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PARTEA I. ÎNVĂȚĂMÂNTUL – SENSURI ȘI VALORI  

 
 I. 1. Contextul legislativ educațional  
 

În configurarea strategiei de lucru pentru anul şcolar 2020- 2021, au fost analizate reperele 
legislative existente: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; Ordinul S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu completările şi modificările ulterioare; 
O.M.E.N nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație; Ordinul M.E.N. nr. 
5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție; ordinele M.E.N. 
care aduc completări Legii educaţiei naţionale. Analiza documentelor a fost făcută în contextul 
schimbărilor previzionate ale mediului economic, social şi cultural local, naţional şi european. În 
stabilirea direcţiilor de acţiune, echipa de conducere a plecat de la rezultatele obţinute în anul şcolar 
anterior, aceste rezultate fiind folosite ca repere, analizate şi comparate cu performanţele unor regiuni de 
prestigiu, din domeniul învăţământului.  

În urma acestei analize şi a aprobării Programului managerial în Consiliul de administraţie, echipa 
managerială a Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, a acţionat permanent, raportându-se 
întotdeauna la noutăţile legistive, la standardele naţionale/europene din domeniul educaţiei. 

 
 I. 2. Viziune, misiune, ținte strategice  
 

Viziunea şi misiunea şcolii 
 
 

 

 

 

 Şcoala noastră doreşte să păstreze tradiţia locală, să consolideze noi tradiţii, să răspundă nevoilor 

comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup, să aibă relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli 

de acelaşi profil din ţară şi din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea dimensiunii europene a 

învăţământului preunivesitar. 

 

 

 

 

 

Viziunea: 

Aici, în bănci, vin adulţii responsabili de mâine, ale căror vise pot prinde aripi! 

 

 

 

Misiunea: 
Liceul „Simion Stolnicu"este preocupat să asigure servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază 
calitatea şi asigurarea de şanse egale tuturor participanţilor la proces, astfel încât să dezvolte la elevi 
interesul pentru crearea şi consolidarea carierei, pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi pentru promovarea 
valorilor europene. 
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 Scopul - Se angajează să le ofere elevilor săi un mediu de învăţare provocator şi totodată stimulativ, 
croit pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, încurajându-i astfel să păstreze pentru tot restul 
vieţii dorința de a învăţa. 

 Imaginea nouă a Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic este aceea de comunitate şcolară cu 

porţile larg deschise spre nou şi schimbare; întreaga noastră activitate se canalizează  pe asigurarea calităţii 

actului educativ la standarde europene şi pe dezvoltarea de proiecte, colaborări şi parteneriate locale, 

naţionale şi international. 

 
 
 

Liceul „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic: 

 asigură rute diversificate de pregătire, pe calea modularizării curriculum-ului şi a opţionalizării de 
discipline; 

 corelează în permanenţă oferta şcolară cu cererea de pe piaţa muncii; 
 se diferenţiază şi se individualizează prin programe proprii, idei, prestigiul profesorilor, performanţele 

elevilor; 
 tratează învăţarea limbilor străine ca o necesitate pentru mobilitatea internaţională a elevilor şi 

profesorilor; 
 cultivă valori precum punctualitatea, disciplina presupusă de obţinerea unor înalteperformanţe, 

respectul faţă de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate, receptivitatea la argumente şi 
dialog, spiritul de echipă, răspunderea instituţională, egalitatea, devotament. 

În prezent, Liceul  „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic funcţionează  cu  5 structuri:   

• Adresa instituției: str. REPUBLICII, nr. 30, 105700, COMARNIC, PRAHOVA 
• Telefon: 040-244-360112 

      Fax: 040-244-360112 
• Email: lsimionstolnicucomarnic@gmail.com 
• Web site: www.liceulsimionstolnicu.ro 

Niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale autorizate / acreditate, conform planului de 
şcolarizare: 

 Nivel preșcolar - 5 grupe combinate din care 1 grupă cu program prelungit 
 Nivel primar -  8 clase  
 Nivel gimnazial -  7 clase  
 Nivel liceal - 12 clase  

Personalul instituției  este format din  42 cadre didactice cu norma de baza, 8 personal didactic auxiliar și 
12 personal nedidactic, în total 62 persoane. 
 
 I. 3.Priorități în activitatea Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  (2020-2021)  
• Creşterea calităţii activităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală. 
• Creşterea calităţii demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a personalului şcolii. 
• Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor 

acesteia.  
• Modernizarea infrastructurii şi dotarea laboratoarelor cu echipamente performanțe pentru asigurarea 

unei pregătiri teoretice şi practice de calitate, în concordanţă cu standardele europene. 

Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic reprezintă un  centru de resurse pentru 

comunitate, renumit  pentru calitatea procesului de instructiv-educativ. 

 

mailto:lsimionstolnicucomarnic@gmail.com
http://www.liceulsimionstolnicu.ro/
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• Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru infrastructura liceului și pentru  proiecte 
educaţionale realizate în parteneriat cu şcoli din ţară sau din afara ei. 
Ţintele strategice derivă din misiunea şcolii şi reprezintă intenţiile majore, realiste, care vor fi transpuse 

în practică prin proiectul de acțiune al unităţii şcolare şi prin care va fi indeplinită misiunea asumată. 
Opţiunile strategice derivă tot din misiunea unităţii şcolare şi sunt selectate pornind de la punctele tari 

şi oportunităţile constatate la diagnoză (ca resurse strategice); ele urmăresc şi compensarea slăbiciunilor şi 
evitarea ameninţărilor. Aceste opţiuni strategice indică priorităţile fiecarei ţinte în alocarea şi utilizarea 
resurselor disponibile pentru dezvoltarea următoarelor domenii: 

• dezvoltarea instituţională; 
• dezvoltarea curriculară; 
• dezvoltarea resurselor umane; 
• atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale; 
• dezvoltarea relaţiilor comunitare, a parteneriatelor interne şi internaţionale 

 
I. 4.ORGANIGRAMA LICEULUI „ SIMION STOLNICU”, ORAȘUL  COMARNIC (2020-2021) 
 

 Liceul funcţionează în anul şcolar 2020- 2021 după o organigramă aprobată de CA al ISJ Prahova, 
cu un număr total de 69,50 posturi: 
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PARTEA a II-a  
 II.1. REȚEAUA ȘCOLARĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021       

Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, unitate aflată în subordinea ISJ PH, funcţionează în 
anul şcolar 2020-2021 după organigrama aprobată de ISJ, cu un număr de posturi, astfel: 
 2 posturi de conducere – director şi director adjunct 
 50,00 posturi pentru personalul didactic 
 7,50 posturi pentru personalul didactic-auxiliar 
 12,00  posturi pentru personalul nedidactic 
 

Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic coordonează activitatea următoarelor structuri: 

1. Grădiniţa nr.1 Centru 
 personal didactic: 1,00 
 personal nedidactic: 0,25 norma 

 
2. Grădiniţa nr.1 Ghioşeşti 

 personal didactic 3,00 
 personal nedidactic .1,25 norma 

 
3. Grădiniţa nr.2 Ghioşeşti  

 personal didactic 1,00 
 personal nedidactic 0,25 norma 
 

4. Grădiniţa Podul-Lung 

 preşcolar - personal nedidactic 1,00 
 personal nedidactic 0,25 norma 

 
Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic are relaţii de colaborare cu următoarele instituţii și 

asociații: 
1. Primăria Orașului Comarnic și Consiliul Local al Orașului Comarnic 
2. Poliția Comarnic 
3. Clubul Copiilor „Marta Bibescu” Comarnic 
5. Asociația de Înfrățire Comarnic 
6. Bisericile din localitate 
7. Asociația Zestrea Carpaților și Asociația „Speranța” 
 
II. 1. a. Situația efectivelor de elevi    

În anul şcolar 2020-2021, unitatea şcolară funcţionează cu un număr de 5 grupe la învăţământul 
preşcolar, 8 clase la învăţământul primar, 7 clase la învăţământul gimnazial și 12 clase la învățământul 
liceal, cu următoarele efective: 

 
Anul școlar 2019-2020 2020-2021 

Nivel  Nr. elevi 
Început         Final   

Nr. clase Nr. elevi 
 Început         Final   

Nr. clase 

Preşcolar  100             102                        5     96              99 5 

Primar  180             180 8    169            169 8 

Gimnazial  190             192 8    189            190 7 

Liceal  281             275 12    294            294 12 

TOTAL  751            749 33    748            752 32 
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Se constată scăderea numărului total de clase (32 clase şi grupe), dar și o scădere a efectivului 
total de elevi pentru acest an şcolar, fapt ce demonstrează fenomenul de scădere a populației școlare la 
nivelul localității. 

II. 1.b. Situația încadrărilor cu personal didactic de predare 
 
În anul școlar 2020-2021, unitatea noastră este condusă de următoarea echipă managerială :  

Director: prof. Peticilă Elena  
Director adjunct: prof. Bîrlică Maria 
 

Unitatea şcolară a fost încadrată în anul şcolar 2020-2021 cu personal didactic calificat, cu 
normă de bază, după cum urmează: 

Personal didactic Total Preşcolar Primar Gimnazial și liceal 
Cadre didactice titulare 34 3 7 24 
Cadre didactice 
suplinitoare 8 3 1 4 

Total  
 45 6 8 28 

 
 

 

 
III. INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

1. Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2020-2021 
 

Nivel Repetenți Neșcolarizați Promovati 
la sfarsitul anului școlar 

2020-2021 

Primar 1 0 169 
Gimnazial 6 0 160 

Liceal 1 0 279 
TOTAL 8 0 608 

 
 

 
 

Clasa 

nr elevi 
înscriși la 
inceputul 

anului 
școlar 

nr. elevi 
rămași 
la sf. 

anului 
școlar 

note la purtare elevi 
promovați 
la sfarșitul 

anului 
școlar  

 Absențe 
 

<7 
 

7-
9,99 

 
10.00 

 
elevi 

repetenți 

 
total 

 
motivate 

 
nemotivate 

TOTAL 
PRIMAR 

169 170 0 0 170 169 1 966 962 4 

TOTAL 
GIMNAZIAL 189 190 1 

 
13 

 
176 191 6 3567 2692 875 

TOTAL 
LICEU 294 293 0 39 254 271 1 12455 9150 3305 
TOTAL 652 653 1 52 600 608 8 16988 12804 4184 

 

Personal didactic 

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Debutant  
 

Necalificat 

0 25 8 3 4 2 
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SITUAȚIA PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA SFÂRȘITUL  
ANULUI ȘCOLAR 2020-2021  

LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 
 

 
 

Clasa 

nr. elevi 
înscriși la 
începutul 

anului 
școlar 

nr. elevi 
ramasi la 
sfârșitul 
anului      
școlar 

note la purtare elevi 
promovați 

la sf. 
anului  
școlar 

Absențe 
 

< 7  
 

7-
9,99 

 
10 
 

  

 
total 

 
motivate 

 
nemotivate 

 
Preg A 17 17 0 0 17 17 160 160 0 

 
Preg B 17 17 0 0 17 17 54 54 0 

 
I A 25 25 0 0 25 25 166 166 0 

 
II A 16 18 0 0 18 18 237 233 4 

 
II B 16 16 0 0 16 16 0 0 0 

 
III A 28 27 0 0 27 26 324 324 0 

 
IV A 23 24 0 0 24 24 0 0 0 

 
IV B 27 26 0 0 26 26 25 25 0 

 
TOTAL 169 170 0 0 170 189 966 962 4 

 
 
 

SITUAȚIA PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA SFÂRȘITUL  
ANULUI ȘCOLAR 2020-2021  

LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

 
Clasa 

Nr elevi 
înscriși la 
inceputul 

anului 
școlar 

Nr. elevi 
ramasi la 
sfîârșitul 
anului 
școlar 

Note la purtare Elevi 
promovați 
la sfârșitul 

anului 
școlar  

Absențe 

< 7 7-9,99 10  
total 

 
motivate 

 
nemotivate 

 V A 25 25 0 0 25 22 223 207 16 

V B 26 27 1 1 25 24 675 485 190 

VI A 27 27 0 0 27 21 402 388 14 

VI B 26 26 1 5 20 21 486 220 266 

VII A  27 27 0 1 26 19 513 417 96 

 VII B  26 26 0 4 22 26 368 341 27 

VIII A 32 32 0 2 30 27 900 634 266 

TOTAL 189 190 1 13 176 160 3567 2692 875 
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SITUAȚIA PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA SFÂRȘITUL   
ANULUI ȘCOLAR 2020-2021  

LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
 

 
 

Clasa 

Nr elevi 
înscriși la 
începutul 

anului 

Nr. elevi 
ramasi la 
sfârșitul 
anului  

Note la purtare Elevi 
promovați 
la sfârșitul 

anului  
  

 
Elevi 
retrași 

Absențe 

 
< 7 

 
7-

9,99 

 
10 

 
total 

 
motivate 

 
nemotivate 

IX  MI 28 28 0 0 
 

28 23 0 313 264 49 

IX U 28 29 0 1 28 24 0 364 191 173 

IX PM 27 26 0 6 20 18 0 1706 1373 333 

X MI 22 22 0 0 22 28 0 411 0 411 

X U 24 24 0 0 
 

24 28 0 1347 1230 117 

X PM 17 17 0 4 
 

13 21 0 1206 766 440 

XI MI 28 28 0 0 28 24 0 671 562 109 

XI  U 29 29 0 5 24 27 0 453 330 123 

XI PM 
 

21 20 0 9 11 17 1 707 475 232 

XII  MI 24 24 0 0 24 21 0 1364 1150 214 

XII U 
 

28 28 0 6 22 28 0 1765 1039 726 

XII PM 
 

18 18 0 8 10 12 0 2148 1770 378 

TOTAL 
 

294 293 0 39 254 279 0 12455 9150 3305 

 
 

ACTIVITATEA PE COMISII 
 

 
RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA EDUCATOARELOR  

  AN ȘCOLAR 2020- 2021 
 

1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în cadrul 
comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte 
activități. 

 
Nr
. 

crt 

               Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activitatii 

  
1. 

         SEMESTRUL I    
 ,,Din nou la gradinita!”- activitate 
extracurriculara- exercitii si jocuri  
de socializare  

Septembrie 2020 Toate educatoarele Caietul 
educatoarei 

  
2. 
 
 
 

,,Un mediu curat este un mediu 
sanatos!”- activitate de ecologizare a 
spatiului verde din curtea gradinitei 

Octombrie 2020 Dracea-Marisescu 
Mariana 
Parintii, copii 

Fotografii 
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3. ,,Mananci sanatos, cresti sanatos”- 
activitate de educatie nutritionala 

Octombrie 2020 Ionescu Tania 
Asis.Ulei Angela 

Fotografii, 
expozitie. 
Proces verbal 

 4. 
 
 

,,Culorile Toamnei”- expozitie cu 
lucrarile copiilor 

30.10.2020 
 
 

 Dracea Marisescu 
Mariana 
 

Fotografii 
 
 

 
 5. 

,,Toamna si culorile ei”- Concurs de 
pictura – activitate online 

Noiembrie 2020 Ionescu Tania Activ.pe 
Classroom 
Whatsapp 

 6.   ,,A sosit Mos Craciun!” - activitate 
cu prezenta fizica a prescolarilor in 
curtea gradinitei – poezii si colinde 

16-18.12.2020 Toate educatoarele 
Mos Craciun cu 
ajutoarele sale 
Reprezentat al 
Primariei 
D-na Director 
Parinti / copii 

 
Fotografii 
Filmari 
 

 7.  Serbare de Craciun – online 
      (filmare) 

25.12.2020 Dracea-Marisescu 
Mariana 
Pechianu Diana 
Stanciu Mihaela 

Google 
Classroom 
WhatsApp 
CD 

 8. Cursuri online, tutoriale ,,Centrul de 
cursuri si meditatii online Domnul 
Trandafir Teach-ital”  (cursuri 
urmarite  pentru a descoperi aplicatii 
utile pentru desfasurarea activitatilor 
online) 

Decembrie 
Ianuarie 

Dracea-Marisescu 
Mariana 
Ionescu Tania 

Conectare pe 
Facebook 

 9. 
 
 
 
 

,,Magia iernii/magia cuvantului 
eminescian in poezie si culoare”- 
concurs online (lucrari ale copiilor si 
poezie) 
,,Cel mai bun recitator”- poezii de 
Mihai Eminescu 

 
15.01.2021 
 
 
 

Dracea-Marisescu 
Mariana 
Stanciu Mihaela 
Pechianu Diana 
Ionescu Tania 
Parinti, copii 

Google 
Classroom 
WhatsApp 
Fotografii 

10 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 

Hora Unirii – online 
 
       
SEMESTRUL al II-lea 
- Activitate extracurriculara ,, 
Calatorie in lumea povestilor”- 
dramatizari / miniscenete 
- Concurs National - online 
,,Martisoare zambitoare”organizat de 
Grad. PP Furnicuta ,Arad 
- ,,Fiecare pui are mama lui” – 
sceneta dedicata mamei, inregistrata 
si prezentata mamei pe Whatsapp 
-  ,,Formidabilii” 
 
 
- Cerc pedagogic- online Gradinita 
,,Castelul fermecat”- Breaza 
(Modalitati de comunicare si invatare 
online in inv.prescolar fara a crea 
dependente) 
- Participare curs ,,Evaluarea 
formativa online”-Didactic.ro, durata 
de 8 ore 

24.01.2021 
 
 
 
Februarie 2021 
 
 
1 Martie 2021 
 
 
8 Martie 2021 
 
 
11 martie 2021 
 
 
24 martie 2021 
 
 
 
 
Martie 2021 
 
 

Stanciu Mihaela 
Pechianu Diana 
Parinti, copii 
 
Ionescu Tania 
 
 
Dracea-Marisescu 
Mariana 
 
Toate educatoarele 
 
 
Cofaru Mihaela 
 
 
Toate educatoarele 
( Cerc Prahova 
Nord) 
 
 
Dracea – Marisescu 
Mariana 
 

Google 
Classroom 
 
 
Fotografii 
 
Diplome 
Premiul I, II , III 
 
Fotografii, 
Inregistrare 
 
Adeverinta 
Diplome 
Medalii 
Inregistrare 
Google Meet 
 
 
 
Certificat 
absolvire 
 
Fotografii 
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17 
 
 
18 
 
19 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
22 
 
 
23 
 
24 
 
 
 
25 
 
26 
 
27 
 

- ,,Vin Floriile cu soare” – educatie 
religioasa 
 
- ,,Vanatoarea de oua” activitati 
distractive 
- Concurs National ,,Primavara ca o 
poveste”, expozitie si voluntariat – 
Gradinita PP nr.2 Aiud, jud Alba 
- Parteneriat / proiect educational-
social ,,Imparte bucurii, educa 
suflete” Sc.Gimnaziala nr.16 Galati 
si asociatia Noi pentru idei noi , 
Galati 
- Publicat articol ISSN 2601-940X 
Revista ,,Terra in aor eyes” 
- ,,Eroii Internetului” – participare la 
cele 3 module in cadrul programului 
dedicat profesorilor 
- Concurs de pictura ,, Cadouri de la 
iepuras” 
- ,,In lumea povestilor ‘’ – Clubul de 
lectura clasa I 
 
 
- ,,Curcubeul copilariei: muzica si 
miscare” petrecere de Ziua Copilului 
- Curs online ,,metode de abordare la 
clasa a copiilor cu CES” 
- ,,La revedere gradinita”- serbare 
final de an scolar 

22 aprilie 2021 
 
 
23 aprilie 2021 
 
Aprilie 2021 
 
 
Aprilie 2021 
 
 
 
 
Aprilie 2021 
 
11 / 12 / 13 Mai 
 
 
Mai 2021 
 
17 mai 2021 
 
 
 
Iunie 2021 
 
Iunie 2021 
 
Iunie 2021 

Stanciu Mihaela / 
Pechianu Diana  
Preot Gabriel 
Carciu 
Stanciu Mihaela  
Pechianu Diana 
Dracea- Marisescu 
Mariana 
 
Dracea – Marisescu 
Mariana 
 
 
 
Dracea _ Marisescu 
Mariana 
Dracea –Marisescu 
Mariana 
 
Ionescu Tania 
 
Stanciu Mihaela 
Pechianu Diana 
Simionescu Viorica 
Visan Ioana 
Toate educatoarele 
 
Ionescu Tania 
 
Toate educatoarele 

 
 
Fotografii 
Evaluator 
Certificat 
voluntariat 
Diplome  
Parteneriat 
Voluntariat 
 
 
 
Revista online 
 
Diplome 
 
Lucrari ale 
copiilor 
Diplome 
Fotografii 
Proiect 
educational 
 
Fotografii 
Filmare 
Braistorming / 
Consulting 
Fotografii 
Filmare 

 
 

2. Organizarea asisțentelor și inter-asisțentelor online Google Classroom 
 

Nr. 
crt 

Persoana asistată Data Clasa Persoana 
care a facut 

asistența 

Dovada  
activității 

1.   Simionescu Viorica 18.11.2020 Grad. cu PN Ghiosesti nr.1 Director adj. 
Birlica Maria 

Schita proiect 
de activitate 

2.   Stanciu Mihaela 19.11.2020 Grad.cu PP Ghiosesti nr.1 Director adj. 
Birlica Maria 

Schita proiect 
de activitate 

3.   Ionescu Tania 19.11.2020 Grad.cu PN nr.1 Centru Director adj. 
Birlica Maria 

Schita proiect 
de activitate 

4.   Cofaru Mihaela 23.11.2020 Grad.cu PN Podu Lung Director.adj. 
Birlica Maria 

Schita proiect 
de activitate 

5.   Pechianu Diana 25.11.2020 Grad. cu PP Ghiosesti nr.1 Director adj. 
Birlica Maria 

Schita proiect 
de activitate 

6.   Dracea-Marisescu 
Mariana 

26.11.2020 Grad. cu PN Ghiosesti nr.2 Director adj. 
Birlica Maria 

Proiect de 
activitate 

 
 

3. Pregătirea profesională 
 

Nr. 
crt 

Nume  si prenume  Data 

1. Cofaru Mihaela 
 

Inspectie 1 Definitivat - online 07.12.2020 

2. 
 

Simionescu Viorica 
 

Inspectie 1 Definitivat –online 
 

12.01.2021 
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 3. 
 
 4.  

Simionescu Viorica 
 

Pechianu Diana 

Inspectie 2 Definitivat – online 
 

Inspectie Gradul II - online 

24.05.2021 
 

31.05.2021 
*Se specifica numele cursului si furnizorul.  
**Se specifica tipul de inspectie si gradul la care este inscris candidatul. 

 
Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
Puncte tari (Strengths) 
Puncte slabe (Weaknesses) 
Oportunitati (Opportunities) 
Amenintari (Threats) 
 
Analiza SWOT o puteti realiza referindu-va la resursele umane, resursele materiale, relatia cu 
comunitatea, reprezentarea disciplinelor din arie in curriculum scolii etc. 
Punctele tari si cele slabe se refera in general la mediul intern ( spre exemplu, daca ne referim la cadre 
didactice, trebuie sa abordam:structura, nivelul de calificare, aptitudinile, atitudinile, etc.) 
Oportunitatile si amenintarile se refera in general la mediul extern, adica factorii externi care 
favorizeaza sau nu realizarea obiectivelor (spre exemplu, daca ne referim la cadre didactice: un numar 
mare de navetisti, posibilitati de pregatire in judet, participarea la activitati internationalE etc.) 

 
                  ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 
 

OPORTUNITĂȚI 
 

PUNCTE SLABE 
 

AMENINȚĂRI 

 
                                                                         Prof.inv.presc. Drăcea-Marișescu Mariana 

 
 
 

RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOARELOR 
AN ȘCOLAR 2020- 2021 

 
1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lectți deschise, referate în cadrul 
comisiilor, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte activități 

 
Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activității 

Activităţi comisie metodică /Cerc pedagogic 
 Activitate de organizare a catedrei 

 
Sept 2020 Toate cadrele 

didactice 
Proces- verbal 

 Reunirea membrilor catedrei pentru 
rezolvarea situației de la clasa III- a 
școlarizarea la domiciliu 

7 ianuarie 
2021 

Toate cadrele 
didactice 

Proces- verbal 

 Participare la cercurile pedagogice  Toate cadrele 
didactice 

Fisa de prezenta 

 Referat cerc pedagogic: ,,Eficiența 
instrumentelor digitale” 

10 mai 2021  Fulău Dalila  Proces- verbal 
Referat 

                                                                     Concursuri: 
 Concurs ,,Amintiri din copilărie” februarie 

2021 
 IV A,  IV B, CP B  
Chițu Ligia 
Oghină Daniela 
Tolea Corina  

Medalii  
Diplome  
Parteneriat 

 Concurs ,,Micii olimpici”  IV A, IV B 
Chițu Ligia 
Oghină Daniela 
Vișan Ioana  

Medalii  
Diplome  
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 Concurs ,,Formidabilii’’ mai 2021 IV A,  IV B 
Chițu Ligia 
Oghină Daniela 
Vișan Ioana 

Medalii  
Diplome  

 Concurs Județean „Rapsodii de toamnă” nov. 2020 Tolea Corina  Diplome premii 
Parteneriat 

 Concursul GEOMETRIE PASCALA, 
organizat de Şcoala Gimnaziala 
,,Alexandru Ioan Cuza, Campina 

 Georgescu Alexandra  Diplome premii 

 Concursul local  „EDUCAŢIA-
UNITATE ŞI SOLIDARITATE” 

 Georgescu Alexandra  Diplome premii 

                                                                  Activităţi extraşcolare   
 ,,Sunt mândru că sunt român!” 

Confecţionarea steguleţelor 
Recitări de poezii 

decembrie 
ianuarie  

CPB Tolea Corina  
CPA Drăcea Maria 

Activitate online 

 ,,Să-l descoperim pe Eminescu” ianuarie CP B Tolea Corina 
C PA  Drăcea Maria 

Activitate online 

 ,,Poveștile în viața noastră’’ 5 nov 
13 ianuarie 

 IV B 
Tudorașcu Daniela 
 

Activitate online 

 ,,Lumea poveștilor “ 8 dec Clasa I 
Vișan Ioana  

Activitate online 
Picturi, PPT 

 ,,A venit iarna!!!” 11 ianuarie Clasa I 
Vișan Ioana  

Activitate online 
Fotografii, video  

 Proiect educational  în parteneriat  
 ,, Lumea minunată a cărților” 

martie – iulie  Vișan Ioana  
Constantinescu 
Daniela 
Stanciu Mihaela 
Simionescu Viorica 

Nr. 1352 /29.03. 
2021   
Portofolii  
Diplome                                                                                                     

 Excursie în Munții Bucegi iulie  Tudorașcu Daniela  Fotografii  
 Expoziție realizată pe pagina de 

Facebook a Muzeului Memorial 
,,CEZAR PETRESCU”, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă 

decembrie 
2020 

Georgescu Alexandra Fotografii , site  

 Primăvara în culori – pictură    mai 2021 Chițu Ligia  Expoziție  
 ,,Iarna ”- pictură 

 
decembrie 
2020  

Drăcea Maria -
Magdalena  

Expoziție  

                                                               Simpozioana/ Publicații/ Conferințe  

 

Simpozionul Național  ,,  Rapsodii de 
toamnă”, organizat de Smart Education, 
Participare directă  cu lucrarea  ,,Rolul  
activităților de creație în clasa 
pregătitoare”. 

 
 

25.10.2020 

 
 

 Tolea Corina  
Elevii CP B 

Adeverință/ 
diplomă 
Publicarea 
lucrării în 
revista - 
Rapsodii de 
toamnă, Smart 
Education. (CD) 

 
Simpozionul Internațional – 
“Creativitate și inovație în procesul 
instructiv – educativ”, iunie 2021 

iunie 2021  Tolea Corina  
 

 Articol în 
revista cu ISSN 

 Simpozionul Internațional ” Educație 
fără frontiere 

 
mai 2021 

 
 Tolea Corina  

 

Adeverință 
Articol în 
revistă cu ISSN 

 

Simpozion: ,,TENDINŢE MODERNE 
ÎN EDUCAŢIA PARENTALĂ - ARTA 
DE A FI PĂRINTE” – ediţia a V-a, 
desfăşurat online, organizat de ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ DRAGĂNEŞTI 

15 iunie 
2021 

Georgescu 
Alexandra 

Adeverință 
Articol în 
revistă cu ISSN 
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2. Organizarea asisțentelor și inter-asisțentelor online 
 

Nr. 
crt 

Persoana asistată Data Clasa Persoana care a facut 
asistența 

Dovada  
activității 

1 TOLEA CORINA 20.01.2021 CP B Prof. înv. primar Vișan 
Ioana  

Proiectul de lecție 
Fișa de monitorizare 

2 DRĂCEA MARIA 
MAGDALENA 

21.01.2021 CP A Prof. înv. primar Vișan 
Ioana  

Proiectul de lecție 
Fișa de monitorizare 

3 CHIȚU LIGIA 26.01. 2021 IV A Prof. înv. primar Vișan 
Ioana  

Fișă de observare a 
lecției  

4 CONSTANTINESCU 
DANIELA 

27.01.2021 II B Prof. înv. primar Vișan 
Ioana  

Fișă de observare a 
lecției  

5 FULĂU DALILA 26.01. 2021 II A Prof. înv. primar Vișan 
Ioana  

Fișă de observare a 
lecției  

6 GEORGESCU 
ALEXANDRA 

19.01. 2021 III Prof. înv. primar Vișan 
Ioana  

Fișă de observare a 
lecției  

7 TUDORAȘCU 
DANIELA  

20.01.2021 IV B Prof. înv. primar Vișan 
Ioana  

Fișă de observare a 
lecției  

8 VIȘAN IOANA  26. 01.2021 I  Prof. Peticilă Elena  Fișă de observare a 
lecției  

 
 

3. Organizarea pregătirilor suplimentare 
 

Nr. 
crt 

Clasa  PROF/ÎNV. Pregătire performanţă Ritm lent de învăţare 
Ziua Ora Ziua Ora 

 CP B  
TOLEA CORINA 

VINERI 10.40 
11.25 

MARȚI 11.30 
12.15 

 CPA DRĂCEA MARIA 
MAGDALENA 

VINERI 10.40 
11.25 

MARȚI 11.30 
12.15 

 IV B OGHINĂ DANIELA JOI  MARȚI 11.30 
12.15 

 II A FULĂU DALILA PREGĂTIRE REMEDIALĂ: MARȚI, 
MIERCURI, JOI, VINERI 

11.30 
12.15 

 I VIȘAN IOANA  PREGATIRE REMEDIALĂ: MARȚI, 
MIERCURI, JOI, VINERI 

11.30 
12.15 

 
 

4. Pregătirea profesională Cursurii /Grade didactice/ Webinarii 
 

Nr. 
crt 

Nume  și 
prenume 

Participarea la un curs de perfecționare  
Sustinerea unei inspecții de grad 

Data/dovada 

 Tolea Corina Înscrierea la gradul didactic I 
Susținerea colocviului de admitere la gradul did. I, învățători – 
UPG Ploiești  

04.02.2021 

 Tolea Corina webinarii și cursuri de formare a competențelor în predarea-
învățarea digitală – “ Eroii Internetului – Siguranta online 
pentru elevi”, webinarii I, II, III 

 

 Tolea Corina “ Metode de predare centrate pe elevi” PROFEDU,  aprilie 2021 
 

 Vișan Ioana Curs online ,, Provocari și soluții în educația digitala” 
 ( Editura Litera)  

august 2021 

 Georgescu 
Alexandra  

 

CURS CRED-,,Curriculum relevant şi educaţie deschisă 
pentru toţi”-30 credite 

ianuarie-aprilie 
2021 

 Fulău Dalila  Webinar ,,Management modern în educație: impactul școlii 
online asupra relației profesor- elev- părinte” 

29 ianuarie 2021 
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*Se specifica numele cursului si furnizorul.  
**Se specifica tipul de inspectie si gradul la care este inscris candidatul. 
 

Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
Puncte tari (Strengths) 
Puncte slabe (Weaknesses) 
Oportunitati (Opportunities) 
Amenintari (Threats) 
Analiza SWOT o puteti realiza referindu-va la resursele umane, resursele materiale, relatia cu 
comunitatea, reprezentarea disciplinelor din arie in curriculum scolii etc. 
Punctele tari si cele slabe se refera in general la mediul intern ( spre exemplu, daca ne referim la cadre 
didactice, trebuie sa abordam:structura, nivelul de calificare, aptitudinile, atitudinile, etc.) 
Oportunitatile si amenintarile se refera in general la mediul extern, adica factorii externi care favorizeaza 
sau nu realizarea obiectivelor (spre exemplu, daca ne referim la cadre didactice: un numar mare de 
navetisti, posibilitati de pregatire in judet, participarea la activitati internationalE etc.) 
 
 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI 

 
 -Avem cadre didactice cu experienţă  

Avem dispositive pentru lucrul online la toți 
elevii. 

Cadrele didactice sunt familiarizate cu predarea 
online. 

PUNCTE SLABE 
 
- nu există calculator în fiecare clasă 
-material didactic insufficient  – nu avem un loc 
de depozitare; 
-lipsa spaţiului după orele de program- pentru 
pregătirea materialului de a doua zi, pregătiri 
suplimentare, discuţii cu părinţii 
/clasele  a IV au program după-amiaza 
 

OPORTUNITĂȚI 
 

- experienţa cadrelor didactice  şi participarea 
acestora  la diferite cursuri de perfecţionare se 
reflectă în modul de predare la clasă şi implicit 
în rezultatele elevilor 

Se pot realiza cu succes orele online.  
 

AMENINȚĂRI 
 
-realizăm greu meditaţiile ; 
-trebuie să ne confecţionăm singure material 
didactic: 
 

 
 Întocmit: prof. Vișan Ioana   
 
 
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
AN ŞCOLAR 2020 – 2021 

 
 În anul şcolar 2020-2021, comisia metodică a profesorilor de Limba și literatura română şi-a propus 
următoarele obiective:   
• asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale);  
• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;  
• utilizarea de strategii activ-participative; 
• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  
• învăţarea muncii cu calculatorul (platforma Google Meet); 
• susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 
• organizarea de activităţi extracurriculare; 
• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 
• participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 
• procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;   
• colaborarea şcoală-familie. 
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Activitatea catedrei de Limba şi literatura română a fost orientată spre realizarea competenţelor de 
comunicare orală şi scrisă în limba română şi spre conturarea unor valori şi atitudini specifice obiectului nostru 
de studiu. Conţinuturile abordate au fost integrate în lecţii care au împletit ,de multe ori, noţiunile de limbă şi 
comunicare, cu cele de literatură română. Doamnele profesoare de limba și literatura română au definitivat 
situaţia elevilor cu medii neîncheiate sau corigenţi. Au fost studiate programele şcolare şi s-au stabilit în catedră 
manualele şcolare de limba română pentru anul în curs , precum şi responsabilităţile fiecărei profesoare. S-a 
întocmit planul managerial al catedrei şi graficul activităţilor metodice din acest an şcolar. Activitatea de 
proiectare didactică s-a concretizat în realizarea unor teste iniţiale în luna septembrie 2020, teste sumative si 
finale pentru elevii claselor V-VIII. S-au realizat planificările calendaristice, proiecte de unităţi de învăţare şi 
mai multe planuri de lecţie. Activitatea desfăşurată la clasă a urmărit parcurgerea ritmică a materiei, în 
conformitate cu cerinţele programei şcolare.  

Formarea competenţelor de comunicare orală în limba română s-a realizat prin organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi adecvate: jocuri de rol, povestiri orale la clasele a V-a şi a VI-a , sau argumentări la 
clasele a VII-a şi a VIII-a. Comunicarea scrisă a elevilor a fost conturată prin numeroase activităţi desfăşurate 
permanent în orele de curs sau în cuprinsul temelor de acasă: investigaţia de text ficţional sau nonficţional, 
exerciţii de redactare a unor compuneri pe baza diverselor genuri și specii literare , caracterizări de personaje, 
rezumate. Activităţile curriculare au avut, adeseori , un caracter interactiv, urmărind să antreneze un număr cât 
mai mare de elevi, implicaţi constant în toate secvenţele lecţiei. Aceştia şi-au justificat de multe ori răspunsurile, 
dobândind treptat competenţe de autoevaluare. Elevii au fost familiarizaţi treptat cu tehnicile de culegere a 
informaţiilor ştiinţifice, apoi cu tehnicile de exprimare scrisă, în vederea redactării compunerilor. În domeniul 
„Limbă şi comunicare”, au fost valorificate cunoştinţele elevilor insistându-se pe studiul nivelului lexico-
semantic al limbii române (pronunţii corecte ale neologismelor, erori şi relaţii semantice).  

Activitatea de evaluare s-a concretizat în aplicarea unor teste diferite, de exemplu evaluarea inițială, 
aplicată la fiecare clasă,în urma căreia s-au întocmit diagrame și rapoarte. La sfârşitul celor doua semestre au 
fost evaluate portofoliile şi materialele realizate de elevi, precum şi modalităţile de lucru în grup ale acestora. Pe 
tot parcursul anului scolar s-au ținut ore suplimentare de limba română pentru clasele a VIII-a, s-au elaborat teste 
și fișe de lucru pe itemi diversificați. S-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei 
scolare si a standardelor de performanță propuse, s-au realizat teste de evaluare diferențiate și fișe de lucru 
individuale, în funcție de nivelul real al elevilor, dându-lise fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare-
învățare-evaluare.  

Membrii comisiei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de predare-
învățar-evaluare,în scopul săvârsirii unui învățământ de calitate și a unui demers didactic de excepție, inovator, 
care să aducă performanțe școlare deosebite în viitor.  

 
 

Activități desfășurate la nivelul  catedrei de Limba și literatura română 
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

- Elaborarea planificarilor- Septembrie 2020; 
- Participarea la consfatuiri online- 28 septembrie; 
- Evaluare examen de diferente, clasa a XII-a- limba romana, limba latina, literatura universala- Februarie 2021; 
- Consultatii pentru examene nationale, clasa a VIII-a, clasa XII-a- tot anul scolar; 
- Corectare simulare Evaluare Nationala si Bacalaureat- Martie 2021; 
- Intocmire programa optionale pentru anul scolar 2021-2022; 
- Corectare Evaluare Nationala, clasa a VI-a- Mai 2021; 
- Redactare subiecte pentu Evaluarea Nationala, clasa a VI-a, elev CES- prof. Arion Monica; 
- Redactare teste pentru Ghid metodologic- prof. Țoțan Irina; 
- Participarea la Cercul pedagogic, Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza- 11 Mai; 
- Asistenta Examen Bacalaureat,Sesiunea  Iunie 2020- prof, Cârstea Maria 
- Evaluare Examen Bacalaureat, sesiunea Iunie 2021- prof. Arion Monica, Prof. Țoțan Irina, prof. Vișean 
Gabriela 

PERFECȚIONARE 
 
• Participare online webinar „Webdidactica”, organizat de Fundatia „Dan Voiculescu” pentru Dezvoltarea 
Romaniei in parteneriat cu Centrul de Carte Străină  „Fischer International”, Fundatia Greco, MGT Educational 
și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, Mai 2021- prof. Cârstea Maria 
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• Program de formare pentru constituirea CPEECN, Martie 2021- prof. Arion Monica 
• Curs online „Abordari inovative in practica evaluarii”- prof. Țoțan Irina 
• Participare Simpozion National- prof. Țoțan Irina 
• Participarea la Sesiunea Nationala „Dezvoltarea Abilitatilor de viata independenta”, organizator Asociatia 
Holtls, Martie 2021- prof. Vișean Gabriela; 
 • Participare la webinarul „Voluntariatul- oportunitate de dezvoltare”, Martie 2021, CCD, Filiala Campina - 
prof. Vișean Gabriela; 
 •  Webinar „Abordari inovative in practica evaluarii formative si sumative”, ISJ, Martie 2021- prof. Vișean 
Gabriela; 
 • Participare program „Eroii internetului- Siguranta online pentru elevi”, Adfaber, Training I, II, III, 12, 13, 18 
Mai - prof. Vișean Gabriela; 
 • Participare „Implementarea materialelor de prevenire a consumului de substante la elevii tai”, editia a III-a, 
Organizatia Preventis Prevenire, 19 Mai- prof. Vișean Gabriela 
 • Participare la Conferinta Internationala „Zilele europene- Familia si copilaria in perioada pandemiei”, 
Asociatia HoltlS si Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, 15, 16 Iulie - prof. Vișean Gabriela 

 
 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 
 

Din cauza pandemiei, activitățile extracurriculare și concursurile școlare au fost limitate.  
S-au desfășurat în mediul online următoarele activități extracurriculare:  
► Cu ocazia aniversării poetului Mihai Eminescu, s-au desfășurat activități grupate sub titlul 

,,Eminescu-Luceafărul poeziei românești”: audierea unor poezii/cântece, memorarea și recitarea unor poezii, 
realizarea unor pagini de portofoliu cu creații din opera marelui poet, realizarea unor lucrări plastic inspirate din 
versurile poetului. – toate cadrele didactice care predau Limba și literatura română; 

► „Ziua Culturii- Aproape de Eminescu- 15 ianuarie 2021”, activitate desfășurată în colaborare cu Casa 
de Cultură Ploiești- prof. Arion Monica și prof. Țoțan Irina; 

Concursuri scolare: 
►Concurs  „Comorile Basmelor Romanesti”, prof. Arion Monica; 
►Concurs judetean de caligrafie „Magia literelor”, mentiune- prof. Arion Monica; 
►Concurs National „Intelege drepturile”, organizat de Salvati Copiii”- prof. coordonator Cârstea 

Maria 
 

ANALIZA ACTIVITĂȚII 
 

1. Puncte tari:   
► Cadrele didactice au întocmit planificarea anuală şi secvenţială a materiei, personalizată în conformitate cu 
particularităţile colectivelor de elevi. Majoritatea proiectărilor didactice au la bază variante preluate din diferite 
surse, însă fiecare profesor are o contribuţie personală în definitivarea acestora.  Se utilizează auxiliare didactice 
în vederea desfăşurării eficiente a demersului didactic; 
 ►Cadrele didactice manifestă dorinţă de introducere în activitatea didactică a metodelor activ-participative, 
centrate pe elev. S-a observat acest lucru în urma asistenţelor la clasele doamnelor profesoare:  

• prof. Arion Monica, clasa a VI-a A, „Complementul”; 
• prof. Vișean Gabriela, clasa a XI-a U, „Moara cu noroc”, Ioan Slavici; 
• prof. Țoțan Irina, clasa a IX-a U, „Mihai Eminescu la ceas aniversar”; 

  S-au realizat şi folosit materiale eficiente de sprijin pentru elevii cu nevoi speciale. 
► Se manifestă interes pentru pregătirea lecţiilor, în acest sens profesorii consultă site-urile de specialitate, 
utilizează calculatorul în redactarea fişelor de lucru/evaluare; 
►Se utilizează o gamă variată de instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele de evaluare tradiţională, 
cu cele alternative şi vizând evaluarea competenţelor elevilor, pe baza descriptorilor de performanţă; 
►Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar și gratuit cu elevii capabili de performanță și cu 
elevii din clasele a VIII-a și a XII-a . 
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2. Puncte slabe:  
►Desfășurarea activității, în cea mai mare parte, în mediul online, ca urmare a pandemiei de Corona- virus; 
►Lipsa interacțiunii umane; 
►Evaluare deficitară ca urmare a desfățurării activității în mediul online; 
►Comportamente deviante ale unor elevi;lipsa acestora de implicare în activitatea online;   
►Goluri în cunoştinţele unor elevi; 
 

3. Oportunități:   
►Prestigiul în continuă creștere de care se bucură în acest moment școala; 
► O bună motivație din partea unor elevi capabili de performanță și susținerea din partea părinților ; 
►Posibilitatea de a îmbunătăți cunoștințele de utilizare a calculatorului și a unor aplicații online; 
 

4. Amenințări:   
►Numărul de ore mai redus cauzat de aplicarea noilor planuri-cadru; 
►Pandemia. 

 

 Relatiile cadru didactic-elev:   
►Relațiile se bazează pe respect reciproc , conduită civilizată, colaborare și înțelegere, afectivitate.  Elevii sunt 
încurajați în dorința de autodepășire, atitudine pozitivă față de studiu, punctualitate, ținută decentă, conduită 
morală;   
►Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorința de afirmare și autodepășire  
 
 

Managementul calităţii 
 
1.Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice 
►Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice:  s-a pus un 
accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă,  s-a creat un climat favorabil învăţării în mediul online,   elevii 
au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; 
 ►Stimularea elevilor pentru a reuşi: s-au desfăşurat pregătiri suplimentare cu elevii claselor a VIII-a și a XII-a; 
 ►Construirea de relaţii bune în şcoală și în mediul online: s-a realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea 
stilului didactic atât pe scenariul verde, fizic, în școală, cât și în mediul online;   
►S-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea 
opiniei celuilalt, astfel încât procesul de instruire să se desfășoare cât mai aproape de normal, în contextul 
pandemieie  virusului SARS-COV. 
► S-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare, atât a elevilor cât şi a profesorilor din şcoală. 
►Participarea doamnelor profesor la cursuri de perfecționare: CRED, doamnele profesor Cârstea Maria și Arion 
Monica. 
 

 2. Optimizarea strategiilor de evaluare   
►S-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi; 
►S-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor la toate disciplinele 
( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar);  
► S-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor ; 
► În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii 
disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire 
ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat .  

Întocmit,  
Responsabil Comisie metodică, 

 prof. Cârstea Maria 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI LIMBI STRĂINE 
  AN ȘCOLAR 2020 - 2021 

                                                                                                       
1. Activități organizate la nivelul catedrei: lecții deschise, referate în cadrul comisiilor 
metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte activități. 

 
Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activității 

1. Consfătuiri online - transmitere de material și 
informații specifice pentru organizarea 
planificărilor și activităților online 

Septembrie Catedra de limbi 
străine 

 

2. Ședințe ale comisiei, stabilirea activităților  
Întocmirea documentelor școlare: planificări, 
dosarul comisiei 
Propunerea de optionale pentru anul școlar 
2021-2022 
Discuterea incadrarii pentru anul scolar 2021-
2022( propuneri) 

Octombrie 
Ianuarie 

Sîmpetreanu Mariana, 
Clinci Alexandra,  
Sava Eliza, Gheorghe 
Silviana, Văduva 
Liliana 

Procese 
verbale 

3 Asistențe - interasistențe Octombrie 
Februarie 

Clinci Alexandra,  
dir. Adj. Bîrlică Maria 

Proces 
verbal 

4 Pregatire suplimentară online concurs Lire en 
fete 

Noiembrie Sîmpetreanu Mariana, 
Clinci Alexandra 

Proces 
verbal 
lucrări  

5 Participare concurs Lire en fete online 5 
Decembrie 

Sîmpetreanu Mariana, 
Clinci Alexandra 

 

6 Activități Tematice Halloween,         
1 decembrie(I love Romania because) și 
Crăciun (Christmas around the world) online. 

Octombrie 
Noiembrie 

Văduva Liliana 
Gheorghe Silviana 
Sava Eliza 

Proces 
verbal 

7 Happy mother,s day  6 martie 
 

Vaduva Liliana Proces 
verbal  

8 Activitatile din perioada martie- iunie au fost 
efectuate online 
Sesiune de prezentari 

mai Membri catedrei 
Simpetreanu Mariana 

Lucrari ale 
elevilor 

9 Sedinta comisie metodica 
Prelucrare ordine, adrese de la ME si ISJ 
Stabilirea sarcinilor de lucru pentru perioada  
mai-  iunie 
Discutarea situatiilor deosebite- elevi fara note 
sau aflati in situatie de corigenta 

25 mai Membri catedrei Proces 
verbal 

10 Echivalarea situatiilor pentru examenele de 
competente lingvistice 

Iunie Membri catedrei  

 
2. Organizarea asistențelor și inter-asisțențelor 

 
Nr. 
crt 

Persoana asistată Data Clasa Persoana care a facut 
asistența 

Dovada  
activității 

1 Văduva Liliana  Octombrie IV A Dir. Adj. Birlica Maria, 
Clinci Alexandra 

Proces verbal 

2 Sîmpetreanu Mariana Octombrie IX PM Clinci Alexandra 
 

Proces verbal 

 
3. Organizarea pregătirilor suplimentare 

 
Nr. 
crt 

Tipul pregătirii 
(ritm lent de învățare, performanță, examene naționale etc.) 

Data Clasa 

1 Luni  online  V - VIII 
2 Marți online  IX - XII 
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4. Pregatirea profesională 
 

Nr. 
crt 

Nume  și prenume Participarea la un curs de perfecționare  
Susținerea unei inspecții de grad 

Data 

1 Sîmpetreanu Mariana IC1- GRAD I 29.03. 2021 
2 
3. 

 4. 
 5. 

Sava Eliza 
Gheorghe Silviana 
Vaduva Liliana 
Clinci Alexandra 

Inspectia finala GRAD I 
IC1 – GRAD II 
IC1 –GRAD II 
Curs perfectionare CRED 

21.05.2021 
17.03.2021 
24.03.2021 

Mai- iulie 2021 
*Se specifică numele cursului și furnizorul.  
**Se specifică tipul de inspectie și gradul la care este înscris candidatul. 
 
Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
Puncte tari (Strengths) 
Puncte slabe (Weaknesses) 
Oportunități (Opportunities) 
Amenințări (Threats) 
Analiza SWOT o puteți realiza referindu-vă la resursele umane, resursele materiale, relația cu comunitatea, 
reprezentarea disciplinelor din arie în curriculumul școlii etc. 
Punctele tari și cele slabe se referă în general la mediul intern (spre exemplu, dacă ne referim la cadre didactice, 
trebuie să abordăm: structura, nivelul de calificare, aptitudinile, atitudinile, etc.) 
Oportunitățile și amenințările se referă în general la mediul extern, adică factorii externi care favorizează sau nu 
realizarea obiectivelor (spre exemplu, dacă ne referim la cadre didactice: un număr mare de navetiști, posibilități 
de pregătire în județ, participarea la activități internaționale etc.) 

                   
 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI 

O bună comunicare și colaborare între membri 
catedrei din cadrul liceului. 
Un grad mare de implicare în realizarea 
sarcinilor, o foarte bună calificare etc. 
 

PUNCTE SLABE 
Membri ai catedrei cu mai puține ore la liceu cu care 
ne întâlnim mai rar 

OPORTUNITĂȚI 
 

Participarea la activități, concursuri, olimpiade 
 
 

AMENINȚĂRI 
4 din 6 membri sunt navetiști 
Perioada de pandemie pe care o traversam și care a 
împiedicat desfașurarea normală a activităților. 
Desfasurarea cursurilor online a dus la imposibilitatea 
desfasurarii activitatilor asa cum fusesera propuse, 
intampinand dificultati cu care nu ne- am mai 
confruntat, fiind nevoiti sa ne adaptam 
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RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA  COMISIEI  ȘTIINȚE 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 
1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise , referate în 
cadrul comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  
sau alte activități. 
 

Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activității 

1.  Desfăşurare de lecţii online 2020-2021 Bîrlică Maria Grafic activitate 
online 

2.  Preşedinte la examenul de  Evaluare 
Naţională cls a VIII a 

Iunie 2021 Bîrlică Maria Decizie  

3. Activitate online  de prezentare a facultăţii de 
fizică- cls. 12 MI şi 11MI 

22 aprilie 2021 Bîrlică Maria Adeverinţă  

4. Cercul profesorilor de fizică - Strategii de 
stimulare a creativităţii si a gândirii critice la 
elevi prin activităţi formale şi informale la 
disciplina fizică.  

4 martie 2021  Bîrlică Maria Adeverinţă 

5. Asistențe la ore  2020-2021  Bîrlică Maria Fișe de 
asistență 

5. Desfăşurare de lecţii online 2020-2021 Tăleanu Florentina Grafic activitate 
online 

6. Cursul CRED  28.02.2021 
04.04.2021 

Tăleanu Florentina  Adeverinţă  

7. Programul de formare pentru constituirea 
Corpului de profesori evaluatori pentru 
examenele și concursurile naționale 
(CPEECN)” 

26.02.2021 
29.03. 2021 

Tăleanu Florentina Adeverinţă  

8. Asistenţe la ore 19.01.2021  
Coţoapă Tatiana 
 20.01.2021 
Bîrlică Maria  

Tăleanu Florentina  Fişe de 
asistenţă  

9. Asistent la examenul de Evaluare Naţională  23.06.2021 Tăleanu Florentina Adeverinţă 

10.  Corectare simulare BAC- proba de biologie Martie 2021 Tăleanu Florentina - 

11. Participare cerc pedagogic- Liceul teoretic 
Aurel Vlaicu  

Mai 2021 
Online 

Tăleanu Florentina Adeverinţă 

12. Desfăşurare de lecţii online  2020-2021 Grigore Carmen  Grafic activitate 
online  

13. Primul om în spaţiu - referat  2020-2021  
online  

Grigore Carmen Referatele 
elevilor  

14.  Desfăşurare de lecţii online  2020-2021 Sbîrnea Elena Grafic activitate 
online  

15. Asistent la examenul de simulare - 
Bacalaureat. 

22.03.2021 Sbîrnea Elena  Adeverinţă  

16. Asistent la examenul de simulare - Evaluare 
Naţională 

30.03.2021  Sbîrnea Elena  Adeverinţă  

17. Concursul Naţional - ZIRCON -Iaşi - 
participare  

27.03.2021  Sbîrnea Elena  Adeverinţă  

18.  Asistent la examenul de Bacalaureat -
Buşteni  

Iulie 2021  Sbîrnea Elena  Adeverinţă  
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19. Participare cerc pedagogic- Colegiul ,,Mihail 
Cantacuzino”, Sinaia 

Mai 2021 
Online 

Coţoapă Tatiana  P.V.  

20. Supraveghere Simulare EN Martie 2021 Coţoapă Tatiana Adeverinţă 

21. Corectare simulare BAC- proba de biologie Martie 2021 Coţoapă Tatiana - 

22. Participare ca evaluator la examenul de 
bacalaureat- iulie 2021 

Iulie 2021 Coţoapă Tatiana Adeverinţă 

23. Organizartor şi coordonator Colocviul 
Internaţional de fizică - Evrica - Cygnus  

2020- 2021 Găgenel Letiţia  Adeverinţă  

 
2.     Organizarea asistențelor și inter-asisțentelor 

 
Nr. Persoana asistata Data Clasa Persoana care a 

facut asistenta 
Dovada  
activitatii 

1. Coţoapă Tatiana  19.01.2021   VI A Tăleanu Florentina 1 ora  

2. Bîrlică Maria  
 

20.01.2021   VI A Tăleanu Florentina 1 ora  

 
 
3.    Organizarea pregătirilor suplimentare. 
 

 
NR. 
CRT. 

 
NUMELE SI 

PRENUMELE 

 
ZIUA SI ORA 

 
TIPUL 

CONSULTATIEI 
1. 
 

Tăleanu Florentina Luni, marți  13 10 Pregătire Bacalaureat Biologie  

2.  Coţoapă Tatiana Permanent Pregătire cu elevii clasei a XII-a PM în vederea 
susținerii probei de biologie la bacalaureat 

3.  Coţoapă Tatiana Permanent 
 

Pregătire cu elevii clasei  a VI-a în vederea 
examenului de Evaluare Nationala 
 

 
Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
 
Puncte tari (Strengths) 
Puncte slabe (Weaknesses) 
Oportunitati (Opportunities) 
Amenintari (Threats) 
 
Analiza SWOT o puteti realiza referindu-va la resursele umane, resursele materiale, relatia cu comunitatea, 
reprezentarea disciplinelor din arie in curriculum scolii etc. 
Punctele tari si cele slabe se refera in general la mediul intern ( spre exemplu, daca ne referim la cadre didactice, 
trebuie sa abordam:structura, nivelul de calificare, aptitudinile, atitudinile, etc.) 
Oportunitatile si amenintarile se refera in general la mediul extern, adica factorii externi care favorizeaza sau nu 
realizarea obiectivelor (spre exemplu, daca ne referim la cadre didactice: un numar mare de navetisti, posibilitati 
de pregatire in judet, participarea la activitati internationalE etc.) 

 
 

ANALIZA SWOT 
Puncte tari  Puncte slabe  
Participarea la cursuri de perfectionare 
Participarea la examenele nationale ca asistenţi şi 
evaluatori.  
Organizarea de cerc pedagogic SSM 
Cresterea numarului de asistente la ore 

Activitatea online 
Neimplicarea tuturor membrilor in activitatile 
comisiei. 
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             RAPORTUL   DE  ACTIVITATE AL  CATEDREI DE MATEMATICĂ 
ANUL ȘCOLAR 2020- 2021 

 
      Semestrul II s-a desfasurat pe scenarii, in functie de rata de infectare cu Covid-19. In scenariul 
verde toti elevii au venit fizic la scoala. In scenariul galben elevii claselor a VIII-a si a XII-a au venit 
fizic la scoala, iar clasele  a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-ași a XI-a au invatat in sistem online, pe 
meet, pe platforma oficiala a scolii, google classroom. 
 Structura anului scolar s-a modificat conform OMEN nr 3558 din 29 martie 2021. Tezele s-au 
anulat pe perioada anului scolar 2020-2021. Situatia scolara s-a putut incheia cu cel putin 2 note 
conform OMEC 3108 din 12.01.2021. 
 Responsabilul comisiei: Piciorea Cornelia, titular, gradul I, 32 ani vechime. 
 Membri:  

1. Popa Rodica, titular, gradul I, 31 ani vechime 
2. Mihai Pompilia, titular, gradul I, 28 ani vechime 
3. Banu Simona, debutant, 3 ani vechime  

 
1. Activitățile organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare sub forma comisiilor 
metodice, cercurilor pedagogice, concursurilor, expozițiilor, publicațiilor, simpozioanelor sau 
altor activități. 
 

 
Nr. Activitatea Data Profesor/persoane 

implicate 
Dovada 

activitatii 
1. Studierea noilor programe pentru examenele 

EvaluareNationala si Bacalaureat  2021 
OME3237/5 februarie 2021 
 

Februarie 2021 Toata catedra  

2. Lucrari de verificare a elevilor,cu prezenta 
fizica a elevilor.Elaborarea 
subiectelor,corectarea si discutarea lucrarilor. 
 

Februarie-
martie 2021 

Toata catedra Lucrarile 
aflate pe 
platforma. 

3. 
 
 
 
 
 

Simularea Evaluarii Nationale pentru 
absolventii clasei a VIII-a,cu prezenta fizica a 
elevilor , Ordinul Ministrului Educației 
nr.3449/05.03.  

30 martie 
2021-
matematica 

Evaluator 
Mihai Pompilia 
Popa Rodica 
Asistent Banu 
Simona 

Dosarul 
Simularii. 

4. Simulărea probelor scrise ale Examenului 
Național de Bacalaureat, în anul școlar 2020 – 
2021, pentru absolventii clasei a XII-a. 

23 martie 
2021-
matematica 

Evaluatori 
Piciorea Cornelia 
Mihai Pompilia 

 

5. Olimpiada de matematica organizata de 
Societatea  de  matematica, pe scoala si pe 
judet.A avut loc online cu teste grila. 

27 februarie 
2021 
 
 
 
 
 
20 martie 2021 
 
 
 
Etapa 
judeteana 
 

Mihai Pompilia 
Elevi de cls a V-a B 
Moraru Rebeca, 
Piciorea Robert, 
Piciorea Lucian, 
Oprea Alexandru si 
Dobre Cristian. 
Popa Rodica 
Elevi: 
Marin Andrei 
clasa a VI-a 
Mihalache Luca 
clasa a VIII-a 
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6.   1.  Prezentarea raportului de activitate al 
catedrei de matematica, pe semestrul I al anului 
scolar 2020-2021. 
   2.  Prezentarea  raportului activitatilor 
axtracurriculare al catedrei de matematica, pe 
semestrul I al anului scolar 2020-2021. 

Martie 2021 Membrii comisiei Procesul 
Verbal al 
Consiliului 
Profesoral. 
 

7. Cercul pedagogic nr.3 desfasurat  in sistem 
online.Organizatori Liceul Tehnologic Carol I, 
Valea Doftanei si 
Scoala Gimnaziala Erou Invatator I 
Draganescu,Traisteni. 

17 mai 2021 Membrii comisiei  

8. Evaluarea  Nationala pentru elevii cls. a VI-a 13 mai 2021 
Matematica si 
stiinte. 

Evaluatori 
Popa Rodica 
Mihai Pompilia 
Asist. Banu Simona 

Dosarul 
Evaluarii 

9. Pregatire suplimentara cu elevii clasei XII PM. Semestrul II Banu Simona  

10 Participarea la Examenele Nationale 
 

Iunie-iulie 
2021 

Mihai Pompilia 
 

Adeverinte 
participare 

 
11. 

Sustinerea examenelor de situatie neincheiata 
si corigente. 

3 iulie 2021 
5 iulie 2021 

Piciorea Cornelia 
Popa Rodica 
Mihai Pompilia 
Banu Simona 

Cataloagele 
de examen 

12. Completarea fisei de autoevaluare si a 
raportului de activitate pentru anul scolar 2020-
2021. 

Depunere, 
pana la 15 
august 2021. 

Membrii comisiei Documente
cu nr. de 
inregistrare 

 
 
2. Organizarea asisțentelor și inter-asisțentelor 

 
Nr. Persoana asistata Data Clasa Persoana care a 

facut asistenta 
Dovada  

activitatii 
1. Piciorea Cornelia 27 mai 2021 XI MI Banu Simona  

 
  
    3.  Cursuri de perfectionare 
 

Nr. Numele si prenumele Numele cursului Perioada 
 

1 Banu Simona Modulul DPPD, Nivelul II, Universitatea Dimitrie 
Cantemir, Targu Mures 
 

Semestrul II 

2. Mihai Pompilia Cursul CRED  
 
 

12 februarie 2021 
14 aprilie 2021 

 

                                     Responsabilul  comisiei: prof. Piciorea Cornelia     
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RAPORTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE/ CONCURSURI  
ANUL ȘCOLAR 2020- 2021 

CATEDRA DE MATEMATICĂ 
 

Nr. 
Activ.  

Activitatea desfaȘuratĂ Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activitĂȚii 

 
1.  Cum sa-mi gasesc vocatia 

Sesiune online  cu elevii clasei a 
IX-a ,sustinuta de un psiholog de 
la Fundatia Calea Victoriei 2007. 

 

7 mai 
2021 

Pesedintele Comitetului 
de Parinti pe clasa a IX-
a MI/Harabagiu Raluca 
Diriginte Piciorea 
Cornelia 
 

Protocol de 
colaborare cu 
Fundatia Calea 
Victoriei 2007. 

2.  Sesiune de siguranta in mediul 
online sustinuta de Delia Ilie (se 
ocupa cu software si consultanta 
de business) 

28  mai 
2021 

Pesedintele Comitetului 
de Parinti pe clasa a IX-
a MI/Harabagiu Raluca 
Diriginte Piciorea 
Cornelia 
 

Fotografii 

3.  Chestionar de consiliere si 
orientare in cariera 
Evaluarea psihoaptitudinala 
a elevilor clasei a IX-a MI 

18  iunie  
2021 

Pesedintele Comitetului 
de Parinti pe clasa a IX-
a MI/Harabagiu Raluca  
Consilier scolar Vasile 
Melania 
Diriginte Piciorea 
Cornelia 
 

Protocol de 
colaborare 
Great People 
Inside S.R.L 

4.  Profesia de fotograf, 
prezentata de tatal unui elev al 
clasei a IX-a MI 

4 iunie 
2021 

Dimache Romeo 
Diriginte Piciorea 
Cornelia 
 
 

 

5.  Festivitatea de incheiere  a anului 
şcolar. 

24-25 
iunie 
2021 

Toata catedra Fotografii 
aflate la 
director 
 

6.  Actualizarea orarului la gimnaziu 
 

permanent Popa Rodica Dosar director 

7.  Programul lapte si corn permanent Mihai Pompilia Dosar 
 

8.  Intocmirea graficului  
profesorilor de serviciu pe scoala 
pentru semestrul al II-lea 
 

permanent Mihai Pompilia Graficul avizat 
de director. 

 

                                    Responsabilul  comisiei: prof. Piciorea Cornelia     
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RAPORTUL  PRIVIND ACTIVITATEA CATEDRELOR DE ISTORIE,  
GEOGRAFIE, DISCIPLINE SOCIO - UMANE ȘI RELIGIE 

AN ȘCOLAR 2020- 2021 
 

 Comisia metodică „Om și societate”, în anul școlar 2020-2021, și-a desfășurat activitatea conform 
precizărilor MEN și Inspectoratului Școlar Prahova, în condițiile impuse de criza sanitară din România, după 
cum urmează: 
 

1. Au fost întocmite programele pentru disciplinele opționale (CDS) la clasele liceale, care au fost 
aprobate de inspectorul de specialitate. 

2. Au fost întocmite și predate la timp planificările calendaristice semestriale și anuale la toate 
disciplinele. 

3. S-a pus accentul în predarea cunoștințelor, în condițiile comunicării on-line cu elevii, pe conținuturile 
esențiale, asigurând parcurgerea integrală a programelor școlare. 

4. Evaluarea elevilor s-a realizat periodic, mai ales prin teste, asigurând notarea ritmică a elevilor. 
Proncentul de promovabilitate la sfârșitul anului școlar fiind de peste 95%. 

5. S-a urmărit pregătirea elevilor, prin consultații, planificarea orelor suplimentare, pentru examenul de 
bacalaureat. Rezultatele, la finalul sesiunilor de bacalaureat, le considerăm mulțumitoare (procentul de 
promovabilitate a fost de 85-100% ). 

6. Membrii comisiei au participat în calitate de professor asistent sau profesor evaluator la examemele de 
evaluare națională sau bacalaureat. 

7. Au fost organizate și susținute periodic, de către șefii de catedră, în limita posibilităților, asistente și 
inter-asistențe la ore. 

8. Au fost organizate și desfășurate activități extrașcolare (drumeții, excursii) cu elevii în semestrul I și la 
sfârșitul anului școlar. 

9. Membrii comisiei au participat, fizic sau on-line, la consiliile profesorale, comisiile metodice (mai ales 
la începutul anului școlar), consfătuirile cadrelor didactice, cercurile pedagogice, webminarii organizate de 
societățile științifice, CCD și Inspectoratul Școlar. Exemplificăm în acest sens activitatea catedrei de istorie 
(prof. Ilincuța Cristina): 

 
Publicații: 
- Statutul cadrelor didactice în societatea cunoașterii. Noi roluri și competențe educaționale ale 

educatorului în „Resurse educaționale la Distanță”. 
- Taxedu - o resursă educațională digitală atractivă în „Constructivismul în educație”. 
- Evaluarea la istorie și teoria inteligențelor multiple în „Studiu Edu” 
 
Simpozion - participarea la Simpozionul „Educație pentru voluntariat”. 
 
WEBINAR - participarea la webinar-ul – „Predarea istoriei on line - strategii didactice”. 

Concursul Național „ÎnțeLEGE”- participare cu o echipă de elevi de la clasa a XI-a U (mai – iunie 2021) 

Comunicări susținute: 

1. „Boli și igienă școlară. De la leacuri băbești la vaccinuri” – CCDPH (26.03.2021) 

2. „Școlile de vară pentru învățători în primul deceniu interbelic”- Forumul SSIR, Universitatea din 
București (20.07.2021) 

Workshop  - „Ethics and Economics taking” - Facultatea de Istorie, Universitatea din București (28.06.2021) 

 Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
Puncte tari (Strengths) 
Puncte slabe (Weaknesses) 
Oportunitati (Opportunities) 
Amenintari (Threats) 
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ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI 
 
Colaborare foarte buna intre toti membrii disciplinelor 
istorie- geografie, socio-umane și religie 
S-a menținut eficient legătura cu elevii pe platform 
classroom (lecții predate, teste, documente) 
 

PUNCTE SLABE 
 
Participare mai redusă a unor 
elevi la testele transmise pe 
platforma classroom 

OPORTUNITATI 
 
Perfectionarea didactică a profesorilor 
 
 

AMENINTARI 
 
Schimbarile privind numarul de 
ore si reducerea numarului de 
clase 

 
 

                                                                      Responsabilul Comisiei „Om și Societate” 
                                                                                                        Prof. Tamaș Ion 

 
 
 

 
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  CATEDREI  EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT,  

 AN ȘCOLAR 2020-2021 
 

3. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în 
cadrul comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  
sau alte activități. 

 
Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activitatii 

1. Colocviu in vederea sustinerii 
Gradului Didactic I – DPPD Brasov 

10.02.2021 Prof. Serbanoiu Ion Lista DPPD Bv 

2. Activitate de celebrare a 165 de ani de 
la dezrobirea romilor-cunoasterea 
istoriei romilor (HoltIS) 

21.02.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Clasa a VI-a A 

Certificat de 
participare 
 

3. Sesiunea Nationala de Parenting 
Apreciativ: “Cum abordezi pozitiv 
comportamentele copilului?” (HoltIS) 

Februarie -
martie 2021 

 Prof. Piciorea Ancuta 
Parintii Clasei a VI-a A 

Certificat de 
participare  

4. Sesiunea Nationala: “Dezvoltarea 
abilitatilor de viata independenta” 
(HoltIS) 

14.03.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Clasa a VI-a A 

Certificat de 
participare 

5. Proiect CSE “Concurs de Paste”  03-09.05.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
CSE, Clasa a VI-a A 

Diplome 
participare  

6. Cerc Pedagogic nr. 1 -Consiliere si 
orientare-Educatie permanenta 

26.03.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
 

Adeverinta de 
participare 

7. Cerc pedagogic educatie fizica si sport 
– Campina, Liceul Pedagogic 
“Constantin Istrati”(on-line) 

21.05.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Prof. Serbanoiu Ion 

Adeverinta de 
participare 

8. Activitatea “Teoriile conspiratiei, o 
capcana pe care o putem evita” 
(UNICEF, Centrul de Jurnalism 
independent) 

01.06.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Clasa a VI-a A 

Certificat de 
participare  

9. Ziua copilului 01.06.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Clasa a VI-a A 

Fisa de activitate  
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10. Competitia Nationala “Eroii 
internetului - Siguranta online pentru 
elevi”, editia 2021 (ADFABER) 

Mai-iunie 2021 
 
 

Prof. Piciorea Ancuta 
Dir. Peticila Elena 
Clasa a VI-a A 

Diploma de 
participare, 
Panou scolar, 
materiale 

11. Festivitatea de sfarsit de an scolar 
2020-2021 

24.06.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Prof. Serbanoiu Ion 
Elevii claselor 

Fotografii 

12. Conferinta Nationala “Elevul – 
oglinda invatamantului” 

Iunie-iulie 2021 Prof. Piciorea Ancuta 
 

Certificat 
participare 

 
 
 

RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA  CATEDREI  EDUCAȚIE MUZICALĂ, 
 AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
1. Activitati organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lectii deschise, referate in 

cadrul comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expozitii, publicatii, simpozioane  
sau alte activitati. 
 

Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activitatii 

1. Ziua Mamei 08.03.2021 Prof. Circiu 
Constantin 

Fotografii 
 

2. Cerc Pedagogic, educatie muzicala  Mai 2021 Prof. Circiu 
Constantin 

Adeverinta 
participare 

3. Activitate Ziua Internationala a 
Copilului 
Program artistic 

04.06.2021 Prof.Circiu 
Constantin 

Fisa de activitate 
Fotografii, 
filmulete  

4. Incheierea anului scolar 23.06.2021 Prof.Circiu 
Constantin 
Profesorii scolii 
Elevii scolii 

Diplome, 
fotografii 

5. Proiect Transnational de Mentorat 
“Educatie Online prin Parteneriate” – 
“Dezvoltarea creativitatii prin muzica” 

01.07.2021-
30.08.2021 

Prof.Circiu 
Constantin 
 

Adeverinta/ 
certificat 
participare 

 
 

RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA  CATEDREI  EDUCAȚIE PLASTICĂ,  
 AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
1. Activitati organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lectii deschise, referate in 
cadrul comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expozitii, publicatii, simpozioane  
sau alte activitati. 
 
Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada activitatii 

1. Oua de Paste – activitate CSE 03-09.05.2021 Prof. David Tatiana Fotografii, diplome 
 

2. Activitate Ziua copilului – 1 iunie 04.06.2021 Prof.David Tatiana Fotografii  
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2. Organizarea asisțentelor și inter-asisțentelor 
 
Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada activitatii 

1. Monitorizarea activitatilor 
desfasurate on-line pe platforma 
GOOGLE CLASSROOM si pe baza 
fiselor de monitorizare a activitatii 

 Dir. Peticila Elena 
  Dir.adj. Birlica Maria 

Raport de monitorizare 
a activitatii on-line 

 
 
3. Organizarea pregătirilor suplimentare 
 
Nr. 
crt 

Numele si prenumele 
cadrului didactic 

Ziua si ora      Tipul  consultatiei 

1. Piciorea Ancuta/ Serbanoiu Ion In fiecare ora prin verificarea tinutei 
 

 

 
 
4. Pregatirea profesională 
 

Nr. 
Crt 

Nume  si prenume Participarea la un curs de perfectionare in intervalul  
01.09.2020 -31.01.2021 
Sustinerea unei inspectii de grad 

Data 

1. Serbanoiu Ion Colocviu in vederea sustinerii Gradului Didactic 
I – DPPD Brasov 

10 februarie 
2021 

 
 
 
Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
 

PUNCTE TARI 
 

- Personal didactic calificat/ titulari la Catedra Educatie fizica 
si sport 
- Cadre didactice interesate pentru auto-perfectionare continua 
: Prof. Serbanoiu Ion – inscris Grad I 
- Existenta infrastructurii: sala/ teren  de sport,  
- Atmosfera de buna dispozitie in timpul lectiilor de educatie 
fizica, atat in cadrul lectiilor desfasurate pe baza sportiva, cat 
si on-line; 
- Echiparea corespunzatoare a elevilor pentru desfasurarea 
orelor de educatie fizica 
- Copii legitimati la cluburi sportive care practica sportul de 
performanta; 
- Preocupari permanente privind sanatatea, participarea la 
activitati sportive, competitii; 

PUNCTE SLABE 
 

-  Lipsa unei sali de sport si a unui teren 
de sport in incinta scolii 
-  Lipsa cabinetului medical scolar; 
-  Lipsa motivatiei si interesului pentru un 
numar mare de elevi; 
- Insuficienta motivare a elevilor pentru a 
participa mai activ la lectiile on-line 
- Utilizarea mai redusa a mijloacelor 
moderne la unii dintre elevi (calculator, 
tableta, telefon,) cauzate de problemele 
financiare ale familiilor – pentru 
activitatea online  
 

OPORTUNITATI 
 

- Posibilitatea de a creste motivatia elevilor pentru participarea 
la lectiile de educatie fizica si sport; existenta platformei on-
line, a telefoanelor/tabletelor, a materialelor ajutatoare 
 

AMENINTARI 
 
- Alocarea insuficenta de fonduri pentru 
baza materiala conduce la o diminuare a 
calitatii actului instructiv-educativ;   
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Plan de măsuri: 
 
- urmarirea executiei elevilor in timpul desfasurarii orelor; corectarea executiilor deficitare; 
- evaluare obiectiva si corecta, ritmica – tinand cont de progresele realizate; 
- cresterea varietatii continutului instruirii 
- comunicare eficienta profesor – elev - parinte 
- constientizarea beneficiilor prin practicarea educatiei fizice; 
- tratarea diferentiata a elevilor cu ritm lent de invatare (CES), cu exces ponderal, cu probleme de 
sanatate – efort limitat 
- materiale informative adecvate lucrului on-line; programe adecvate invatarii on-line; evaluarea 
activitatii elevilor in mediul online. 
   

 Prof. Piciorea Ancuta 
 
 

 
RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA  COMISIEI METODICE TEHNOLOGII 

AN ȘCOLAR 2020-2021  
 

 
Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activitatii 

1. Stabilirea temelor pentru competentele 
digitale XII MI 
  

noiembrie Peticila Elena, Magla 
Manuela 

da 

2. Realizarea decoratiumilor pentru Sfantul 
Andrei 
  

noiembrie Toader Nicoleta da 

3. Povestea lui Mos Nicolae 
  

decembrie Toader Nicoleta da 

4. In asteptarea lui Mos Craciun 
  

decembrie Toader Nicoleta da 

5. Stabilirea temelor pentru competentele 
profesionale XII PM 
  

ianuarie Balan Radu da 

6.  Felicitari pentru mama 
Confectionarea martisoarelor 
 

martie Toader Nicoleta da 

7.  Ornamente pascale 
 

aprilie Toader Nicoleta da 

8. Organizarea examenului de certificare a 
competentelor digitale 
 

mai  Peticila elena 
Magla Manuela 

da 

9. Ziua copilului 
 

iunie Toader Nicoleta da 

10. Sustinerea examenului de certificare a 
competentelor profesionale nivel 4 – 
clasa a XII-a PM 
 

iunie Balan Radu da 

11. Proiectul “Ecologistii in actiune” – 
activitati de ecologizare in ecosistemul 
urban Comarnic 
 

Iunie-iulie Balan Radu 
Trifan Mihaela  

da 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 
 AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
1. Activitati organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare : lectii deschise , referate in cadrul 
comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expozitii, publicatii, simpozioane  sau alte 
activitati. 

Nr. 
crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada activitatii 

1. Deschiderea anului scolar 14.09.2020 Dirigintii/ profesorii 
claselor, invatatoare, 
educatoare 

Fotografii 
 

2. Ziua Educatiei – activitati specifice la 
nivel de clasa 

05.10.2020 Diriginti/ invatatoare/ 
educatoare 

Fisa activitate  

3. Proiect educational local “Educatia, 
unitate si solidaritate” 

05-15. 
10.2020 

Dir. Peticila Elena 
Dir.adj.Birlica Maria 
Prof. Piciorea Ancuta 
Prof. Arion Monica 
Prof. Vasile Melania 
Profesori/ invatatoare 

Proiect 
Fotografii 
Diplome 

4. Crosul Veteranilor Invictus, Comarnic 17.10.2020 Prof. Piciorea Ancuta Fotografii 
5. Simpozionul Național  ,,  Rapsodii de 

toamnă”, organizat de Smart Education, 
Participare directă  cu lucrarea  ,,Rolul  
activităților de creație în clasa 
pregătitoare”. 

25.10.2020 Tolea Corina  
Elevii CP B 

Adeverință/ 
diplomă de 
participare 
Publicarea lucrării 
în revista - 
Rapsodii de 
toamnă, Smart 
Education. (CD) 

6. Sarbatorim Halloween – concurs de masti  30.10.2020 Prof. David Tatiana 
Prof./ Dirigintii claselor 

Fotografii 

 7. 
 
 
 

,,Un mediu curat este un mediu sanatos!”- 
activitate de ecologizare a spatiului verde 
din curtea gradinitei 

Octombrie 
2020 
 

Dracea-Marisescu 
Mariana 
Parintii, copii 
 

Fotografii 
 
 

8. ,,Mananci sanatos, cresti sanatos”- 
activitate de educatie nutritionala 
 

Octombrie 
2020 

Ionescu Tania 
Asis.Ulei Angela 

Fotografii, 
expozitie. 
Proces verbal 

 9. 
 

,,Culorile Toamnei”- expozitie cu lucrarile 
copiilor 

30.10.2020 
 

 Dracea Marisescu 
Mariana 

Fotografii 
 

10. ,,Toamna si culorile ei”- Concurs de 
pictura – activitate online 

Noiembrie 
2020 

Ionescu Tania Activ.pe Classroom 
Whatsapp 

11. Ziua Mondiala a Drepturilor 
copilului(UNICEF) 

20.11.2020 Prof. Piciorea Ancuta Fisa de activitate 
Fotografii, diploma 

12. Concurs ,,Micii olimpici” Octombrie-
noiembrie 

Cls. IV A, IV B 
Chițu Ligia 
Oghină Daniela 
Vișan Ioana  

Medalii  
Diplome  

13. ,,Poveștile în viața noastră’’ 5 nov 
13 ianuarie 

Clasa a IV-a B 
Oghină Daniela 

Activitate online 

14. Concurs Județean “ Rapsodii de toamna nov. 2020 Tolea Corina  Diplome premii 
Parteneriat 
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15. Realizarea decoratiumilor pentru Sfantul 
Andrei 

noiembrie Toader Nicoleta Decoratiuni Mos 
Andrei 

16. Activitate 1 Decembrie 27.11.2020 Prof.Circiu Constantin 
Dirigintii/ invatatoarele/ 
profesorii claselor 

Fisa de activitate 
 

17. ,,Sunt mândru că sunt 31oman!” 
Confecţionarea steguleţelor 
- Recitări de poezii 

decembrie 
ianuarie  

CPB Tolea Corina  
CPA Drăcea Maria 

Activitate online 

18. ,,Lumea poveștilor “ 8 dec Clasa I 
Vișan Ioana  

Activitate online 
Picturi, PPT 

19. Cadouri de Craciun – campanie Primaria 
Comarnic 
 

15.12.2020 
 
 

Dirigintii/ invatatoarele/ 
profesorii claselor 

Pachete cu dulciuri 
 
 

20.  ,,Iarna ”- pictura 
 

decembrie 
2020  

Drăcea Maria 
Magdalena  

Expoziție  

21. Expozitia realizata pe pagina de 
Facebook a Muzeului Memorial ,,CEZAR 
PETRESCU”,cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă 

decembrie 
2020 

Georgescu Alexandra Fotografii , site  

 22.   ,,A sosit Mos Craciun!” - activitate cu 
prezenta fizica a prescolarilor in curtea 
gradinitei – poezii si colinde 

16-18. 
12.2020 

Toate educatoarele 
Mos Craciun cu 
ajutoarele sale 
Reprezentat al Primariei 
D-na Director 
Parinti /copii 

Fotografii 
Filmari 
 

 23.  Serbare de Craciun – online 
      (filmare) 

25.12.2020 Dracea-Marisescu 
Mariana 
Pechianu Diana 
Stanciu Mihaela 

Google Classroom 
WhatsApp 
CD 

24. Mesaje de sarbatori- on-line 
Colinde de Craciun 

22.12.2020 Prof. Circiu Constantin 
Diriginti/ invatatoare/ 
educatoare 

Colinde 
Mesaje 

25. Traditii si obiceiuri de Craciun/ “Secret 
Santa” 

21.12.2020 Profesorii scolii Fotografii 

26. Facem oameni de zapada! ianuarie 
2021 

Vișan Ioana  Fotografii, 
filmulețe trimise pe 
Classroom 

27. ,,A venit iarna!!!” 11 ianuarie Clasa I 
Vișan Ioana  

Activitate online 
FOTOGRAFII  
Înregistrări video 

28. ,,Să-l descoperim pe Eminescu” ianuarie CP B Tolea Corina 
C PA  Drăcea Maria 

Activitate online 

 29. 
 
 
 
 

,,Magia iernii/magia cuvantului 
eminescian in poezie si culoare”- concurs 
online (lucrari ale copiilor si poezie) 
,,Cel mai bun recitator”- poezii de Mihai 
Eminescu 
 

 
15.01.2021 
 
 
 
 

Dracea-Marisescu 
Mariana 
Stanciu Mihaela 
Pechianu Diana 
Ionescu Tania 
Parinti, copii 

Google Classroom 
WhatsApp 
Fotografii 
 
 

30. “Prevenirea traficului de persoane” – 
Eveniment National online 

27.01.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Prof. Vasile Melania 

Certificat de 
participare 

31. Ziua cititului impreuna 10.02. 2021 Prof.Inv. primar Fulau 
Dalila 
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32. 
 

Activitate extracurriculara ,,Calatorie in 
lumea povestilor”, 
dramatizari/miniscenete 

Februarie 
2021 

Ionescu Tania 
 

Fotografii 
 

33. Dezvoltarea Carierei  Februarie, 
2021 

Clasele a XII-a 
Prof. Simpetreanu M.. 
Visean G. Balan R.  
Prof. Vasile M. 

Chestionare, 
Procese verbale 

34. Concurs ,,Amintiri din copilărie” februarie 
2021 

Cls IV A,  IV B, CP B  
Chițu Ligia 
Oghină Daniela 
Tolea Corina  

Medalii  
Diplome  
Parteneriat 

35. Activitate de celebrare a 165 de ani de la 
dezrobirea romilor-cunoasterea istoriei 
romilor (HoltIS) 

21.02.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Clasa a VI-a A 

Certificat de 
participare 
 

36. Sesiunea Nationala de Parenting 
Apreciativ: “Cum abordezi pozitiv 
comportamentele copilului?” (HoltIS) 

Februarie -
martie 2021 

Prof. Piciorea Ancuta 
Parintii Clasei a VI-a A 

Certificat de 
participare  

37.  Felicitari pentru mama 
Confectionarea martisoarelor 

Februarie - 
martie 

Toader Nicoleta Martisoare, 
fotografii 

38. 1 Martie - Martisor 01 Martie 
2021 

Diriginti/ invatatoare/ 
educatoare 

Fotografii 

39. 
 
 

Concurs National - online ,,Martisoare 
zambitoare”organizat de Grad. PP 
Furnicuta, Arad 

1 Martie 
2021 
 

Dracea-Marisescu 
Mariana 

Diplome 
Premiul I, II , III 

40. Proiect educational  în parteneriat  
 ,,Lumea minunata a cartilor” 

martie – 
iulie  

Vișan Ioana  
Constantinescu Daniela 
Stanciu Mihaela 
Simionescu Viorica 

Nr. 1352/29.03. 
2021   
Portofolii, Diplome                                                                                                     

41. Ziua Mamei 08.03.2021 Prof.Circiu Constantin 
Profesorii scolii 

Fotografii 
 

42. 
 

,,Fiecare pui are mama lui” – sceneta 
dedicata mamei, inregistrata si prezentata 
mamei pe Whatsapp 

8 Martie 
2021 

Toate educatoarele Fotografii, 
Inregistrare 

43. Autocunoastere si personalitate : 
Respectul de sine 
 

Aprilie,  
2021online
- classroom 

Cls aXII-a MI 
Prof. Simpetreanu M. 
Cons. Prof Vasile M 

Chestionare  
Proces verbal 

44. Sesiunea Nationala: “Dezvoltarea 
abilitatilor de viata independenta” (HoltIS 

14.03.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Clasa a VI-a A 

Certificat de 
participare 

45. Proiect CSE “Concurs de Paste”  03-09. 
05.2021 

Prof. Piciorea Ancuta 
CSE  

Diplome participare 
elevi 

46. Concursul GEOMETRIE PASCALA, 
organizat de Şcoala Gimnaziala 
,,Alexandru Ioan Cuza, Campina 

15.03.2021 Georgescu Alexandra  Diplome premii 

47. Cerc Pedagogic nr. 1 -Consiliere si 
orientare-Educatie permanenta 

26.03.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
 

Adeverinta de 
participare 

48. Concursul Naţional - ZIRCON -Iaşi  27.03.2021  Sbîrnea Elena  Adeverinţă  
49. 
 

,,Vin Floriile cu soare” – educatie 
religioasa 
 

22 aprilie 
2021 
 

Stanciu Mihaela / 
Pechianu Diana  
Preot Gabriel Carciu 

Fotografii 
 
 

50. 
 

,,Vanatoarea de oua” activitati distractive 
 

23 aprilie 
2021 

Stanciu Mihaela  
Pechianu Diana 

Fotografii 
Evaluator 

51.  Ornamente pascale aprilie Toader Nicoleta Ornamente 



 
 

33 

52. 
 

Concurs National ,,Primavara ca o 
poveste”, expozitie si voluntariat – 
Gradinita PP nr.2 Aiud, jud Alba 

Aprilie 
2021 

Dracea- Marisescu 
Mariana 
 

Certificat 
voluntariat 
Diplome –premii 
I,II,III 

53. 
 

Parteneriat / proiect educational-social 
,,Imparte bucurii, educa suflete” 
Sc.Gimnaziala nr.16 Galati si asociatia 
Noi pentru idei noi , Galati 

Aprilie 
2021 
 

Dracea – Marisescu 
Mariana 

Parteneriat 
Voluntariat 
 

54. 
 

Publicat articol ISSN 2601-940X Revista 
,,Terra in aor eyes” 

Aprilie 
2021 

Dracea _ Marisescu 
Mariana 

Revista online 
 

55. Simpozionul Internațional ” Educație fără 
frontier” 

Mai 2021 PIP Tolea Corina Adeverinta 
Articol în revistă cu 
ISSN 

56. Proiect “Ce este voluntariatul si 
importanta lui”, Asociatia socio-culturala 

10-13. 
05.2021 

Cons. Vasile Melania Certificat de 
participare 

57. Cerc pedagogic organizat de Liceul 
“Simion Stolnicu” , orasul Comarnic – 
“Valente transdisciplinare in studiul 
stiintelor socio-umane 

12.05.2021 Catedra socio-umane Adeverinte 
organizare cerc 
pedagogic 

58. 
 
 

,,In lumea povestilor ‘’ – Clubul de 
lectura, clasa I 

17 mai 
2021 
 

Stanciu Mihaela 
Pechianu Diana 
Simionescu Viorica 
Visan Ioana 

Fotografii  
Proiect educational 

59. Primăvara în culori – pictură    mai 2021 Chițu Ligia  Expoziție  
60. Concurs ,,Formidabilii’’ Martie -  

mai 2021 
Ed.Cofaru Mihaela 
Clasa a IV A, a IV-a B 
Chițu Ligia, Vișan Ioana 
Oghină Daniela 

Medalii  
Diplome  

61. Etape ale dezvoltarii personalitatii Mai, 2021 
online 
classroom 

Cls a X-a U, 
Prof. Visean Gabriela 
Prof. Vasile Melania 

Chestionare, 
Proces verbal 

62. Activitatea „Teoriile conspiratiei, o 
capcana pe care o putem evita”(UNICEF, 
Centrul de Jurnalism independent) 

01.06.2021 Prof. Piciorea Ancuta 
Clasa a VI-a A 

Certificat de 
participare  

63. Activitate Ziua Internationala a Copilului 
Program artistic 

01.06.2021
04.06.2021 

Prof. Circiu Constantin 
Dirigintii/ invatatoarele/ 
profesorii claselor 

Fotografii 
Mesaje, desene 
Fisa de activitate  

64. 
 

,,Curcubeul copilariei: muzica si miscare” 
petrecere de Ziua Copilului 

Iunie 2021 
 

Toate educatoarele 
 

Fotografii 
Filmare 

65. 
 

,,Eroii Internetului” – participare la cele 3 
module in cadrul programului dedicat 
profesorilor 

Aprilie – 
Mai 2021 
 

Cadre didactice Diplome 
 
 

66. Competitia Nationala “Eroii internetului- 
Siguranta online pentru elevi”, editia 
2021 (ADFABER) 

Mai-iunie 
2021 
 
 

Prof. Piciorea Ancuta 
Dir. Peticila Elena 
Clasa a VI-a A 

Diploma de 
participare, 
Panou scolar, 
materiale 

67. Curs de robotica scolara 
NEXTLAB.TECH 
(Elevul Oprea Alexandru V B s-a calificat 
intr-o etapa superioara de concurs) 

11 mai - 30 
iulie 2021 

Prof. Mihai Pompilia Certificat 
participare 

68. Cum sa-mi gasesc vocatia Sesiune online  
cu elevii clasei a IX-a, sustinuta de un 
psiholog de la Fundatia Calea Victoriei 
2007. 

7 mai 2021 Pesedintele Comitetului 
de Parinti cls. a IX-a MI 
Harabagiu Raluca  
Prof. Piciorea Cornelia 

Protocol de 
colaborare cu 
Fundatia Calea 
Victoriei 2007. 
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69. Concurs National “Intelege drepturile” Mai 2021 Profesori ai scolii Adeverinte / 

certificate 
participare 

70. Saptamana voluntariatului: Proiect  
“Daruri, zambete de copii” in parteneriat 
cu Scoala Gimnaziala Sotrile 
 

14 mai 
2021 

Cons. Sc. Vasile Melania 
Profesori ai scolii 
Elevi din CSE 

Materiale donatie 
Fotografii 
Parteneriat 

71. Sesiune de siguranta in mediul online 
sustinuta de Delia Ilie(se ocupa cu 
software si consultanta de business) 

28  mai 
2021 

Pesedintele Comitetului 
de Parinti cls. a IX-a MI 
Harabagiu Raluca  
Prof. Piciorea Cornelia 

Fotografii 

72. 

Simpozion: ,,TENDINŢE MODERNE ÎN 
EDUCAŢIA PARENTALĂ-ARTA DE 
A FI PĂRINTE” – ediţia a V a, 
desfăşurat on-line, organizat de ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ DRAGĂNEŞTI 
 

15 iunie 
2021 

Georgescu Alexandra Adeverinta 
 
Articol în revistă cu 
ISSN 

73. 
 
 
 

Profesia de fotograf, 
prezentata de tatal unui elev al clasei a IX-
a MI 
 

04.06.2021 Dimache Romeo 
Diriginte Piciorea 
Cornelia 

 

74. 
 
 
 
 

Chestionar de consiliere si orientare in 
cariera 
Evaluarea psihoaptitudinala 
a elevilor clasei a IX-a MI 
 

18  iunie  
2021 

Pesedintele Comitetului 
de Parinti cls. a IX-a MI 
Harabagiu Raluca  
Prof. Piciorea Cornelia 
Cons. sc. Vasile Melania 

Protocol de 
colaborare Great 

People Inside S.R.L 

75. 
 

Simpozionul Internațional – “Creaticitate 
și inovație în procesul instructiv – 
educativ”, iunie, 2021. 
 

iunie, 2021  Tolea Corina  
 

 articol în revista cu 
ISSN 

76. Ultimul Clopotel-  
Organizarea si efectuarea Festivitatii de 
premiere a claselor IX-XI 
 

 iunie 
 iulie, 2021 

Toate cadrele didactice Fotografii,  

77. Festivitatea de sfarsit de an scolar 2020-
2021 

24.06.2021 Dirigintii/ profesorii 
claselor, invatatoare, 
educatoare, elevi 

Fotografii 

78. Conferinta Nationala „Elevul – oglinda 
invatamantului” 

Iunie-iulie 
2021 
 

Prof. Piciorea Ancuta 
 

Certificat 
participare 

79. Proiectul “Ecologistii in actiune” – 
activitati de ecologizare in ecosistemul 
urban Comarnic 

Iunie-iulie Balan Radu 
Trifan Mihaela  

Fotografii 
Fise de activitate 

80. Excursie în Munții Bucegi 
 

iulie  Tudorașcu Daniela  Fotografii  

81. Proiect Transnational de Mentorat 
“Educatie Online prin Parteneriate” – 
“Dezvoltarea creativitatii prin muzica” 

01.07.2021
-
30.08.2021 
 

Prof.Circiu Constantin 
 

Adeverinta/ 
certificat 
participare 
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  Analiza SWOT la nivelul comisiei 
         

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Existenţa personalului didactic calificat care permite 
realizarea unui învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-
elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-
profesori) favorizează un climat deschis şi 
stimulativ; implicarea profesorilor – elevilor - 
parintilor in activitatea on -line 

 Colaborare bună cu Poliţia, Clubul Copiilor, 
Primaria orasului Comarnic, Asociatia Parintilor 

 Consiliul Elevilor se implica in organizarea tuturor 
activitatilor organizate in scoala, cat si a celor 
extrascolare 

 Starea de pandemie generată de virusul COVID 
-19 a facut ca activitățile educative să se reducă 
la minim si să se desfasoare în mediul on-line 

 Familia nu este implicată suficient în activitatea 
de educare a copiilor; 

 Starea materială precară a unor families lipsa 
tehnologiei. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, 
Biserica, Poliţia, Clubul copiilor); 
 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 
elevilor, deruta morală determinată de societate, 
starea de pandemie , mass media etc.;  
 

 
                                                                                                                 Responsabil comisie, 
                                                                                                                  Prof. Piciorea Ancuta 

 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA CONSILIERE ȘI ORIENTARE 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
 COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 
managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute 
ulterior. Principalele activităţi derulate: 

• Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 
• Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in vigoare 
• Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale 
şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  
• Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 
dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-
părinte  
• Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 
• Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului 
şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial 
dezorganizat sau mono-parental 
• Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de 
socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 
          In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat în mare parte structura curriculumului, bazata pe: 
 • Competenţe generale 
 • Valori si atitudini 
 • Competenţe specifice si conţinuturi 
 • Sugestii metodologice 
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            Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe si deprinderi, a căror dezvoltare 
este preconizată pe durata ciclului gimnazial, în timp ce competenţele specifice (derivate din competenţele 
generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an şcolar, au fost corelate cu conţinuturi ale învaţării si 
prezentate distinct, pentru fiecare clasă în parte. 

  Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odată cu constituirea comisiei 
diriginţilor la începutul anului şcolar 2020-2021, în şedinţa comisiei metodice în care au fost nominalizaţi toţi 
profesorii diriginţi, aprobaţi în Consiliul Profesoral. Tot în cadrul şedinței s-au punctat direcții care trebuie urmate 
pentru o bună desfăşurare a comisiei; s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere și sugestii de 
teme pentru această oră astfel țncât toţi diriginţii  să prezinte la timp planificările;s-a stabilit intervalul în care să 
aibă loc sedinţele cu părinţii. S-a alcătuit graficul intâlnirilor în cadrul Ariei și temele ce vor fi discutate : 

Septembrie: 
   Organizarea activităţii: 
       - constituirea comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2020-2021; 
       -stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare; 
       - analiza programelor şcolare în vigoare; 
       -îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

Octombrie 
Mapa dirigintelui: 
- -analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2019-2020; 
-prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2020-2021; 
-stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora; 
 - discutarea activitatilor propuse în cadrul comisiei; 
- revizuirea regulamentului de ordine interioara 
          De asemenea, toţi diriginţii au monitorizat  modul  de respectare  a legii privind  singuranţa în unităţile de 
învăţământ , obligativitatea  respectarii ROI, îndatoririrle elevilor şi profesorilor de serviciu, au rediscutat  modul 
de completare  a documentelor şcolare (catalog , registru , condică), au intocmit rapoartelor de sfârşit de 
semestru /anuale.  
 Ca urmare a situației provocate de virusul SARS-COV , programul de activitate al activităţilor propuse a 
fost îndeplinit şi completat cu activităţi ivite pe parcursul sem. I,  în funcţie de necesităţi. 
             In contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns și  de asemenea în 
colective eterogene, a dat rezultate  , aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului. 
Concretizarea acestor acțiuni s-a facut prin conceperea , realizarea și prezentarea unor acțiuni cu caracter formativ 
și educativ la nivelul școlii cu diverse ocazii . 
            Comunicarea între noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă și temeinică formare a elevilor 
noştri, în acţiunile la clasă claselor  a dus la eficientizarea demersului didactic ,care s-a realizat şi printr-o abordare 
inter si transdisciplinară a temelor la ora de dirigenţie.  
           În vederea implicării cât mai active a parinţilor în viaţa şcolii , în cadrul  sedinţelor cu părinţii au fost 
împărtăşite experienţe personale, în această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar si pentru părinţi. 
         Studiul individual a constituit, de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă, cu aplicarea în 
demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar si dezbaterile cu diverse teme ce au fost susţinute în cadrul 
întalnirilor lunare din cadrul comisiei. 
                  ACTIVITĂȚI : 

- „Ziua Educatiei”- activitati specifice la nivel de clasa  

- Proiect educational local „Educatia, unitate si solidaritate”, prof. Piciorea Ancuta 

- Crosul Veteranilor Invictus, Comarnic- prof. Piciorea Ancuta 

- „Haloween- concurs de masti”- toate acdrele didactice 

- „Ziua Mondiala a Drepturilor copilului”- toate cadrele didactice       

- „Sarbatorile de iarna” , activitati specifice la clasa- toate catedrele didactice 

- „Prevenirea”                                            
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Analiza SWOT 
 
PUNCTE TARI 
    -Diriginţii au consultat în format electronic  programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al 
claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie. 
 -Au fost prezentate prin discuții în cadrul catedrei teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 
educative. 
- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate 
de tip elev-elev sau elev – profesor. 
- În majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare 
şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI).  
- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea 
acestora în rândul profesorilor de la clasă 
-Existenţa unui număr mic de elevi în clasă permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi cadru didactic în 
realizarea obiectivelor, o observare mai directă a elevilor de către profesori şi dirigintele clasei ; 
-Existenţa personalului didactic calificat în proporţie de 100% permite realizarea unui învăţământ de calitate; 
-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) 
favorizează un climat deschis şi stimulativ; 
- Derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasele  aVIII-
a) privind programa și calendarul examenului de capacitate, traseul educativ al absolvenţilor. 
 
PUNCTE SLABE 
- Activitatea în mediul online a scăzut interacțiunea directă între profesorul diriginte și elevi. 
-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este destul de mare; 
-Pandemia a  împiedicat desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe 
dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 
- Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă 
vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict. 
- Dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu. 
-Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor; 
-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor; 
-Starea materială precară a unor familii. 
 
OPORTUNITĂŢI 
- Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor ; 
- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 
(Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,) 
- Cursuri de formare pe teme educative : cursul CRED, prof. Cârstea Maria, diriginte clasa a V-a B ȘI prof. Arion 
Monica, diriginte clasa a VII-a A. 
 
AMENINŢĂRI 
- Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de pandemie, societate, mass 
media etc.; 
- Motivarea scăzută a cadrelor didactice din cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de prestaţia fiecăruia la 
acordarea de stimulente salariale; 
- Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă 
implicare în viaţa şcolii; 
 
                             Întocmit,  

                                                                                                  Responsabil comisie 
                                                                                                   Prof. Cârstea Maria 
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  RAPORT  FINAL ELEVI BENEFICIARI BURSE, 
AN ȘCOLAR 2020 – 2021 

 
                  Încheiat  astăzi 10.11.2020, în cadrul şedinţei Comisiei pentru Burse Școlare pentru elevii de    
la Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic.   
         Ordinea de zi: 
        Analizarea cererilor depuse pentru obtinerea de burse in sem I 2020/2021 
        Avand in vedere adresa M.E.N nr.41194/ 06.11.2018 in ceea ce priveste drepturile copiilor cu CES, in 
conformitate cu prevederile articolului 129, alin.7 din Legea nr.272/2004 republicata si art.51, alin 2 din Legea 
nr.1/2011. De asemenea, potrivit OMECTS nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 
burselor modificat cu OMEN nr.3480/2018, art.18, alin.2 unde este stipulat ca elevii cu cerinte educationale speciale 
pot obtine si bursa de merit/performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala.         
Luand in considerare si Legea nr.38/2019, art.82 alin 1 – elevii de la cursurile de stat beneficiaza lunar de 
burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social. 
Au participat: - responsabil comisie Prof. Piciorea Ancuta 
  Membrii: Turea Gabriela, Naparus Adela, Mitrea Georgiana  
  Dirigintii/Invatatoarele claselor 
Comisia a analizat si a  constat urmatoarele: 
Situatia elevilor beneficiari de burse in semestrul I al anului scolar 2020/2021 este urmatoarea: 
Vor benefici de burse 89 elevi din care:         Burse de orfan – 24 
      Burse de boala – 21 
      Bursa de merit gimnaziu – 18 
      Bursa de merit liceu – 26 
Drept pentru care am încheiat prezentul raport final. 
 

Încheiat  astăzi 10.02.2021, în cadrul şedinţei Comisiei pentru Burse Scolare pentru elevii de la Liceul 
„Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic. 
        Ordinea de zi: 
        Analizarea cererilor depuse pentru obtinerea de burse in sem II 2020/2021 
        Avand in vedere adresa M.E.N nr.41194/ 06.11.2018 in ceea ce priveste drepturile copiilor cu CES, 
in conformitate cu prevederile articolului 129, alin.7 din Legea nr.272/2004 republicata si art.51, alin 2 din 
Legea nr.1/2011. De asemenea, potrivit OMECTS nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de 
acordare a burselor modificat cu OMEN nr.3480/2018, art.18, alin.2 unde este stipulat ca elevii cu cerinte 
educationale speciale pot obtine si bursa de merit/performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura 
de protectie sociala. 
        Luand in considerare si Legea nr.38/2019, art.82 alin 1 – elevii de la cursurile de stat beneficiaza 
lunar de burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social. 
Comisia a analizat si a  constat urmatoarele: 
Situatia elevilor beneficiari de burse in semestrul I al anului scolar 2020/2021 este urmatoarea: 
Vor beneficia de burse 126 elevi din care: Burse merit gimnaziu: 32 
      Burse merit liceu: 45 
      Burse orfan: 26 
      Burse boala:23 
Drept pentru care am încheiat prezentul raport final. 
 
            Director,                                                                                      Responsabil comisie burse,  
        Prof. Peticila Elena                                                                              Prof. Piciorea Ancuta 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATE COMISIEI C.E.A.C. 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
 

I. Puncte tari:  
- Inițializarea RAEI in termenul acordat, conform calendarului;  
- Completarea bazei de date, in format electronic;  
- Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă pentru majoritatea cadrelor didactice şi 
a  personalului didactic auxiliar;  
- Relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială;  
- Resursele financiare au fost folosite corect în acord cu politicile şi obiectivele propuse;  
- Elevii au dovedit respect faţă de personal şi grijă faţă de spaţiile şcolii;  
- Implicarea în concursuri şcolare;  
- Perfecţionarea constantă a întregului personal;  
- O buna mediatizare a rezultatelor si activităților realizate pe site-ul scolii; 
- Activitate online cu toate clasele in perioada 20 noiembrie 2020 – 1 februarie 2021. 

 
II. Puncte slabe:  
 - Ritmicitatea  activităţilor – lipsa unui calendar al activităţilor la nivel de unitate şcolară 
 - Completarea RAEI cu dificultate datorita lipsei de implicare constanta;  
 - Superficialitate / indiferenţă în evaluarea activităților/ proiectelor derulate;  
 - Planificarea activităţilor este in continuare deficitara;  
-  Lipsa de implicare/ iniţiativă a unor cadre didactice;  
 - Un număr mai mic de parteneriate fata de anul precedent;  
- Atragerea slaba de surse de finanţare extrabugetare;  
-  Nu toți elevii au participat la activitățile on-line ( unii din motive tehnice, alții nemotivați psihologic);  
 

 III. Amenințări: 

 - Neîncadrarea in calendarul completării RAEI, in format electronic;  

 - Suprasolicitarea unor membrii ai comisiei si eficienta scăzuta a activității lor.  

 

IV. Propuneri: 
- Realizarea activităților conform calendarului.  
- Derularea proiectelor în curs de desfăşurare şi iniţierea altora noi, cel puțin la nivelul anului școlar precedent.   
- Implicarea mai activa a tuturor angajaților unitatii in furnizarea de date si in activităţile scolii.  

- Derularea de activităţi cultural-artistice şi sportive (proiecte locale; 

- Derularea de activităţi şi proiecte în scopul “Educaţiei pentru mediu”; 

- Implicarea activa a mai multor părinţi în derularea proiectelor şi activităţilor; 

- Inițierea unor proiecte educaționale internaționale;  
- Atragerea de fonduri extrabugetare pentru dotări si derularea de proiecte.  

 

 NOTĂ: activităţile care nu au fost menţionate, nu mi-au fost aduse la cunoştinţă, în urma solicitărilor, până în momentul 
redactării prezentului raport!         
                                                                                                                              
                                                                                                                        Preşedinte comisie  prof. Fulău Dalila  
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
COMPONENTA BIROULUI EXECUTIV: 
Prin derularea procedurii interne de alegere a Consiliului, prin indeplinirea principiilor transparentei, a egalitatii 
de sanse si libertatii, s-a conturat urmatoarea structura de conducere a C.S.E.: 

- Presedinte: FĂCĂLET BIANCA 
- Vicepresedinte: FĂCĂLET LUCIAN 
- Secretar: GHIBERDICU FLORIN 
- Departamentul:  Avocatul Elevului: DUMITRACHE MARIA 

                          Comunicare si Relatii Publice: PICIOREA GABRIEL                         
                                      Cultura, Sport si Educatie: PURCARU TRAIAN 

                          Formare si Educatie nonformala: BREZEANU DIANA 
- + sefii de clasa ai liceului. 

Reprezentantul elevilor in  Consiliul de Administratie al liceului: ȘTEFĂNESCU ANTONIA  
Coordonator proiecte si programe educative: prof. PICIOREA ANCUȚA 
OBIECTIVE: 
 Obiectivele propuse de membrii Consiliului Scolar Elevilor in anul scolar 2020-2021:  
            Consiliul Scolar al Elevilor doreste sa implice cat mai multi elevi in activitatile pe care acestia 
intentioneaza sa le realizeze. Scopul principal al Consiliului Scolar al Elevilor este de a apăra și promova 
drepturile și interesele elevilor și de a implica elevii în actul educațional, viața civică, socială și culturală. Acesta 
are datoria de a reprezenta mai departe elevii. 
 

Activități derulate pe parcursul  anului școlar 2020-2021: 
 

Nr. 
crt 

Activitatea Data Descrierea activității Dovada 
activității 

1. Alegerea/ Validarea  
Consiliului Scolar 
 al elevilor 

14-31.10 
2020 

S-au desfasurat alegerile conform procedurii. 
Votul a fost deschis, in cadrul CSE, in calitate 
de preseindte fiind Facalet Bianca, 
vicepresedinte - Facalet Lucian si secretar - 
Ghiberdicu Florin.  

Proces 
verbal 

2. Ziua Educatiei /  
Proiectul Educatie – 
umanitate si solidaritate 

05.10.2020 Marcarea Zilei Educatiei prin activitati 
specific – vizite tematice, excursii 

Fise de 
activitate 

3. Alegerea/Validarea  
membrului reprezentant  
in CA 

01.10.2020 S-au desfasurat alegerile conform procedurii. 
Votul s-a realizat cu ajutorul urnei, 
participând doi candidați: Stefanescu Remus 
si Stefanescu Antonia. => CJE a hotarat 
reorganizarea alegerilor. 

Proces 
verbal 

4. Alegerea/Validarea  
membrului reprezentant  
in CA nr. 2 

30.10-
01.11.2020 

S-au desfasurat alegerile conform 
procedurii. Votul s-a realizat cu ajutorul 
urnei, participând trei candidați: Oancea Ana 
Maria, Stefanescu Remus si Stefanescu 
Antonia. Stefanescu Antonia a reusit sa 
obtina aceasta functie cu 232 de voturi. 

Proces 
verbal 

5. Cadouri de la Mos  
Craciun 

17-18.12 
2020 

Toate clasele (gradinita-12) au primit cadouri 
din partea primariei si a consiliului local. 

Poze 

6. Caravana CJE PH 25-29.01 
2020 

Carevana CJE este un proiect care are ca scop 
informarea elevilor despre educatia din 
Romania, Consiliul Elevilor si Statutul lor. 
Sefii claselor au primit un video pe care l-au 
prezentat colegilor. 
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7. „Dragobelele”  - Gaseste  
jumatatea 

24.02.2021 Concurs “Gaseste-ti jumatatea” 
Cautarea si descoperirea partii de inimioara  lipsa. 
Primele perechi care au gasit jumatatea de inima 
au fost premiate. Baietii au primit cate o rama, iar 
fetele cate un trandafir. 

Fotografii 
postari pe 
instagram 

8. Campania on-line 
„Totul va fi bine” la 
nivelul tuturor claselor  

Martie-
aprilie 2020 

Desenarea/ pictarea unui tablou cu curcubeu si 
mesajul “Totul va fi bine” 

Fotografii 
Desene  

9. Concurs de Paste 04-10. 
05.2021 

Consta in realizarea unor creatii de catre elevii 
din ciclul primar, gimnazial si liceal cu scopul 
sarbatorii pastelui. 

Fotografii 
pe 
instagram
-ul CSE 

10. Ultimul clopotel 03.06.2021 Activitate scoala Fotografii 
Diplome 
Premii 

 
                                                                                                                         Presedinte C.S.E 
                                                                                                                         Făcaăleț Bianca 
                                                                               

                                                                                                                           
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE, COMISIA SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
ANUL  ŞCOLAR 2020– 2021 

 
 
 

1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în cadrul 
comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte 
activități. 

 
Nr. 
crt 

Activitatea 
 

Data Profesor/persoane 
implicate 

Dovada 
activității 

1. Şedinţe trimestriale ale CSSM 
 

Sept. 2020 Membrii CSSM Proces-
verbal 

2. Întocmirea documentației SSM 
 

Sept. 2020 Birlica Maria Documente  

3. 
 
 

Identificarea pericolelor și evaluarea 
riscurilor asociate activității din cadrul 
unității 

permanent Membrii CSSM Procese 
verbale 

4. Ședințe de instruire a personalului didactic, 
didactic auxiliar, nedidactic, elevi, în 
domeniul securității și sanataății în muncă 

periodic Cadre didactice, 
personal didactic 
auxiliar, personal 
nedidactic, elevi 

Procese 
verbale, fișe 
individuale 
de instruire 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM  
AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

 Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze o învățare conștientă, activă, 
orientată spre cercetare ştiinţifică și spre valorile şi practicile societăţii contemporane. Misiunea ei este să 
orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică.  În acest sens activitatea desfășurată de 
către Comisia pentru curriculum în anul școlar 2020-2021 este în acord cu viziunea şi misiunea Liceului 
„Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic. care își propune să ofere o educație de calitate, centrată pe fiecare 
elev, asigurând o pregătire generală și profesională într-un climat care să încurajeze elevii să parcurgă 
propriul traseu educațional în concordanță cu aptitudinile și interesul propriu.  

Au fost implementate planurile cadru și programele scolare pentru toate clasele, au fost 
achiziționate, la început de an scolar, o parte a manualelor scolare si, apoi, treptat, restul acestora, pe 
parcursul semestrului I al anului școlar 2020-2021.  

De asemenea, în luna septembrie 2020, au fost stabilite orarele și schemele orare ale tuturor claselor 
din cadrul unității școlare.  

Tot la începutul anului școlar 2020-2021 au fost întocmite, de către responsabilul comisiei, în 
colaborare cu membrii acesteia, planul managerial, graficul ședințelor comisiei, regulamentul comisiei 
pentru curriculum și alte documente necesare bunei desfășurări a activității comisiei, fiind stabilite, de 
asemenea, atribuțiile și responsabilitățtile membrilor.  

            Pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ, în perioada septembrie – octombrie 2020, s-
au aplicat, teste/evaluări inițiale elevilor prin care s-au monitorizat activităţile de parcurs ale elevilor ori 
s-au realizat prognoze privind continuarea activităţii de predare-învăţare si, după caz, s-au întocmit 
planuri remediale.  

O altă activitate desfășurată a constat în întocmirea documentatiei necesare pentru sustinerea orelor 
de CDȘ (discipline optionale) în anul școlar 2021-2022,  în acord cu legislația în vigoare. 

Propunerile de discipline optionale pentru anul școlar 2021-2022 au venit din partea cadrelor didactice 
în perioada octombrie - noiembrie 2020.  

Consultarea părintilor și elevilor în vederea repartizării orelor de CDŞ pentru anul școlar 2021-2022, a 
constituit un obiectiv prioritar, fiind realizată de către profesorii-diriginți ai claselor, în cadrul sedințelor 
cu părinții dar și a unor dezbateri cu elevii, care la rândul lor au completat fișele de opțiuni pentru alegerea 
disciplinei opționale din anul școlar următor. 

Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC și CDŞ a fost realizată permanent. S-a monitorizat 
respectarea  orarului, a condicii de prezență, s-au verificat  cataloagele și monitorizat notarea ritmică,  au 
fost realizate asistențe la ore de către Directorul și Directorul adjunct ai școlii dar și de către responsabilii 
de catedră.  

O atentie deosebită a fost acordată informării elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, precum și a  
părinților acestora cu privire la Metodologia pentru sustinerea examenului  de Evaluare Națională 2021 
și a Bacalaureatului, la calendarul examenelor, precum și informării cu privire la organizarea și 
desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a la finalul anului școlar 2020 
- 2021.  

            S-a acordat o atenţie deosebită evaluărilor formative și sumative, prin care s-a urmărit, în special, 
parcursul școlar al elevilor. S-au analizat rezultatele şi s-au discutat eventualele măsuri remediale, acolo 
unde a fost cazul, în cadrul şedinţelor de catedră. 
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ANALIZA SWOT  

 Puncte tari :  

• respectarea  programelor şcolare, în vigoare; 
• adaptarea conţinuturilor la nivelul de înţelegere al elevilor; 
• întocmirea  corectă a planificărilor anuale, semestriale și  pe unităţi de învăţare; 
• implementarea corecta a planurilor-cadru  
• folosirea  unei metodologii didactice adecvate, care să asigure instruirea  și formarea  elevilor în 

raport cu  cerințele societății  contemporane; 
• preocuparea pentru dezvoltarea deprinderilor de lucru individual și în echipă ale elevilor; 
• Participarea activă a  elevilor la orele de CDȘ; 

 Puncte slabe:  

• folosirea, în multe situații, a metodelor şi strategiilor didactice tradiţionale - centrate pe predare; 
• nevalorificarea mijloacelor de învățământ din școală în procesul de predare-învățare; 
• lipsa motivației  învățării, tot mai  des  întâlnită  la  unii elevi; 
• interes scăzut al multor părinți pentru rezultatele copiilor lor, dar și pentru conduita acestora; 

Oportunităţi  

• capacitatea  profesorilor de a îmbina strategiile didactice tradiţionale cu strategiile  didactice 
moderne; 

• Folosirea metodelor interactive de predare-învățare și evidențierea caracterului practic al disciplinei 
predate; 

• posibilitatea realizării unor activităţi interdisciplinare.  

Ameninţări  

• programe  școlare  încărcate; 
• lipsa implicării extra a unui număr considerabil de cadre didactice. 
• interes relativ scăzut al elevilor pentru disciplinele de maximă importanță, precum Limba și literature 

română și Matematica; 
• număr ridicat de părinți dezinteresați de performanțele școlare și  de „viața școlii”; 
• întârzieri în transmiterea manualelor școlare din partea MEN/ISJ; 

 

 

                                                                            Responsabil Comisie, 
                                                                           Director adjunct, 

                                                                           Prof. Bîrlică Maria 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 
AN ŞCOLAR  2020-2021 

 
I. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Secretar șef: Năpăruș Adela 
Secretar: Ghiauș Elena Irina 
Informatician: Mihalache Maria-Magdalena 
 

II. ZONE DE COMPETENȚĂ 
PERSONAL – RESURSE UMANE - EDUSAL - REVISAL - SIIIR 
ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ 
ACTE STUDII – DOCUMENTE ȘCOLARE 
REGISTRATURĂ - RELAȚII CU PUBLICUL 
EVIDENȚĂ ELEVI  - STATISTICĂ ELEVI 
DIVERSE 

 
III. TABEL RAPORTARE 

 
Denumirea 
activității 

Descrierea 
activității 

Obiective 
propuse 

Durata și 
intervalul 
activității 

Responsabili 
activitate 

 

Indicatori realizare  
obiective. Concluzii 

Rezultate 
statistice 

PROIECTAREA 
ACTIVITĂŢII 

 

Desemnarea 
sarcinilor 
pentru fiecare 
membru al 
compartimen-
tului conform 
planului 
operațional 

a) Respectarea 
planurilor 
manageriale 
ale şcolii 
b) Implicarea 
în proiectarea 
activităţii şcolii 
c) Realizarea 
planificării 
calendaristice a 
compartimentu
lui 
d) Cunoaşterea 
şi aplicarea 
legislaţiei în 
vigoare 
e) Folosirea 
tehnologiei 
informatice în 
proiectare 

Pe întreg 
parcursul 
anului 
școlar 
 

Secretar șef 
Secretar  
Informatician 

Asigurarea interfeţei dintre şcoală 
şi beneficiar (elev, părinte, 
profesor) și funcţionarea 
secretariatului pentru elevi, 
părinţi, personalul unităţii de 
învăţământ şi pentru alte 
persoane interesate, potrivit unui 
program de lucru aprobat de 
direcţiune; 
Procurarea şi păstrarea 
documentelor privind legislaţia 
şcolară (legi, instrucţiuni, 
metodologii, ordine,) care au 
fost postate pe site-ul școlii şi 
care au fost aplicate pentru buna 
desfăşurare a activităţii 
compartimentului secretariat; 
Utilizarea produsele software 
din dotarea unităţii; 

100% 
obiective 
îndeplinite 

REALIZAREA 
ACTIVITĂŢII 

 

Organizarea 
documentelor 
oficiale 
 

Întocmirea în 
termen a 
situațiilor 
solicitate 

Pe întreg 
parcursul 
anului 
școlar 

Secretar șef 
Secretar  
Informatician 

S-au întocmit şi transmis la 
termenele stabilite situaţiile 
statistice şcolare; 
S-au întocmit complet statele de 
personal şi de plată;  
S-au întocmit documentele 
necesare  pentru programul 
Euro 200 
S-a redactat corespondenţa 
şcolară; 

100% 
obiective 
îndeplinite 

REALIZAREA 
ACTIVITĂŢILOR 

 

Asigurarea 
ordonării şi 
arhivării 
documentelor 

Respectarea 
legislației în 
vigoare cu 
privire la 
arhivarea 
documentelor 

Pe întreg 
parcursul 
anului 
școlar 

Secretar șef 
Secretar  
Informatician 

S-au arhivat documentele 
şcolare; 
S-au inventariat documentele în 
conformitate cu Legea arhivelor 
Naţionale nr. 16/1996, cu 
modificările ulterioare 

100% 
obiective 
îndeplinite 
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REALIZAREA 
ACTIVITĂŢILOR 
 

Gestionarea 
documentelor 
pentru 
resursa 
umană 
 

Întocmirea in 
termen a 
situațiilor 
solicitate cu 
respectarea 
legislatiei in 
vigoare 

Pe întreg 
parcursul 
anului 
școlar 

Secretar șef 
Secretar  
Informatician 

S-au actualizat dosarele 
personale ale angajaţilor; 
S-a ţinut evidenţa personalului 
didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic; 
S-au înscris datele în programul 
Edusal, Revisal și SIIIR; 
S-a ţinut evidenţa privind 
modificările salarizării, treptele, 
gradaţiile, gradele didactice, pe 
baza criteriilor emise de 
directorul unităţii de 
învăţământ; 
S-au întocmit documentele de 
personal (adeverinţe, copii, etc) 
pentru angajaţii unităţii la 
solicitarea acestora; 
S-au întocmit dosarele de 
pensionare ale salariaţilor; 
S-au actualizat: grade didactice, 
datele privind vechimea, 
salariul, statutul (titular, 
suplinitor, detaşat); 
S-au întocmit deciziile 
corespunzătoare; 

100% 
obiective 
îndeplinite 

 Întocmirea 
actelor de 
studii ale 
elevilor 
 

Realizare bază 
de date elevi, 
utilizare 
program 
tipărit diplome 

Pe întreg 
parcursul 
anului 
școlar 

Secretar șef 
Secretar  
Informatician 

S-au procurat, completat, 
eliberat şi ţinut evidenţa actelor 
de studii; 
S-au completat cataloagele de 
corigenţă şi s-a efectuat 
arhivarea documentelor şcolare; 
S-au completat situaţiile 
statistice ale elevilor şi claselor 
la începutul anului şcolar şi la 
sfârşitul semestrelor pe baza 
datelor înregistrate în procesul 
verbal al consiliului profesoral; 

100% 
obiective 
îndeplinite 

 Alcătuirea de 
proceduri 

Eficientizarea 
activității 

Pe întreg 
parcursul 
anului 
școlar 

Secretar șef 
Secretar 
Informatician 
 

S-au elaborat proceduri 
operaţionale pentru 
compartimentul secretariat; 
S-au ţinut evidenţa procedurilor 
operaţionale şi le-am revizuit ori 
de câte ori a fost nevoie; 

100% 
obiective 
îndeplinite 

COMUNICARE 
ŞI 

RELAŢIONARE 

 Formare 
profesională şi 
dezvoltarea 
carierei 
Participarea 
permanentă la 
instruirile 
organizate la 
ISJ Prahova 

 Secretar șef 
Secretar  
Informatician 

Identificarea surselor de 
informare, s-a manifestat interes 
pentru nou şi consecvenţă în 
procesul de autoinstruire 

100% 
obiective 
îndeplinite 

MANAGEMENTUL 
CARIEREI ŞI 

DEZVOLTARE 
PERSONALĂ 

 

 Formare 
profesională şi 
dezvoltare în 
carieră 
Participarea 
permanentă la 
instruirile 
organizate la 
ISJ Prahova 

 Secretar șef 
Secretar  
Informatician 

Identificarea surselor de 
informare; 
S-a manifestat interes pentru 
nou şi consecvenţă în procesul 
de autoinstruire; 

100% 
obiective 
îndeplinite 
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IV. ANALIZA SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) 
   
  Puncte tari: 
-  Toti membrii compartimentului secretariat au studii superioare și în specialitate; 
-  Existența echipamentelor software de înaltă calitate și performante în dotarea fiecărui birou; 
-  Existența unei bune colaborări cu cadrele didactice, elevii și părinții preșcolarilor și elevilor; 
 
Puncte slabe: 
-  Suprapunerea lucrărilor urgente și uneori termene foarte scurte în realizarea lor; 
-  Amânarea efectuării unor sarcini propuse pentru a răspunde cu promptitudine altor solicitari; 
 
Oportunități: 
-  Participarea la cursuri de formare organizate de I.S.J. Prahova sau alți formatori; 
-  Existența platformelor care eficientizează activitatea compartimentului secretariat; 
 
Amenințări: 
- Sistem legislativ complicat, adesea confuz și în continuă schimbare; 
- Migrația populației și scăderea natalității pot duce la scăderea efectivelor de elevi ceea ce ar duce la 
reducerea posturilor. 
 

V. DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 
 

-  Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea polivalentă, 
complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da prioritate rezolvării 
situațiilor urgente; 
-  Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în vedere că 
aici se formează prima impresie a vizitatorului; 
- Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a solicitărilor, amabilitatea, 
ținuta morală.   
 

                                                                                                                          Întocmit,   
                                                                                                                       Secretar șef,                                                                                                                  
                                                                                                                     Năpăruș Adela 
 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INFORMATICIANULUI 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
 
 Subsemnata Mihalache Maria-Magdalena, având funcția de informatician la Liceul „Simion 
Stolnicu”, Oraşul Comarnic, începând cu data angajării, până la sfârșitul anului școlar 2020-2021, am 
desfăşurat următoarele activităţi: 
 Am actualizat/introdus în SIIIR toate datele legate de:  
- elevii şcolii; 
- resursele materiale: clădirile şcolii, sălile de clasă, managementul unităţii şcolare privind 

formaţiunile de studiu din liceu şi structuri; 
- datele statistice de sfârşit de semestru, resurse umane, încadrări personal, plan de şcolarizare; 
- promovare elevi, închidere an școlar 2020-2021; 
 Am creat baza de date în aplicația de editare și tipărire diplome; 
 Am întocmit foile matricole pentru absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a; 
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 După rezultatele obţinute de absolvenţii noştri la bacalaureat am editat și tipărit diplomele de 
bacalaureat din ambele sesiuni, precum și toate certificatele de competențe lingvistice și digitale plus 
suplimentele aferente; de asemenea am tipărit certificate de absolvire a ciclului inferior și superior al 
liceului pentru clasele a X-a și a XII-a; am tipărit diplomele de absolvire a ciclului gimnazial, atestatele 
de competențe profesionale și certificatele de competențe profesionale nivel 4 pentru clasa a XII-a; 
 Am oferit asistenţă tehnică biroului secretariat și contabilitate în diverse probleme de software 

ale aplicaţiilor cu care se lucrează în aceste compartimente;  
 Am gestionat platforma Classroom și am oferit sprijin cadrelor didactice și elevilor, atunci când 

au întâmpinat probleme;  
 Am redactat toate adeverinţele absolvenţilor de liceu din seriile anterioare necesare înscrierii 

acestora la examenul de bacalaureat 2021, sesiunile iunie - iulie și august - septembrie; 
 Am realizat toate bazele de date ale aplicaţiilor pentru examenele naționale, pe care le-am trimis 

la centrele de examen sau la ISJ Prahova; 
 Am participat în calitate de secretar al comisiilor de examene naţionale la sfârşitul claselor a II-

a, a IV-a şi a VI-a şi la examenul de bacalaureat în anul școlar 2020-2021, comisiile de evaluare a 
competenţelor. În această calitate am întocmit toată documentaţia necesară desfăşurării în condiţii bune 
a acestora; 
 Am participat în calitate de membru al comisiei de repartizare a copiilor în clasa pregătitoare; 
 Am introdus rezultatele obţinute de elevii noştri la examene naţionale la sfârşitul claselor a II-

a,    a IV-a, şi a VI-a şi rapoartele elevilor de la clasele pregătitoare în aplicaţia informatică dedicată; 
 Am întocmit documentaţia necesară pentru examenul de certificare a competenţelor 

profesionale de nivel IV;  
 În scopul bunei desfăşurări a procesului instructive-educativ în orele de informatică, am sesizat 

mereu conducerea liceului de necesitatea achiziţionării componentelor necesare prin procese verbale de 
necesitate, informări legate de aceasta; 
 Am monitorizat permanent corespondenţa online; 
 Am realizat comenzile de manuale pe aplicaţia destinată achiziţionării de manuale, de pe site-

ul manuale.edu.ro; 
 Am  introdus în SIIIR toate situațiile statistice din anul școlar 2020-2021; 
 Am realizat baza de date pentru admiterea elevilor în liceu în anul școlar 2020-2021; am redactat 

toate adeverințele elevilor de clasa a VIII-a, cu rezultatele obținute la examenul de Evaluare Națională, 
necesare dosarului de înscriere la liceu; 
  Am participat în calitate de operator calculator/membru al comisiei de admitere în clasa a IX-a 

în anul școlar 2021-2022 
 Am redactat toate adeverinţele pentru cadrele didactice care au participat la examenul de 

Bacalaureat, Evaluare Naţională la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a și Evaluare Naţională pentru 
absolvenții clasei a VIII-a; 
 Am menţinut permanent legatura pe e-mail şi telefon cu furnizorii de aplicaţii informatice, 

furnizorul soft-urilor existente în sistemul informatic al liceului şi bineînţeles cu structurile ierarhic 
superioare; 
 Am avut o colaborare și o comunicare foarte bună cu toți colegii și cu conducerea unitații de 

învățământ, primind sprijinul și întelegerea necesară din partea acestora. 
 
 
 

                                                                                                                       Informatician, 
                                                                                                          Mihalache Maria-Magdalena 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
           Subsemnata Turea Gabriela, având funcția de contabil șef la Liceul „Simion Stolnicu”, 

Orașul Comarnic și subsemnata Mitrea Georgiana având funcția de contabil, am realizat 
următoarele activități  pe parcursul anului școlar 2020-2021: 

- Am întocmit planurile de venituri și cheltuieli bugetare în condițiile stabilite de lege; 
- Am întocmit note de fundamentare în vederea realizării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2021; 
- Am întocmit Programul de achiziții pe anul 2021; 
- Am întocmit Programul de pregătire profesională pentru anul 2021; 
- Am întocmit acte justificative și documente contabile pentru compartimentul financiar;  
- Am întocmit ori de câte ori a fost cazul, ordine de plată către Trezorerie pentru  plata facturilor, a 

burselor, bani de liceu, transport cadre didactice, plata pentru hrană și îmbrăcăminte copii cu cerințe 
speciale; 

- Ne-am preocupat de înregistrarea periodică a facturilor și a documentelor și plăților efectuate prin 
trezorerie și a plăților prin numerar, în programul de contabilitate; 

- Am operat note de recepție pentru materialele intrate în gestiune; 
- Am întocmit la timp balanțe de verificare pe solduri și pe surse de finanțare, dări de seamă, bilanț și 

le-am înaintat la termene către Primăria Orașului Comarnic - lunar și trimestrial;  
-  Am întocmit bilanț trimestrial în programul finantare.org către ISJ Prahova 
- Am întocmit și alte stuații către ISJ: adrese, necesar credite pentru plata comisii de evaluare, admitere  

și bacalaureat, pentru deplasările cadrelor didactice pentru examene, solicitări de deschidere de 
credite pentru salarii, bani de liceu, transport elevi, vărsăminte handicap; 

- Am întocmit ordine de plată pentru salarii, centralizator și ordine multiple, urmărind în mod serios 
creditele din trimestrialități pentru a evita depășiri pe alineate din buget; 

- Am emis ordonanțări de plată, propuneri de angajare a unei cheltuieli și angajamente legale pentru 
orice plată efectuată, pentru facturi furnizori, pentru salarii, pentru transport cadre didactice, pentru 
plata alocației de hrană copii CES, pentru bani de liceu, transport elevi și burse; 

- Am ținut evidența dosarelor pentru copii cu CES - 17 dosare, am calculat pe trimestre sumele ce se 
cuvin în functie de frecvență, sume pentru alocație hrană și pentru îmbrăcăminte, am intocmit 
ordinele de plată pentru plata hranei. Pentru plata facturilor de îmbrăcăminte și pentru cei cu 
handicap grav pentru 50%. Am întocmit statele de plată  și borderouri cu sumele platite. Au fost 
întocmite anexele pentru frecvența elevilor pe fiecare lună în parte; 

- Am urmărit  și  scăzut bonuri de consum al materialelor intrate în gestiune; 
- Am urmărit permanent încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației 

bugetare; 
- Am primit și am executat formele de poprire pentru titluri executorii; 
- Am elaborat proceduri operaționale ori de câte ori a fost necesar pentru a emite o ediție sau revizie 

nouă; 
- Am efectuat demersuri pentru fonduri necesare plății salariilor pe articole și alineate; 
- Am ținut evidența strictă a plăților hotărârilor judecatorești câștigate în instanță, am calculat de 

fiecare data tranșele de plată cu indici de inflație întocmind tabele excel cu această evidență; 
- Am organizat și exercitat viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale 

pe cap. materiale, burse, bani de liceu, transport elevi, transport cadre didactice și copii cu CES, am 
înregistrat în registrul de evidență toate operațiunile de viza CFP; 

- Am întocmit planul cadru general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu; 
- Am întocmit normele metodologice referitoare la controlul și exercitarea controlului financiar 

preventiv; 
- Am întocmit graficul circulației documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 

evidențele patrimoniale; 
- Am întocmit registrul riscurilor, chestionare de evaluare pe trimestre, raport de activitate semestrial 

și anual; 
- Am întocmit lunar amortizarea mijloacelor fixe; 
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- Am întocmit rectificări de bugete ori de câte ori a fost necesar; 
- Înainte de fiecare plată fie materiale, fie salarii, burse și  CEC numerar am efectuat rezervările pe 

cab-uri în Forexebug și apoi am întocmit OP-urile pentru Trezorerie; 
- Am transmis prin intermediul Forexebug bugetul întocmit și rectificările de buget ori de câte ori este 

necesar; 
- Am întocmit lunar declarația 112 și declarația 100 pe care o transmit online tot prin Forexebug; 
- Am verificat concediile medicale, am completat sumele de unde sunt plătite, zilele pentru baza de 

calcul și procentul de plată. Am completat anexa 10 și le-am transmis lunar la Casa de Asigurări de 
Sănătate Ploiești; 

- Am întocmit borderouri și fișiere pentru alimentare carduri către bănci, alimentez cardurile online 
prin alimentare cu  tokenul; 

- Ori de câte ori se fac plăți către trezorerie sau rectificări de bugete se fac rezervări în Forexebug pe 
fiecare alineat în parte, pe coduri de angajamente și pe indicatori, atât pe bugetul de stat cât și pe 
bugetul local; 

- Am întocmit recapitulații salarii, monitorizări pentru cheltuieli de personal pe Liceu cât și centralizat 
Liceu + Școala nr.2  pe care le înaintez către Primărie până în data de 08 ale lunii; 

- Am întocmit lunar adrese către Primărie pentru necesar sume transport cadre didactice și tabelul cu 
necesarul; 

- Am verificat lunar înregistrările din registrul de casă, monetar etc. 
- Am întocmit centralizatoarele comisiilor de inventar și centralizatorul final în urma inventarierii, 

procesul verbal de inventariere, am verificat toate listele de inventar, astfel încât să fie finalizate și 
conforme cu balanța de verificare pe obiecte de inventar și mijloace fixe; 

- Am întocmit registrul inventar și registrul jurnal pentru anul 2020; 
- Am întocmit documentele pentru deschidere de credite trimestrial pentru sursa de venituri E; 
- Am legat și arhivat documentele de la serviciul contabilitate și întocmit nomenclatorul arhivistic; 
- Am înregistrat toate ordinele de plată în registrul de iesire; 
- Am întocmit centralizatoarele comisiilor de inventar și centralizatorul final în urma inventarierii, 

procesul verbal de inventariere, am verificat toate listele de inventar, astfel încât să fie finalizate și 
conforme cu balanța de verificare pe obiecte de inventar și mijloace fixe, liste inventar bibliotecă. 

- S-au efectuat deplasări la Trezoreria Câmpina pentru a depune documente ori de câte ori a fost 
nevoie; 

- Am completat ori de câte ori a fost necesar întocmirea de machete cu situații cerute de către Primăria 
Orașului Comarnic sau ISJ Prahova; 

- Au fost primite dosare pentru bani de liceu, au fost verificate și calculate venitul pe membru de 
familie, s-au intocmit rapoarte cu situația finală și au fost introduse în baza de date împreună cu 
informaticianul unității; 

- Am întocmit statele de plată pentru fiecare lună în parte; 
- Au fost primite dosare de burse, au fost verificate documentele și a fost calculat venitul pe membru 

pentru fiecare dosar. Au fost întocmite state de plată pentru fiecare lună; 
- Au fost întocmite documente pentru obținerea cardurilor bancare pentru elevii noi, în vederea 

alimentării burselor prin bancă; 
- S-au primit documente pentru decontare navetă cadre didactice și didactice auxiliare, au fost 

verificate și întocmite tabele cu suma necesară, adresa de solicitare sume către Primăria Orașului. 

 

                                                                                                           Contabil șef, 
                                                                                                         TUREA GABRIELA                                                                                                     

 
 
 
 
 
 



 
 

50 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
            Subsemnata Ștefănescu Camelia, având funcția de administrator de patrimoniu la Liceul 
„Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, pe parcursul anului școlar 2020-2021 am realizat următoarele 
activități: 
- Am întocmit Programul de achiziții pe anul 2021. 
- Am întocmit acte justificative și documente contabile pentru compartimentul financiar(bonuri de 

consum, fișe de magazie).  
- Am întocmit ori de câte ori a fost cazul, referate de necesitate pentru toate materialele 

intrate/achiziționate de unitate, obiecte de inventar, contracte. 
- M-am preocupat de înregistrarea periodică a facturilor și a documentelor atașate facturilor. 
- Am întocmit achizițiile pe SICAP pentru fiecare factură, în baza referatelor de necesitate primite de 

la toate departamentele unității. 
- Am întocmit diverse situații către Primăria Comarnic, adrese necesar materiale, intervenții, acțiuni 

prevăzute sau neprevăzute pentru a asigura bunul mers al activității instructiv-educative.  
- Am făcut demersuri și am întocmit dosarele necesare obținerii autorizațiilor DSV de funcționare 

pentru fiecare structură apartinând liceului, am obținut autorizațiile și avizele respective. 
- Am efectuat achiziții pe SEAP, tinând evidența referatelor de necesitate, ofertele de acceptare pentru 

achiziții și facturile pentru plata acestor achiziții și am întocmit dosarele cu facturi-copii xerox, plus 
recepții primite de la departamentul contabilitate în acest sens. 

- Am verificat dosarele contractelor de furnizori urmărind cu atenție expirarea acestora și încheierea de 
alte contracte pe SEAP. 

- Am urmărit zilnic activitatea microbuzelor școlare, încadrarea în programul acestora în trafic conform 
orarului anunțat elevilor și parinților acestora precum și bunul mers pentru asigurarea siguranței 
elevilor în drum către și de la școală, pentru toate structurile și toate zonele limitrofe ale localității 
noastre. 

- Am întocmit graficul circulației microbuzelor școlare în funcție de cererile elevilor și părinții acestora, 
am urmărit respectarea acestuia. 

- Am întocmit fișele de magazie cu consumul de combustibil al microbuzelor școlare, am ținut evidența 
strictă a combustibilului și a curselor conform facturilor primite de la departamentul contabilitate. 

- Am întocmit documentația necesară actualizării copiilor conforme, a clasificării microbuzelor școlare, 
întocmirea RCA, evidența și efectuarea ITP-ului, rovinieta, etc 

- Am ținut permanent legătura cu șoferii pentru orice problemă apărută la microbuze și am intervenit în 
timp la unitatea service auto care se ocupă de mentenanța microbuzelor pentru a menține siguranta 
elevilor, șoferilor și a celorlalți participanți la trafic. 

- Am întocmit periodic registrul de casă, în fiecare zi cu operațiuni prin casă și l-am înaintat la 
contabilitate în termen.   

- Am ridicat numerar din trezorerie pentru burse școlare și am plătit către elevii beneficiari pe baza 
statului de plată. 

- Am depus periodic situații și documente de plată la Trezoreria Câmpina, am ridicat extrase și alte 
documente și am dus la departamentul contabilitate. 

- Am elaborat proceduri operaționale ori de câte ori a fost necesar pentru a emite o ediție sau revizie. 
- Am efectuat demersuri pentru repararea obiectelor de inventar, a instalațiilor din sălile de curs și alte 

incăperi adiacente, remedierea oricărei situații ivite în cursul anului școlar pentru asigurarea bunului 
mers al programului instructiv-educativ dar și pentru înlocuirea acestora, am căutat cele mai bune 
oferte pe piața concurențială. 

- Am întocmit lunar stocul de materiale consumabile precum și evidența strictă a a materialelor date în 
consum și am raportat aceste situații la departamentul financiar-contabil până cel mai târziu la data de 
10 ale lunii următoare. 

- Am ținut legătura permanent cu furnizorii de materiale necesare bunului mers al activității școlare, am 
căutat cele mai bune soluții pentru achiziția acestora, m-am asigurat de stocuri suficiente de materiale. 

- Am ținut legătura cu firmele de prestări servicii cum ar fi: servicii DDD, am însoțit și verificat lucrările 
la fiecare structură în parte; 
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- Am șinut legătura permanent cu firma contractantă pentru mentenanță și supraveghere site unitate 
școlară și le-am solicitat ajutor ori de câte ori am întâmpinat probleme în rețea sau sistemul 
calculatoarelor unității noastre. 

- Am întocmit dosarele pentru obținerea autorizațiilor de functționare, prelungirea sau reînnoirea 
autorizațiilor care expirau. 

- Am întocmit listele comisiilor de inventar, am înregistrat obiectele nou achiziționate precum și 
obiectele propuse spre casare,  am verificat toate listele de inventar, astfel încât să fie finalizate și să 
poarte toate semnăturile membrilor comisiei. 

- Am predat profesorilor diriginți, învățătorilor și educatorilor pe liste individuale obiectele de inventar 
și mijloacele fixe la sălile de curs unde erau responsabili împreună cu elevii din clasele respective. 

- Am urmărit casarea, înlăturarea și scoaterea din gestiune a obiectelor propuse și aprobate spre casare. 
- Am participat alături de colegii mei(personalul nedidactic) și conducerea unității la modernizarea și 

amenajarea spațiului necesar precum și înființarea unei grupe noi de preșcolari, cu program prelungit, 
la Grădinița Nr.1 Ghioșești. 

- Am făcut parte din comisiile de concurs din cadrul unității noastre, în vederea ocupării posturilor 
vacante am întocmit subiecte de examen, am corectat-evaluat candidații înscrisi la concurs.   
  
 
                                                                                                       Administrator patrimoniu, 
                                                                                                       Ștefănescu Elena-Camelia  
                                                                                                              

 
 
 

SITUAȚIA PRIVIND REZULTATELE  LA EXAMENELE NAȚIONALE  
ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021   

 
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021 

 
1. SESIUNEA IUNIE - IULIE 2021 
 
 

 
Promoția 

 
Înscriși 

 
Prezenți 

 
Absenți 

 
Promovați 

Note 
6-

6,99 

Note 
7-

7,99 

Note 
8-

8,99 

Note 
9-

9,99 

 
Promovabilitate 

%  
 

Curentă  64 62 2 40 10 13 10 7 62,50 
 

Anterioară  4 3 1 2 2 0 0 0 50,00 
 

TOTAL 68 65 3 42 12 13 10 7 61,76 

 
 

PROMOVABILITATE PE CLASE - SERIA CURENTĂ 
 

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 
% 

XII MI 23 23 19 82,60 
XII U 27 27 19 70,37 

XII PM 14 12 2 14,28 
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EVALUAREA COMPETENȚELOR 
 

A. EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ  
ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

 
Candidaţi 

înscrişi 
Candidaţi 
prezenţi 

Nivel de competenţă  
Utilizator mediu Utilizator avansat Utilizator experimentat 

64 
 

64 14 29 21 

 
 

B. EVALUAREA COMPETENȚELOR DIGITALE 
 

Candidaţi 
înscrişi 

Candidaţi 
prezenţi 

Nivel de competenţă 
  

Utilizator mediu Utilizator avansat Utilizator experimentat 

64 
 

64 0 7 57 

 
 

C. EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ  
DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

 
   LIMBA ENGLEZĂ 

Candidaţi înscrişi Prezenţi Evaluaţi Promovaţi 
50   50   50   50 

 
   LIMBA FRANCEZĂ 

Candidaţi înscrişi Prezenţi Evaluaţi Promovaţi 

14 14 14 14 
 

2. SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE 2020 
 

Promoția Înscrisi Prezenți Absenți Promovați Note 
6-

6,99 

Note 
7-

7,99 

Note 
8-

8,99 

Note 
9-

9,99 

Promovabilitte 
%  

 
Curentă  

18 13 5 4 3 1 0 0 22,22 
 

Anterioară  
2 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
TOTAL 

20 14 6 4 3 1 0 0 20 
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SITUAŢIA REZULTATELOR OBŢINUTE LA ATESTATUL 

                                 PROFESIONAL DE INFORMATICĂote între 8-8,99e într 
Note între 8-8,99 Note între 9-9,99 Note de 10 

5 6 12 

e 8-8Note între-8,99,99 
SITUAŢIA REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A  

COMPETENŢELOR  PROFESIONALE, NIVEL 4 
SPECIALIZAREA - TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI 

 
Clasa Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Calificativ 

EXCELENT 

Calificativ 

FOARTE BINE 

Calificativ 

BINE  

Calificativ 

SATISFĂCĂTOR 

XII PM 13 13 13 0 1 9 2 1 

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII- A 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
Candidaţi înscrişi Candidaţi prezenţi Promovaţi promovabilitate 

%  
27 26 26 100 

 Promovabilitate pe medii 

Note < 5 Note între 

5 -5,99 

Note între 

6 – 6,99 

Note între 

7-7,99 

Note între 

8-8,99 

Note între 

9-10 

0 4 7 4 7 4 

   

 Promovabilitatea pe clase 
Clasa Înscriși Prezenți Promovați 

 
% promovabilitate 

VIII  27 26 26 100 

 

 Promovabilitatea pe discipline 
Disciplina Note  

< 5 
Note între 

5 -5,99 
Note între 

6 – 6,99 
Note între 

7-7,99 
Note între 

8-8,99 
Note între 

9-9,99 
Note de 

10 

Lb. română 0 0 6 7 8 5 0 

Matematică 2 5 7 1 7 3 1 
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Direcții de acțiune- priorități SEMESTRUL II  
 
  
- respectarea legalității în organizarea și desfășurarea examenelor și concursurilor organizate la nivel 

local; 
- monitorizarea participării cadrelor didactice la sesiunile de susținere a gradelor didactice, la programe 

de formare continuă, la schimburi de experiență, în scopul creșterii eficienței actului educațional; 
- transparența decizională adecvată a unității de  învățământ ;  
- respectarea codului de control intern prin identificarea și eliminarea factorilor de risc/de risc la 

corupție în atingerea obiectivelor instituționale;  
- menținerea stării de siguranță în unitățile de învățământ;  
- atragerea familiilor elevilor în actul educațional;  
- atragerea reprezentanților comunității în modernizarea bazei materiale a unităților de învățământ;  
- respectarea codului de conduită de către cadrele didactice și de către reprezentanții I.S.J. Prahova;  
- dezvoltarea de proiecte comunitare ce urmăresc protecția mediului și căi de incluziune socială;  
- implicarea în proiecte cu finanțare europeană, ca resursă extrabugetară pentru programe de pregătire 

a resursei umane/modernizarea bazei materiale și a infrastructurii; 
- menținerea și fluidizarea fluxului informațional între unitatea de învățământ, I.S.J., M.E.N., Primărie, 

Consiliul local, instituții de artă și cultură, structurile locale cu care interferăm în actul educațional. 
- atragerea, selecția, angajarea și gestionarea resurselor umane în acord cu nevoile exprimate la nivelul 

unităților de învățământ și cu metodologiile de mobilitate în vigoare;  
- monitorizarea legalității activităților de constituire, de vacantare și de ocupare a posturilor didactice 

din unitățile de învățământ;  
- îmbunătățirea compețentelor cadrelor didactice din județ prin analiza nevoii de formare continuă și 

elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane la nivelul județului;  
- organizarea și monitorizarea evoluției în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice; 
- monitorizarea activităților de consiliere și orientare școlara în unitățile de învățământ; proiectarea 

activităților extrașcolare în parteneriat cu operatori economici, fundații, asociații, organizații 
neguvernamentale, etc., în vederea îmbunătățirii calității educației; 

- activități educaționale ce vizează combaterea violenței, diminuarea abandonului și absenteismului, 
creșterea motivației școlare, precum și a promovarea învățării pe tot parcursul vieții ; 

- continuitate în controlul preventiv asupra cheltuielilor proprii şi a cheltuielilor centralizate ale 
inspectoratului şcolar;  

-  acordarea de asistenţă tehnică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, în acordarea finanţării 
de bază şi complementare unităţilor  

-  realizarea diagnozei factorilor specifici rețelei școlare împreuna cu directorii unităților de învățământ, 
ținând seama de tendințele demografice și de dezvoltare socio-economică, astfel încât să se realizeze 
simultan calitatea și echitatea în educație;  

- dimensionarea rețelei școlare și dimensionarea efectivelor de elevi/preșcolari, în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare. 

- gestionarea riguroasă a bazei de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de 
învăţământ, precum şi întreaga bază de date SIIR a educaţiei la nivelul unitații;  

- dezvoltarea sistemul informatic pentru statistici, examene naţionale, mişcări de personal;  
- administrarea corecta a reţelei de calculatoare şi asigurarea bunei funcţionări a staţiilor de lucru ale 

personalului școlii; 
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- asigurarea  funcţionării corecte a bazelor de date proprii școlii şi a paginii web;  
-  asigurarea fluenței circuitului informațional intrare-ieşire spre şi dinspre unitatea școlară; inventarierea, 

îndosarierea, depozitarea şi conservarea documentelor din arhivă;  
- asigurarea securității documentelor şi a sigiliului instituţiei, conform prevederilor legale în vigoare; 

- respectarea conditiilor de legalitate în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările aprobate, în 
organizarea activităţilor de licitaţie pentru adjudecarea proiectelor şi executarea lucrărilor la noile 
obiective, precum şi achiziţiile publice de bunuri pentru unitatea de învățământ, în controlul execuției 
în bune condiţii a lucrărilor prevăzute în programul de investiţii, pentru unitate (acolo unde este cazul) 
etc;  

- gestionarea actelor de studii, în acord cu legislația în vigoare.           
 

 

Director, 

Prof. Peticilă Elena 


