29 21 6 2 

 

 

22,22%

77,78%

CORIGENTI

PROMOVATI

 
 

 

PROMOVATI PE TRANSE DE MEDII 
 

5 - 6.99 7 -8,99 9 - 9,99 

15 6 0 

 

 

0.00%

71.43%

28.57% 5-6,99

7-8,99

9-9,99

 
 

CORIGENTI 

 
1 OBIECT 2 OBIECTE 3 OBIECTE 4 OBIECTE >4 OBIECTE 

4 2 0 0 0 
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0.00%
0.00% 0.00%

66.67%

33.33%

1 obiect

2 obiecte

3 obiecte

4 obiecte

>4 obiecte

 
 

 

PURTARE 

 

NOTE 10 NOTE 7 – 9,99 NOTE SUB 7 

26 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSENTE 

 

TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

1361 582 779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.34%

89.66%

0.00%

10

7 - 9.99

<7

57.24%

42.76%
MOTIVATE

NEMOTIVATE
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V. CLASA A XI– A profesionala 

 

INSCRISI PLECATI VENITI 

RAMASI LA 

SFARSITUL 

SEMESTRULUI 

PROMOVATI 

CORIGETI CU SITUAŢIA  

NEîNCHEIATĂ 

41 0 0 41 39 2 0 

 

 

22,22%

77,78%

CORIGENTI

PROMOVATI

 
 

 

CORIGENTI 

 
1 OBIECT 2 OBIECTE 3 OBIECTE 4 OBIECTE >4 OBIECTE 

2 0 0 0 0 

  

 

PROMOVATI PE TRANSE DE MEDII 
 

5 - 6.99 7 -8,99 9 - 9,99 

25 14 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURTARE 

 

NOTE 10 NOTE 7 – 9,99 NOTE SUB 7 

29 12 0 

 

35.90%

64.10%

5 -6.99

7 – 8.99
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ABSENTE 

 

TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

1221 1055 166 

 

 

 

 

VII. TOTAL GENERAL 

 

 

Sem I 

An scolar 
INSCRISI PLECATI VENITI 

EXMA

TRICU

LATI 

RAMASI LA 

SFARSITUL 

SEMESTRUL

UI 

PROMOVA

TI 

CORIG

ENTI 

CU 

SITUAŢIA  

NEîNCHEI

ATĂ 

2012-

2013 
987 26 6 

4 
963 715 

217 31 

2013-

2014 
966 17 1 

8 
939 717 

197 25 

2014-

2015 
967 8 4 

2 
960 738 

191 31 

 

 

 

 

20.56%

79.44%

CORIGENTI

PROMOVATI

 
 

 

70.73%

29.27%

10

7 - 9.99
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PROMOVATI PE TRANSE DE MEDII 
 

An scolar  5 - 6.99 7 -8,99 9 - 9,99 

2012-2013 228 462 25 

2013-2014 250 443 24 

2014-2015 273 428 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURTARE 

An scolar  NOTE 10 NOTE 7 – 9,99 NOTE SUB 7 

2012-2013 511 356 65 

2013-2014 484 378 67 

2014-2015 620 283 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSENTE 

 

An scolar  TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

2012-2013 22649 13622 9027 

2013-2014 28312 15022 13290 

2014-2015 32481 18196 14285 

 

 

5.17%

59.86%

34.97% 5-6,99

7-8,99

9-9.99

64.58%

29.48%

5.94%

10

7 - 9.99

sub 7
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CONCLUZII 

  
      PUNCTE TARI 

 

 

 proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu 

recomandările/reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor 

şcolare, cu metodica predării fiecărei discipline şi respectând particularităţile de vârstă 

ale elevilor;  

 aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea 

programelor şcolare. 

 cadrele didactice participa la cursuri perfecţionare.  

 existenţa unui colectiv de cadre didactice cu înaltă ţinută profesională. 

 baza materială adecvata desfasurarii procesului instructiv educativ. 

 existenta de parteneriate funcţionale intre instituţia de învăţământ si alte instituţii 

deconcentrate ale statului; relatii bune cu agentii economici. 

 activitati extracurriculare si extrascolare de calitate 

 aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei; 

 centrarea managementului şcolar pe obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate 

superioare ; 

 dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant . 

 managementul şcolar s-a realizat de o manieră activ-participativă şi democratică;  

 posibilitatea realizarii de resurse financiare extrabugetare. 

 Renovarea celor 2 laboratoare de fizică 

 Achizitionarea de mobilier pentru cele 2 laboratoare de fizică 

 Achizitionarea unui aparat de sudura si a echipamentului de protectie din fonduri 

proprii si dotarea cabinetului mecanic, prin donatie cu 5 aparate de sudura 

performante 

 Achizitionarea de mobilier pentru internat (60 de paturi, mese si scaune) si pentru 

salile de lectură din internat. 

 Inlocuirea balustrăzii de la scara elevilor corp A 

 Achizitionarea de perdele si gornizepentru holurile din corp A 

 Renovarea si amenajare bailor elevilor din corpul A 

 Amenajare curţii şcolii. 

 Amenajare laboratorului de Comerţ 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 scăderea  interesului  pentru discipline care nu sunt discipline de bacalaureat. 

 numărul absenţelor elevilor rămâne semnificativ. 

 numărul total de elevi care au abandonat şcoala şi a celor cu risc de abandon rămâne 

relativ ridicat. 

 fonduri băneşti insuficiente pentru stimularea elevilor performanţi ; 

 eficienţa scăzută în formarea si dezvoltarea echipei la nivel informal; 
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 volumul mare de muncă si de documente ducând la apariţia riscului  de a nu finaliza 

la timp, eficient si corespunzător, problemele de pe agenda de lucru. 

 slaba implicare a familiei ca principal partener al şcolii ; 

 numărul mic de asistenţe; 

Mai multe informatii se regasesc in rapoartele intocmite de responsabilii comisiilor metodice, 

in anexe. 

 

 

 

 DIRECTOR,                                                         
 


