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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”, Orașul Comarnic reprezintă un  centru de resurse pentru  

  
 comunitate, renumit  pentru calitatea procesului instructiv-educativ.  
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1.2. Profilul actual al şcolii  
  

Judeţul Prahova este judeţul cu populaţia cea mai numeroasă din Regiunea Sud-Muntenia. 

Tendinţa este de scădere printr-un proces continuu şi lent, ca urmare a sporului natural negativ şi a 

soldului negativ al migraţiei externe.  La 20 octombrie 2011 populaţia stabilă a judeţului Prahova era de 

762886 persoane, din care 393191 femei (51,54%).  

Oraşul Comarnic este situat în zona de contact a Subcarpaților Prahovei cu prelungirile sudice 

ale Munților Baiului, extins în lunca și pe traseele de pe stânga râului Prahova, la 555 m altitudine.  Este 

situat la 52 de kilometri nord-vest de orașul Ploiești. Distanţa faţă de principalele oraşe este: Sinaia 17 

km, Breaza 11 km, Câmpina 23 km. Este străbătut de șoseaua națională DN1, care leagă Ploieștiul de 

Brașov. Are o suprafaţa totală: 8.997 hectare și populaţia stabilă la 1 ianuarie 2014 de 12595 locuitori.   

Oraşul Comarnic este alcătuit din cartierele: Podul Lung, Poiana, Vatra Sat, Ghioşeşti, Podul 

Vârtos și Posada.  

Dispunerea oraşului în cadrul teritoriului administrativ situează oraşul Comarnic ca făcând parte 

din categoria localităţilor din zona muntoasă, ale cărui caracteristici şi dezvoltare sunt influenţate 

puternic de relieful prezent.  

Profilul economic al oraşului Comarnic este în schimbare, această schimbare urmând a fi 

accelerată de prezenţa viitoarei autostrăzi, al cărei efect, în faza de exploatare, va fi de creştere a 

atractivităţii şi a accesibilităţii oraşului. Oferta actuală a oraşului este limitată, în contrast flagrant şi 

nejustificat cu ofertele celorlalte staţiuni turistice din vecinătate. Specificul oraşului este unul în care se 

menţin încă structuri şi valori tradiţionale, nealterate şi care ar trebui protejate şi integrate într-o ofertă 

nouă, bazată pe valorificarea şi protejarea patrimoniului rural.  

La nivelul dotărilor existente în oraş se remarcă lipsa dotărilor din domeniul turismului, lipsa 

dotărilor de agrement-recreere și insuficienţa dotărilor sanitare.  

Recensământul din 2011 relevă un număr de 12000 de locuitori. Densitatea populaţiei calculată 

la suprafaţa localităţii este de 151,1 locuitori pe km2.  
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 Istoricul şcolii  

  Învățământul din Comarnic este foarte vechi. Încă din secolul al XVII-lea, Schitul Lespezi 

oferea educația elementară copiilor din comunitate, unde aritmetica și citirea erau disciplinele studiate 

împreună cu oamenii bisericii. Modernizarea societății românești a determinat în perioada 1830-1864 

organizarea școlii, ca instituție distinctă de biserică, pe tot cuprinsul județului Prahova, dar și în 

Comarnic. Documentele menţionează numele unor dascăli care predau la şcoala din Comarnic în 

perioada 1840- 1866: Petre Hogea, Radu lui Neag, Nicolae din Băicoi, Lalu din Transilvania, Gheorghe 

Popa, Ion Voiculescu şi Gheorghe Voiculescu. Se pare că Petre Hogea îşi oferise propria casă, ca spaţiu 

pentru educaţia copiilor din Comarnic din vremea aceea. Reforma învățământului din 1864 transforma 

învățământul primar într-unul obligatoriu și gratuit.  

 Înmulţirea numărului de elevi impunea o şcoală mai mare. La 1894, prin munca voluntară a 

locuitorilor din Comarnic se pune piatra de temelie a noii şcoli, care este construită pe islazul comunal. 

În anul 1895, prima promoţie de elevi termină cursurile în noua şcoală. Iată descrierea acestei şcoli dintr-

un document redactat în 1894: ”Localul şcolii este construit din bârne, vârghii, acoperit cu şindrile şi 

posedă trei camere, din care una era foarte spaţioasă şi este destinată elevilor, iar celelalte două sunt 

destinate învăţătorului (ca locuinţă) şi cancelarie.” La patru ani de la ridicarea şcolii, prin ordinul 

Ministerului Învăţământului se înfiinţează şi prima bibliotecă şcolară, care în anul 1905 deţine 195 de 

volume. În această perioadă sunt menţionaţi câţiva învăţători: Ion Voiculescu, Ion Niculescu şi Ioan 

Grigorescu.  

 În perioada 1903-1910 este numit învățător și diriginte al Școlii Nr.1 Comarnic, domnul Ioan 

Grigorescu. Domnul Director al Școlii Mixte Comarnic, Ioan A. Grigorescu, se dovedește un foarte bun 

organizator al școlii, ajunge inspector al Revizoratului Școlar Prahova.  

Documentele din anul 1908 oferă câteva informații despre școală: ”Avea trei săli de clasă, 

locuința învățătorului și cancelaria. Construcția era din piatră, înconjurată de un gard de lemn. Lângă 

localul școlii se află un teren agrar de circa 8500 m.p. pe care se cultiva porumb, fasole, salată, cartofi, 

pătlăgele. Învățământul avea un caracter pragmatic pentru că îl motiva pe elev. Elevii erau implicați la 

orele de lucru manual și la muncile agricole. La acel moment fuseseră folosiți la muncă circa 45 de 

elevi. În acel an, Școala din Comarnic primește vizita unui revizor școlar agrar, domnul Mărgășianu”.  

           În anii 1927-1928, şcoala, dovedindu-se neîncăpătoare, a fost extinsă, cu ajutorul localnicilor. 

Vechii construcţii i s-au adăugat încă două săli de clasă şi o sală pentru muzeu. Lucrările s-au desfăşurat 

sub conducerea învăţătorului Ion Petrescu, care îndeplinea şi funcţia de diriginte-director. Documentele 
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descriu localul şcolii astfel: „Clădirea era impunătoare, cu clase şi ferestre mari, cu faţada orientată 

spre şosea, iar cele două laturi de nord şi de sud închideau o curte mare pentru recreaţia copiilor. 

Spatele clădirii era continuat cu o verandă acoperită, susţinută de stâlpi de lemn, unde elevii se 

adăposteu pe timp de ploaie. Pereţii verandei erau ornaţi cu portrete de ţărani, fete şi băieţi, în mărime 

naturală, desenaţi în cărbune de învăţătorul Petrescu. Scările pentru intrarea învăţătorului erau făcute 

în serpentine, pe locul unde astăzi se află scările intrării monumentale.” Această activitate a domnului 

Petrescu a făcut din școala din Comarnic un renume, iar domnul director va fi promovat în funcția de 

revizor (inspector) școlar începând cu anul 1937.  

 În anul 1940 are loc un cutremur care a culcat şcoala la pământ şi a distrus o bună parte a pieselor 

din muzeu. În timpul războiului școala a fost organizată în patru locații de-a lungul Șoselei Naționale, în 

spații impropii. Pentru şcoală a urmat o perioadă deosebit de grea - lipsa spaţiilor de şcolarizare, 

foametea, sărăcia, plecarea învăţătorilor pe front. Din cei patru învăţători plecaţi pe front doar domnul 

Ion Pârvan s-a întros acasă. Chiar de la 1 septembrie 1945, învăţătorul Ion Pârvan o să preia conducerea 

şcolii. În perioada comunistă se organizează şi ciclul gimnazial, care iniţial îşi avea sediul la Posada, 

într-o clădire a fabricii de mobilă. În anul 1950, localul renovat este dat în folosinţă, fiind mai spaţios.  

În această perioadă, şcoala din Comarnic a avut importante cadre didactice printre care şi 

profesorul de limba franceză Alexandru Botez. Acesta era poet şi semna scrierile cu pseudonimul 

”Simion Stolnicu”. A rămas în istoria literaturii române, alături de Lucian Blaga, prin cele peste 10000 

de pagini de poezii simboliste, ale căror manuscrise s-au păstrat. El a venit în Comarnic în anul 1948 şi 

s-a stins din viaţă în anul 1966.   

În 1959 s-a înființat Liceul Teoretic cu clase reale și umane, care a funcționat până în anul 1977, 

când a fost desfiintat nejustificat, transformandu-se în Școala Generală de 10 clase. În anii ’70, în timpul 

doamnei director Victoria Pârvan, localul şcolii se extinde cu aripa de nord şi cu etajul. Acum este 

construit şi localul al II-lea al școlii.   

Liceul a fost reînfiintat în septembrie 1989, pentru doi ani cu profil industrial, apoi cu profil 

teoretic. În anul 1994 liceul nostru a primit numele poetului ”Simion Stolnicu”. În anul 1999 liceul a fost 

transformat în Grupul Școlar ”Simion Stolnicu”, cu profil tehnologic (clase cu specializările ospătar- 

bucătar și technician în protecția mediului). Începând cu 2012 școala noastră devine Liceul ”Simion 

Stolnicu”, unde ponderea claselor cu profil teoretic este mai mare.  
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DIRECTORII ŞCOLII  

 

• 1875 – 1894 Învăţător Ion Voiculescu  

• 1894 – 1903 Învăţător Ion Nicolaescu  

• 1903 – 1915 Învăţător Ioan Grigorescu  

• 1920 – 1940 Învăţător Ion Petrescu  

• 1940 – 1945 Învăţător Smaranda Lăzărescu  

• 1945 – 1952 Învăţător/prof. de matematică Ion Pârvan  

• 1952 – 1953 Învăţător/prof. de desen Gheorghe Mureş  

• 1953 – 1966 Profesor de istorie Ion Teodorescu  

• 1966 – 1974 Profesor de biologie Victoria Pârvan  

• 1974 – 1985 Profesor de limba rusă Mariana Jaja  

• 1985 – 1990 Profesor de fizică Aurel Năstase  

• 1990 – 1991 Profesor de limba franceză Liviu Cosma  

• 1991 – 1992 Profesor de matematică Ion Achim  

• 1992 – 2003 Profesor de fizică Aurel Năstase  

• 2003 – 2008 Profesor de chimie Letiţia Găgenel  

• 2008 – 2009 Profesor de matematică Cornelia Piciorea  

• 2009 – 2014 Profesor de istorie Cristina Ilincuţa  

• 2014 – 2017 Profesor de informatică Elena Peticilă  

• 2017 – 2018 Profesor de geografie Ion Tamaş  

• 2018 – prezent Profesor de informatică Elena Peticilă 

 

  

  

  



Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  

9 

 

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  în 1 corp de clădire și are  

4 structuri:    

Localul I - unde învaţă elevii claselor gimnaziale şi liceale  

• 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  

 

Grădinița PN Nr. 1 Comarnic  

• Adresa instituției: str. Republicii, nr. 20, 105700, Comarnic, Prahova  

Grădinița PN Nr.1 Ghioșești  

• Adresa instituției: Strada Ghioşeşti, Nr. 89, 105700, Comarnic, Prahova 

Grădinița PN Nr.2 Ghioșești  

• Adresa instituției: Strada Ghioşeşti, Nr. 298, 105700, Comarnic, Prahova 

Grădinița PN Podul- Lung  

• Adresa instituției: Strada Podul Lung, Nr. 33, 105700, Comarnic, Prahova 

 

  Materialele şi resursele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi alese în 

funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. Ca resurse didactice, şcoala dispune de:  

• 26 săli de clasă;  

• laboratoare (chimie, fizică, biologie, informatică)  

• cabinete (limba şi literatura română, istorie, geografie, consiliere şi orientare profesională)  

• bibliotecă şcolară şi sală de lectură cu un fond de 18000 volume;  

• sală de sport în incinta Clubului Copiilor. 
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  La orele de teorie, în funcţie de anul de studiu şi de profil, profesorii utilizează diferite materiale 

didactice (softuri educaţionale, planşe, folii de retroproiector, manuale, îndrumare pentru lucrări de 

laborator,  panouri didactice etc.).  

  Şcoala noastră dispune de 2 laboratoare de informatică dotate cu un număr de 35 calculatoare. Toţi 

elevii şcolii au acces la calculatoare în cadrul orelor de informatică, dar şi în cadrul orelor de la 

disciplinele pentru care există soft-uri, conform cu un program bine stabilit.  

  În 9 săli de clasă sunt montate videoproiectoare conectate la calculatoare și internet, iar in 2 săli sunt 

amplasate table interacive.  

  

 

Niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale autorizate / acreditate, 

conform planului de şcolarizare: 

 

ANUL ȘCOLAR 
NIVEL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
NR. CLASE 

2017-2018 

Preșcolar 5 

Primar 9 

Gimnazial 8 

Liceal 12 

2018-2019 

Preșcolar 5 

Primar 8 

Gimnazial 9 

Liceal 12 

2019-2020 

Preșcolar 5 

Primar 8 

Gimnazial 8 

Liceal 12 

2020-2021 

Preșcolar 5 

Primar 8 

Gimnazial 7 

Liceal 12 

 

 

În anii școlari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, școala noastră a fost condusă 

 de următoarea echipă managerială: 

Director: prof. Peticilă Elena  

Director adjunct: prof. Bîrlică Maria 
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Unitatea şcolară a fost încadrată cu personal didactic, cu normă de bază, după cum urmează: 

ANUL 

ȘCOLAR 
PERSONAL 

DIDACTIC 

TITULARI 

 
SUPLINITORI 

PERSONAL 

DIDACTIC-

AUXILIAR 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

2017-

2018 
50 40 10 7 11 

2018-

2019 
42 36 6 7 11 

2019-

2020 
47 29 13 7 12 

2020-

2021 
43 35 8 8 12 

 

ANUL 

ȘCOLAR 

 

DISCIPLINA 

 

TITULARI 

 

SUPLINITORI 

GRADE  DIDACTICE 

I II DEF DEB NECALIF 

2017-2018 

Educatori 4 1 4 0 1 0 0 

Învățători 9        0 6 2 1 0 0 

Profesori 40 10 28 8 9 5 0 

2018-2019 

Educatori 4 1 4 0 1 0 0 

Invatatori 9 0 6 2 1 0 0 

Profesori 36 6 24 6 8 4 0 

 Educatori 4 2 4 0 0 0 0 

2019-2020 Învățători 8 0 8 0 0 0 0 

 Profesori 30 6 29 9 7 5 1 

 Educatori 3 3 3 0 1 2 0 

2020-2021 Învățători 7 1 5 1 1 1 0 

 Profesori 25 4 18 6 2 1 2 

 

 

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 



Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  

12 

 

 

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  cuprinde: 

Filieră 

 

Profilul Specializarea/ calificarea 

Teoretică  Real  Matematică- informatică  

Umanist Filologie  

Tehnologică  Resurse naturale şi protecţia 

mediului  

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului  

              

De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi modernizare încercând să 

contracareze scăderea populaţiei şcolare din zonă printr-o ofertă educaţională flexibilă şi diversificată.  

Dezvoltarea bazei materiale: 

În anul școlar 2018-2019 au fost efectuate următoarele lucrări: 

1. localul II al liceului a intrat în renovare într-un proiect PNDL; 

2. amenajarea Grădiniței Nr.1 Ghioșești, Orașul Comarnic pentru grupa cu program prelungit: 

(achiziționare pătuțuri, măsuțe și scăunele, veselă etc.); 

3. înlocuirea centralelor de la liceu și Grădinița Nr. 1 Ghioșești; 

4. achiziționarea a 3 videoproiectoare; 

5. amenajarea prin betonare a curții interioare a liceului; 

6. împrejmuirea platformei. 

În anul școlar 2019-2020 au fost efectuate următoarele lucrări: 

1. Dotarea Grădiniței Nr.1 Ghioșești, Orașul Comarnic cu mobilier necesar grupelor cu program 

prelungit –pătuțuri, măsuțe, scăunele; 

2. Achiziționarea de birotică - imprimante, videoproiector, multifuncționale pentru secretariat, 

cancelarie; 

3. Realizarea igienizării școlii și a structurilor liceului; 

4. Pe parcursul pandemiei s-au achiziționat materiale dezinfectante, termometre, dispensere pentru 

săpun de mâini pentru personalul angajat și elevi, dozatoare pentru dezinfectarea mâinilor, mănuși 

pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, măști de protecție; 

5. Achiziționarea materialelor sanitare de curățenie și dezinfectare.  

În anul școlar 2020-2021 au fost efectuate următoarele lucrări: 

1. Finalizarea lucrărilor de renovare la localul II al liceului; 

2. Dotarea sălilor de clasă ale localului II cu mobilier și table; 
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3. Înființarea și amenajarea unei a doua grupe cu program prelungit la Gradinița Nr. 1, Ghioșești; 

4. Modernizarea laboratoarelor de informatică și fizică; 

5. Adaptarea sălilor de clasă pentru învățământul online - dotarea cu calculatoare conectate la 
internet, camere web, boxe. 

Dezvoltarea resurselor umane: 

În anul şcolar 2018-2019, un număr mare de cadre didactice ale liceului nostru au fost cuprinse 

în diferite activităţi de formare continuă, cursuri organizate în vederea obţinerii gradelor didactice: 

definitiv, gradul II şi gradul I;  

 Cadre didactice  care au fost  înscrise la grade didactice sau au susţinut examenele pentru obţinerea 

gradelor didactice: 

 

Nr. Numele şi prenumele Funcţia didactică Grad didactic Data 

1. Oghină Daniela Profesor învățământ primar Gradul I-IS 2019 

2. Piciorea Ancuţa Profesor educaţie fizică Gradul I-IC2 2019 

3. Şerbănoiu Ion Profesor educaţie fizică Gradul II-IS 2019 

4.  Catea Flavia  Profesor religie Gradul II-IC2 2019 

5. Stoian Mădălina Profesor matematică Gradul II-IS  2019 

6. Trifan Mihaela Profesor protectia mediului Gradul I-IS 2019 

7. Sâmpetreanu  Mariana  Prof. limba franceză Gradul II-IC2 2019 

8. Vasile Melania Profesor psihologie Gradul I-IS 2019 

9. Cârstea Maria Prof. limba română Gradul II-IC2 2019 

10. Toader Nicoleta Prof. tehnologie  Gradul II-IC1 2019 

 

  În anul școlar 2019-2020 cadrele didactice care s-au înscris la grade didactice sau au susținut 

examene au fost următoarele: 

 

Nr.  Numele și prenumele  Funcția didactică Gradul 

didactic 

Data 

1. Catea Flavia Profesor religie II 28.08.2020 

2. Sîmpetreanu Mariana Profesor lb. franceză II 28.08.2020 

3. Toader Eugenia Nicoleta Profesor ed. tehnologică II 29.08.2020 

4. Piciorea Ioana Ancuța Profesor ed. Fizică și sport I 27.05.2020 

5. Cârstea Maria Profesor lb. română II 29.08.2020 

 

  În anul școlar 2020-2021 cadrele didactice care s-au înscris la grade didactice sau au susținut 

examene au fost următoarele: 

 

Nr. Numele şi 

prenumele 

Funcţia didactică Grad didactic Data 

1. Tolea Corina Profesor învățământ primar Gradul I înscriere 20.11.2020 

2. Şerbănoiu Ion Profesor educaţie fizică Gradul I înscriere 20.11.2020 

3. Catea Flavia Profesor religie Gradul I preînscriere 20.11.2020 
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4.  Cârstea Maria Profesor limba română Gradul I preînscriere 20.11.2020 

5. Toader Nicoleta Profesor ed. tehnologică Gradul I preînscriere 20.11.2020 

6. Magla Manuela Profesor informatică Gradul I preînscriere 20.11.2020 

7. Sîmpetreanu  Mariana  Profesor limba franceză Gradul I preînscriere 20.11.2020 

8. Gheorghe Silviana Profesor limba engleză Gradul II preînscriere 20.11.2020 

9. Pecheanu Diana Profesor învățământ preșcolar Gradul II preînscriere 20.11.2020 

10. Văduva Liliana Profesor limba engleză Gradul II preînscriere 20.11.2020 

11. Simionescu Viorica Profesor învățământ preșcolar Definitiv 20.11.2020 

 

Pregătirea profesională: 

 

Nume  și prenume Participarea la un curs de perfectionare în intervalul  

01.09.2018 - 31.08.2019 

 

Data 

 

Birlica Maria curs „Competente de proiectare curriculara” furnizor 

Asociatia DOMINOU, Craiova 

2018-2019 

Birlica Maria curs „Mentor in invatamantul preuniversitar”, Asociatia 

Profedu 

martie 2019 

Birlica Maria Evaluarea prin probe practice/ orale si inspectii speciale la 

clasa, CCD 

mai 2019 

Birlica Maria „Atributii manageriale cu privire la organizarea si 

desfasurarea in bune conditii a examenelor nationale si a 

olimpiadelor scolare, CCD PH 

mai 2019 

Cotoapa Tatiana Participare curs formare continuă  ,,Evaluarea și 

dezvoltarea personală a copiilor și elevilor 

aprilie - iunie  

2019 

Georgescu Alexandra Curs ,,Managementul formării continue în şcoli”, CCD 

Prahova 

sept.-noi.        

2018 

Georgescu Alexandra 1.02. 10.03 -  2019- Curs ,, Stiluri de învăţare. Stiluri de 

predare” ,  avizat MEN cu nr. 37708/ 4.10.2018, organizat 

de CCD Bucuresti, conform adeverinţei nr. 

620/12.04.2019 

1.02.-10.03.     

2019 

Fulău Dalila  Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui 

mentorat de calitate în învăţământul preuniversitar- CCD  

febr.- mart.     

2019 

Fulău Dalila Management şi comunicare în învăţământ noi.2018-  

ian.2019 

Tolea Corina  Particularitățile proiectării și predării simultane  la nivel 

primar și gimnazial”, Asociația CNDRUE 

mai 2019 

Tolea Corina Mentor în învățământul preuniversitar”, Asociația 

CNDRUE 

mai-iunie        

2019 

Vişan Ioana Curs ,,Particularităţile predării simultane la nivel primar şi 

gimnazial”,  Furnizor  CNDRU Eurostudy Asociaţia 

PROFEDU, Adeverinţă 498S/20. 05. 2019 

mai 2019  
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Vişan Ioana Curs ,,Metode de predare centrate pe elev”, Asociaţia 

PROFEDU, Adeverinţă nr 849MP/ 19.07.2019 

iunie 2019  

Vişan Ioana Mentor în învăţământul preuniversitar”, Furnizor  CNDRU 

Eurostudy Asociaţia PROFEDU, Adeverinţă 55M 

20.03.2019 

martie 2019  

Vişan Ioana Curs ,,Formarea metodiştilor” CCD Ph iunie 2019  

 

 

 

Nume  și prenume Participarea la un curs de perfectionare in intervalul  

01.09.2019 -20.12.2019 
**Sustinerea unei inspectii de grad 

Data 

Peticilă Elena 

Bîrlică Maria 

Popescu Elena 

Piciorea Ancuţa 

Tamaş Ion 

Toțan Irina 

Trifan Mihaela 

Tăleanu Florentina 

Vişean Gabriela 

Sîmpetreanu Mariana 

Bălan Radu 

Piciorea Cornelia 

Catea Flavia 

Magla Manuela 

Arion Monica 

Cârstea Maria 

Gheorghe Silviana 

 

 

Curs ,,Compasiune şi actiune-program de prevenire a 

bullying-ului în şcoală”-acreditat prin OMEN 

nr.3937/19.04.2019, furnizor PROEUROCONS 

Octombrie-

decembrie 

2019 

Ionescu Tania 

Drăcea Maria 

Stanciu Mihaela 

Drăcea-Marișescu 

Mariana 

 

Curs  ,,Repere de aplicare a Curriculumului pentru 

educatie timpurie” – 30 credite 

 

Oct-nov.   2019 

Ilincuţa Cristina Participare la cursuri postuniversitare - doctorat 

/Universitatea din București/facultatea de istorie 

Noi.-dec.   

2019 

Arion Monica 

Cârstea Maria 

„Noi perspective ale predării limbii române și limbii 

latine în gimnaziu”, CCD Prahova 
Dec. 2019 

Georgescu Alexandra 
,,Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă” - 

CCD PH 

Sept.-Oct. 

2019 
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 Activităţi susţinute în cadrul cercurilor pegagogice: 

Cerc Pedagogic Educație Fizică – Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic - Lecție deschisă 

Proiect Național „Educația ne unește”- 10.05.2019 - Prof. Piciorea Ancuţa 

Asigurarea internă a calităţii: 

Acest proces a fost realizat de către Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii (CEAC), constituită la 

nivelul şcolii şi a constat în:  

- în perioada 8-9 octombrie 2015 în școala noastră  s-a desfășurat evaluarea instituțională în urma căreia 

s-au obținut în medie calificativul BINE.   

- continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de educaţie 

şi formare profesională (FEFP);  

- monitorizarea internă a activităţii şcolii;  

- întocmirea raportului de autoevaluare;  

- întocmirea planului de îmbunătăţire.  

 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din perioada 2017-2021  

Rezultatele elevilor: 

La sfârşitul anului școlar 2018-2019, promovabilitatea se prezenta astfel:   

Pentru învățământul primar:  

 

CP I II III IV 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Pentru învățământul gimnazial:  

V   VI  VII  VIII   

98 %   100 %  100 %  97 %  

 

Pentru învățământul liceal:  

Matematică- 

Informatică 

IX - XII 

Uman 

IX - XII 

Protecția mediului 

IX - XII 

100 % 100 % 97 % 

 

La sfârşitul anului școlar 2019-2020 promovabilitatea se prezenta astfel:   

Pentru învățământul primar  :  

 

CP 
I II III IV 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Pentru învățământul gimnazial:  

 

V   VI  VII  VIII   

100 %   100 %  100 %  100 %  

 

Pentru învățământul liceal:  

 

Matematică- 

Informatică 

IX - XII 

Uman 

IX - XII 

Protecția mediului 

IX - XII 

          100 %     100 %      99 % 

  

La sfârşitul anului școlar 2020-2021, promovabilitatea se prezenta astfel:   

Pentru învățământul primar:  

 

CP I II III IV 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Pentru învățământul gimnazial:  

 

V   VI  VII  VIII   

100 %   100 %  100 %  100%  

 

Pentru învățământul liceal:  

 

Matematică- 

Informatică 

IX - XII 

Uman 

IX - XII 

Protecția mediului 

IX - XII 

100 % 100 % 97,59 % 

 

  

1.4. Priorităţi la nivel european şi naţional   
  

1.4.1. Contextul european  

  

  Viziunea strategică pe care s-a bazat Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 a fost legată 

de crearea unei economii competitive, dinamice și prospere, iar investiția în capitalul uman a fost 

abordată din perspectiva contribuției acestuia la creșterea productivității, alături de investițiile în 

capitalul productiv.  
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  Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 a acordat prioritate furnizării politicilor active de ocupare 

adresate șomerilor, persoanelor cu nivel redus de calificare, grupurilor vulnerabile și populației inactive. 

Programele s-au concentrat pe creșterea investițiilor în educație și formare, inserția și menținerea pe 

piața muncii a cât mai multor persoane, creșterea ofertei de muncă, îmbunătățirea adaptabilității 

lucrătorilor și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.  

  Strategia educației și formării profesionale din România 2016-2020 a fost elaborată pornind de la 

măsurile stabilite în Programul Național de Reformă 2015, pentru implementarea priorităților sistemului 

de educație și formare profesională, care vizează:  

a) continuarea reformelor în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru asigurarea unui 

învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi socială;  

b) asigurarea deschiderii sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi asigurarea accesului 

egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare.  

Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010 - 2020:  

a. creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%;  

b. alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;  

c. obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă 

există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în 

consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;  

d. reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului persoanelor 

cuvârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020;  

e. reducerea la nivelul UE a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 

de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008.  

Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:  

1. până în 2020, în medie, cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare 

de-a lungul vieții;  

2. până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15%;  

3. până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar 

trebui să fie de cel puțin 40%;  

4. până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar trebui 

să fie sub 10%;   

5. până în 2020, cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea 

obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;  

6. până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au 

finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de 

referință, ar trebuisă fie de cel puțin 82%, comparativ cu 76,5 % în 2010.  

  

 1.4.2. Contextul național  

 

Documente strategice care definesc cadrul planificării strategice pentru VET şi LLL (învăţarea pe tot 

parcursul vieţii):  

 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL,  

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN ŞI COMITETUL REGIUNILOR - Un nou  

impuls pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru a sprijini 

strategia Europa 2020;  



Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  

19 

 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Vocational education and training for betterskills, 

growth and jobs Accompanying the document Communication from the Commission Rethinking 

Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes;  

The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for 

the period 2011-2020;  

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030;  

Strategia Natională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020;  

Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020;  

Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020; 

Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii 

2009-2020; 

Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014 – 2020 este documentul cadru pentru 

politicile în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue - considerate factori esenţiali ai 

dezvoltării economiei europene, în contextul globalizării.  

Strategia formării profesionale propune dezvoltarea unui sistem competitiv, care să ofere un răspuns 

relevant şi rapid la cerinţele economiei, într-o abordare pro-activă şi prin măsuri implementate în 

parteneriate variate;   

Documentul stabileşte obiective şi direcţii de acţiune pe termen mediu şi lung, astfel încât sistemul de 

formare profesională să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale economiei, societăţii şi indivizilor, 

sporind astfel flexibilitatea şi garantând coerenţa întregului sistem.  

Strategia formării profesionale este dezvoltată în jurul conceptelor cheie de:   

1. RELEVANŢĂ,  

2. ACCES şi PARTICIPARE,  

3. CALITATE  

4. INOVARE şi COOPERARE.  

  

 În urma unor programe comprehensive de reformă, care au vizat întregul sistem, dar şi componentele 

specifice, ÎPT a înregistrat o serie de progrese, care constituie repere pentru dezvoltarea prezentei 

strategii:  

a) înființarea învățământului profesional, rută de formare profesională inițială, în care stabilirea 

cifrei de şcolarizare se realizează pe baza cererii angajatorilor. Existența contractului de pregătire 

practică pentru fiecare elev este o condiție prealabilă pentru aprobarea ofertei educaţionale. 

Începând cu anul școlar 2014- 2015 a fost introdus învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 

după finalizarea clasei a VIII-a, reglementat prin ordinul ministrului educației naționale nr. 

3136/2013 privind organizarea, funcționarea,admiterea și calendarul admiterii în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani. Acesta include o componentă semnificativă de pregătire 

practică, realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic.  

b) dezvoltarea calificărilor profesionale care sunt oferite prin formarea profesională iniţială, pe baza 

standardelor de pregătire profesională, denumite în continuare SPP. Calificările sunt elaborate 

pe baza standardelor ocupaţionale, descriu rezultatele învăţării grupate în unităţi de rezultate ale 

învăţării, corelate cu descriptorii de nivel din Cadrul naţional al calificărilor, abordare ce permite 

implementarea în România a Sistemului european de credite pentru educaţie şi formare - ECVET.  

c) oferta de calificări profesionale ce pot fi dobândite prin învăţământul profesional şi tehnic este 

stabilită pe termen mediu și lung și ajustată anual pe baza unui model de planificare strategică a 

ofertei de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic, în scopul asigurării 
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relevanței ofertei în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii. Modelul se bazează pe 

descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri decizionale, respectiv 

naţional, regional, judeţean şi local.  

d) planificarea strategică este un exerciţiu participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor 

economici şi sociali multipli, care reprezintă interesele angajatorilor, asociaţiilor profesionale, 

angajaţilor/sindicatelor, administraţiei publice, ale organizaţiilor guvernamentale relevante, 

precum şi ale altor organizaţii ale societăţii civile. Partenerii sociali mai sus menţionaţi sunt 

reuniţi în structurile manageriale participative organizate la nivel regional – Consorţiile regionale 

şi la nivel judeţean –Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Consorţiile 

regionale şi CLDPS au fost reorganizate prin ordinul ministrului educației și cercetării științifice 

nr.4456/ 2015 privind Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale 

consultative pentru învăţământulprofesional şi tehnic. Documentele de planificare strategică 

sunt: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ - PRAI, Planul Local de Acţiune pentru 

Învăţământ - PLAI, Planul de Acţiune al Şcolii - PAS.  

e) elaborarea periodică de studii de piaţă a muncii. Ultimul studiu previzional realizat în anul 2011, 

prezintă estimarea, la orizontul anului 2013 şi în perspectiva anului 2020, evoluţiei cererii de 

forţă de muncă la nivel naţional şi la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. Pentru validarea 

tendinţelor dinstudiile previzionale a fost realizată ancheta privind cererea de forţă de muncă pe 

termen scurt de 6-12 luni, pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel național, care a cuprins 

3.836 de companii.  

f) îmbunătăţirea calității educaţiei şi formării profesionale iniţiale prin crearea de reţele parteneriale 

între şcoli, constituite pe domenii specifice de formare profesională.  

g) sprijinirea dezvoltării competențelor antreprenoriale ale elevilor din ÎPT, prin firme de exercițiu 

și prin promovarea dezvoltării, la nivel local, regional și național, de competiții Business plan.  

h) furnizarea de servicii de orientare și consiliere în carieră, în paralel cu urmarea cursurilor de 

formare profesională reprezintă una din provocările sistemului de educație actual. Prin prezenta 

strategie sepropune dezvoltarea acestor servicii care să acompanieze elevii din ÎPT pentru 

facilitarea integrării lor pepiața muncii conform abilităților acestora și motivației lor intrinseci.  

  

  

1.5. Priorităţi si obiective la nivel regional şi local  

  

  Structura educaţională în regiunea 3 Sud-Muntenia poate asigura şcolarizarea la toate nivelurile, 

realizând în acelaşi timp şi o acoperire parţială a nevoilor de instruire superioară prin instituţii de 

învăţământ superior şi  colegii universitare.  

  Ca element de noutate față de Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru 

perioada 2007 – 2013, strategia pentru orizontul de timp 2014-2020 propune trei noi domenii prioritare 

și anume: dezvoltarea urbană durabilă, protecția mediului și eficiența energetică și susținerea sănătății și 

a incluziunii sociale, domenii ce au fost propuse atât în urma concluziilor analizei socio-economice a 

regiunii, dar și în concordanță cu propunerile noilor Regulamente europene.  

   
OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL  

 Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată pe 

inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții 

locuitorilor săi. Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană privind creșterea competitivității 

regiunilor și promovarea echității prin prevenirea marginalizării zonelor cu probleme de dezvoltare 

economică și socială.  
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OBIECTIVELE ORIZONTALE  

 În procesul de dezvoltare al Planului de Dezvoltare Regională 2014 - 2020, parteneriatul regional a 

recunoscut importanţa fundamentală privind includerea în structura acestuia a trei obiective orizontale 

sau transversale, care vor fi aplicate tuturor priorităţilor şi măsurilor individuale şi care vor contribui la 

creşterea competitivităţii regiunii Sud Muntenia. Cele trei obiective orizontale sunt:   

1. Sustenabilitatea mediului  

2. Oportunităţi egale  

3. Inovare şi Societatea informaţională  

  
PRIORITĂŢI  

  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale  

Obiectiv: Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și 

conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile;  

Prioritatea 2 - Dezvoltare urbană durabilă  

Obiectiv: Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane;  

Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung  

Obiectiv: Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și 

consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării;  

Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice  

Obiectiv: Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural;  

Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă  

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a 

participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă;  

Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale  

Obiectiv: Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și promovarea 

incluziunii sociale;  

Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurala si agricultura  

Obiectiv: Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud 

Muntenia;  

  

Liceul „Simion Stolnicu” , Oraşul Comarnic face parte din Regiunea  3 Sud - Muntenia şi este situat 

în partea de nord a Văii Prahovei.  

Misiunea Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul  Comarnic va fi dusă la îndeplinire prin punerea în practică 

a  următoarelor priorităţi şi obiective:  

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea unui management institutional bazat pe comunicare, cooperare și 

implicare;  

Obiectiv: Creşterea calităţii activităților instructiv-educative şi manageriale din şcoală;  

PRIORITATEA 2: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi eliminarea tendinţelor 

de abandon şcolar. Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite; 
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Obiectiv: Acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu probleme deosebite 

pentru integrarea rapidă în colectiv si creşterea numărului elevilor cu performanţe deosebite;  

PRIORITATEA 3: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate;  

Obiectiv:  Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii, cresterii încrederii în 

misiunea acesteia şi obţinerii de fonduri extrabugetare; dezvoltarea de minim 2 noi parteneriate pentru 

formare profesională şi pentru eficientizarea tranziţiei elevilor de la şcoală la locul de muncă;  

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii tvet, în 

concordanţă cu standardele europene; 

Obiectiv: Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru infrastructura liceului si pentru  

proiecte educaţionale realizate în parteneriat cu şcoli din ţară sau din afara ei;  

PRIORITATEA 5: Formarea continuă  a  personaluluui școlii (didactic, didactic auxiliar și nedidactic); 

Obiectiv: Creşterea calităţii demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a personalului şcolii.  

 

  

PARTEA a II-a - ANALIZA NEVOILOR   
  

2.1. Analiza mediului extern   

  

2.1.1. Analiza profilului economic - informaţii la nivel de judeţ  

Tendinţele de dezvoltare prognozate pentru judeţul Prahova creează o imagine asupra activităţilor care 

vor înregistra creşteri şi pentru care cererea pe piaţa muncii va fi mai accentuată. Analiza unităţilor locale 

active pe domenii de activitate / număr salariaţi, precum şi analiza investiţiilor interne şi a cifrelor de 

afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca domenii prioritare:  

- industria prelucrătoare şi extractivă; comerţul, turismul; construcţiile; serviciile (tranzacţiile 

financiare şi imobiliare; transport, depozitare şi comunicaţii).  

  Se recomandă o creştere a nivelului de şcolarizare pe aceste domenii.  

Investiţiile din industrie vor determina modificări în dotarea şi tehnologiile aplicate în 

înteprinderi. Se observă o lipsă de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria prelucratoare.  

Se recomandă :   

- școlarizarea pentru domeniile de calificare din industria prelucrătoare, la nivelurile 2 şi 3, în 

scopul adaptării competenţelor la tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii 

(mecatronică, electronică şi automatizări);  

- se impune şcolarizarea pentru calificări noi (operatori tehnologii neconvenţionale);  
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 Construcţiile de mare anvergură sunt abia în faza incipientă, iar forţa de muncă este insuficientă. 

Investiţiile în construcţii  vor necesita forţă de muncă calificată în toate domeniile legate direct 

sau indirect de construcţii şi necesită creşterea nivelului de competenţe – nivel 3 în utilizarea 

materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale, precum şi a echipamentelor performante;  

 Turismul şi alimentaţia publică se situează între domeniile care înregistrează cea mai mare 

dezvoltare, cu accent pe agroturism, în special în zonele montane (Valea Prahovei, Valea Doftanei, 

Valenii de Munte, Măneciu).  

  

2.1.2 Analiza pieţei muncii - informaţii la nivel de judeţ  (IMPLICAŢII PENTRU ÎPT)  

  Fluctuaţia ratei de ocupare, decalajul până la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia Lisabona, 

rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat în rândul tinerilor şi şomajul de lungă durată  

directionează sistemul de ÎPT către:  

- anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii; acţiuni sistematice de 

informare, orientare şi consiliere a elevilor;  

- abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi;  

- implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind 

oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii;  

- parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte 

organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă 

a managementului şcolar;  

Având în vedere mobilitatea ocupaţională, accentuată de procesele de restructurarea economiei, se 

constată o creştere a nevoilor de formare, actualizare şi adecvare a competenţelor la cerinţele în 

schimbare ale locului de muncă. Acest fenomen oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca 

furnizori de formare profesională pentru adulţi, având în vedere:  

- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea 

la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi;  

- adecvarea calificării cu locul de muncă ;  

- reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii;  

- recunoaşterea şi valorificarea  experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală 

şi informală;  

- diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de 

formare la distanţă, consultanţă etc.  

Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă 

de muncă  trebuie avute în vedere pentru: 

- planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: 

regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS);  

- identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare; 

 - adaptarea planurilor  de şcolarizare astfel incat să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi perspectiva 

dezvoltării acestora, nevoile în creştere în construcţii, precum şi diversificarea şi modernizarea 
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ocupaţiilor din acest domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu 

accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru 

agricultură şi dezvoltare rurală;  

Pentru facilitarea inserţiei  absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, şcoala trebuie să pună accent pe creşterea  

nivelului  competentelor „cheie”, cât şi pe dezvoltarea de abilitaţi precum:  

- disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională / geografică;   

- capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor;  capacitate de comunicare;  

- capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 

- abilităţi antreprenoriale;   

- abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie.  

  

2.1.3. Date demografice - informaţii la nivel de judeţ  

 Evoluţia fenomenelor demografice arată o scădere a populaţiei şcolare din cauza scăderii natalităţii. 

Astfel, în perspectiva anului 2016, pentru grupele de vârstă 7-14 ani şi 15-24 ani se va înregistra o scădere 

a populaţiei şcolare, cu aproximativ 15,21% pentru grupa 7-14 ani şi  30,9 % pentru grupa 15-24 ani, 

faţă de anul 2005, adică o reducere cu aproximativ 22% a numărului de elevi pentru liceu tehnologic şi 

calificările profesionale nivel 2.  

  Scăderea populaţiei şcolare necesită:    

- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii;  

- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;  

- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul ÎPT a persoanelor care 

provin din  grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.):  „şcoala după 

şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială, „educaţia de a doua şansă”;  

Concluzii privind şansele absolvenţilor ÎPT:  

 Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea  unei pieţe a muncii marcat 

de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele absolvenţilor pe piaţa muncii sunt 

condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor alternative:  

- înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită);  

- pregatirea continuă astfel încât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, împinşi în şomaj 

sau spre alte ocupaţii (cerere substituită);  

- crearea şi administrarea propriului loc de muncă.  

  

2.1.4.  Oferta  şcolară - informaţii la nivel de judeţ  

 La nivelul judeţului au fost remarcate următoarele aspecte:  în proiectul planului de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2018-2019, domeniile aliniate cu ţintele stabilite de membrii CLDPS Prahova, în urma 

studierii cererii pieţei muncii locale şi a altor informaţii parţiale, sunt următoarele: mecanică; electronic 

și automatizări; chimie industrială; agricultură; silvicultură; industrie alimentară; fabricarea produselor 

din lemn; industrie textilă şi pielărie; estetica şi igiena corpului omenesc. Rata de succes este în creştere 

faţă de anul şcolar trecut pentru învăţământul gimnazial şi liceal.   
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  Există parteneriate active cu agenţii economici, agenţiile de ocupare a forţei de muncă, autorităţi şi 

alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor-prioritate permanentă 

a managementului şcolar.  Formarea personalului didactic şi managerial pe problematica schimbărilor 

fundamentale din curriculum-ul TVET. Instrumentele de asigurare a calităţii s-au generalizat în toate 

şcolile ÎPT. Reţeaua şcolară de învăţământ obligatoriu acoperă întreg teritoriul judeţului.  

 Din analiza acestor indicatori se impun următoarele măsuri: preocuparea esenţială a şcolilor trebuie 

să fie aceea de asigurare a unei calităţi a formării profesionale, menită să conducă la dobândirea  de către 

absolvenţi a competenţelor profesionale la nivelul standardelor de pregătire profesională europene.  Acest 

lucru se poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi financiare ale şcolilor şi a unor 

parteneriate durabile şcoală angajatori. Existenţa unei distribuţii teritoriale a liceelor  şi a colegiilor 

tehnice trebuie însoţită de o dotare corespunzătoare şi realizarea unor campusuri şcolare în unităţile 

şcolare deja existente.  

  

ANALIZA PESTELA 

 

POLITIC  - interes pentru îmbunătățirea calității și eficientizarea procesului educațional;  

- facilitarea accesului tuturor elevilor la educație și formare profesională;  

- descentralizare în contextul asigurării calității;  

- dezvoltarea educațională pe tot parcursul vieții;  

- corelarea ofertei de formare inițială furnizată de școli cu nevoile pieței muncii.  

Obiectivele propuse de Liceul ”„Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic se încadrează în 

sistemul de politici educaționale la nivel internațional și local, care au principalul scop 

de a forma elevi în spiritul valorilor europene: adevăr, dreptate, libertate, cooperare  

 comunitate-școală, toleranță.   

ECONOMIC  - gestionarea eficientă a fondurilor alocate de la buget;   
- atragerea de resurse extrabugetare prin colaborarea cu părinții, cu comunitatea locală  
- demersuri din partea școlii pe lângă agenții econmici pentru obținerea de sponsorizăti 
și donații; 

- imbunătățirea bazei materiale a școlii;  

- construirea unei săli de sport;   

- inserția absolvenților pe piața muncii este coordonată prin existența PLAI și PRAI. 

SOCIAL  - oportunități de inserție profesională și socială;  

 - populația școlară a scăzut, în medie, cu aproximatix 3-5% în fiecare an școlar.  

TEHNOLOGIC  - participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă privind tehnologia 
informației;  

- implementarea informaticii în strategiile didactice ale actului educațional.  

- folosirea resurselor IT în activitatea didactică.  

ECOLOGIC  - poziționarea școlii este favorizată din punct de vedere ecologic; 

- școala este dotată cu recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor;  

- implicarea elevilor și a cadrelor didactice în acțiuni de voluntariat privind 

 ecologizarea unor zone din oraș.  
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LEGISLATIV  Cadrul legislativ care reglementează și coordonează politica instituțională în unitățile 
de învățămant preuniversitar romanesc este alcătuit din:  

- LEN nr. 1/2011;  
- O.M.E.N.C.S.  nr. 5079/2016  cu privire la Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitr;  

- Legislația subsecventă L.E.N;  
- OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobate prin Legea nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011;  
- O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru 
evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;  
- Hotărarile Guvernului Romaniei cu privire la organizarea și funcționarea sistemului 
de învățămant preuniversitar șia unităților școlare;  
- Ordinul nr. 5561/2011 privind aprobarea Certificatului de absolvire a 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Metodologia formării  

continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

- Metodologii și calendare ale examenelor naționale.  

ARTISTIC  - Interes pentru păstrarea tradiției și a istoriei locale  

- Promovarea artistilor locali în străinătate,  prin implicarea în proiecte international în 

parteneriate cu celelalte insituții și asociații din locatitate   

 

2.2 Analiza mediului intern  

 Comisia de Evaluare și  Asigurarea Calităţii a monitorizat autoevaluarea la nivelul tuturor catedrelor şi 

colectivelor didactice, a întocmit raportul de autoevaluare şi a întocmit planuri de îmbunătăţire a calităţii 

pentru următoarele activităţi:  

  

 2.2.1 Predarea şi învăţarea  

  Implicarea majoră  a şcolii în procesul de reformă a învăţământului românesc încă din 1992 a presupus 

actualizarea procesului de instruire prin  abordarea  unor strategii moderne de predareînvăţare. În acest 

context, asigurarea calităţii educaţiei este firul roşu al întregului proces de instruire desfăşurat în şcoala 

noastră. Acest proces trebuie să indeplinesca standardele de calitate, să răspundă şi chiar să anticipeze 

cerinţele tuturor factorilor interesaţi (elevi, părinţi, profesori, angajatori).   

  Liceul dispune de cadre didactice cu înaltă calificare (membri în comisii județene, autori de auxiliare 

curriculare etc.).  De asemenea, un număr mare de profesori titulari au participat la cursuri de formare  

privind aspecte ale calităţii predării-învăţării. Astfel, au crescut foarte mult interesul pentru realizarea 

unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru utilizarea metodelor active de învăţare.  

  Adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor a condus la o îmbunătăţire a procesului de instruire, contribuind 

şi la stimularea interesului elevilor pentru participarea activă la întregul proces de predare învăţare, aşa 

cum reiese din discuţiile purtate cu profesorii implicaţi şi cu elevii din diferiţi ani de studiu. Proiectarea 

didactică se realizează în urma unui studiu aprofundat al curriculumului şi în urma dezbaterilor în cadrul 

colectivelor metodice, iar parcurgerea conţinuturilor la toate disciplinele se face conform planificărilor, 

folosind activităţi de învăţare şi resurse didactice adecvate clasei şi temei studiate.  
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  Elevii şcolii sunt încurajaţi să participe la cursurile de excelenţă organizate de Inspectoratul  Școlar, 

precum şi la olimpiade și concursuri din diverse specializări – fazele locală, județeană, naţională, 

dezvoltându-se astfel interesul pentru competiţie.   

  Profesorii de la toate catedrele desfăşoară activităţi pentru implicarea activă a elevilor în procesul de 

învăţare (lecţii-vizită, cercuri cu elevii), precum şi activităţi extracurriculare şi extraşcolare pentru 

dezvoltarea spiritului civic la elevi.   

Elevii au fost evaluaţi prin teste predictive, la nivel de catedră, în scopul stabilirii punctului de referinţă 

al performanţei obţinute în şcoală, al nivelului de cunoştinţe şi a nevoilor individuale. De asemenea, sunt 

determinate stilurile de învăţare de către profesorii diriginţi în scopul planificării programului de învăţare 

adecvat nevoilor elevilor.   

Elevii participă la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau 

europene şi care au o contribuţie directă şi eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în 

politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local. 

La nivelul şcolii, metodele de predare variază, corelând diversitatea disciplinelor, personalitatea 

cadrelor didactice şi stilurile de învăţare ale elevilor. Datorită stilurilor de învăţare diferite se impune 

necesitatea aplicării învăţării centrate pe elev. Sunt aplicate programele de învăţare diferenţiată pentru 

rezolvarea regresului şcolar şi pentru performanţă.  

Cadrele didactice s-au perfecţionat prin intermediul cursurilor în problematica elevilor cu CES, în 

metode de învăţare centrată pe elev, în aplicarea lecţiilor interactive.  

Doar o parte a profesorilor au aplicat chestionarul pentru cunoaşterea stilurilor de învăţare al elevilor 

în scopul stabilirii ţintelor individuale de învăţare. De asemenea, s-a luat în considerare şi interpretările 

testelor predictive. Traseul individual de învăţare pe baza evaluării iniţiale s-a realizat la un număr relativ 

redus de elevi. Profesorii au fost formaţi pentru a aplica învăţarea centrată pe elev, care permite stabilirea 

de ţinte individuale de învăţare, dar există şi răspunsuri negative din partea unora.  

La nivelul  unor catedre  au fost stabilite ariile de conţinut, astfel încât predarea să fie divizată în teme 

de dimensiuni mici. Programele foarte încărcate mai ales la disciplinele de examen nu permite folosirea 

strategiei paşilor mici. Obiectivele de învăţare specifice fiecărei teme sunt comunicate elevilor lucrul 

acesta conducând la creşterea gradului de implicare a elevilor în activitatea de predare-învăţare. 

Materialele de învăţare sunt astfel realizate încât utilizarea lor face posibilă însuşirea competenţelor 

propuse. Datorită stilurilor de învăţare diferite se impune necesitatea aplicării învăţării centrate pe elev.   

În cadrul evaluării formative sunt utilizate, în funcţie de disciplină, o gamă largă de metode de 

evaluare. Profesorii se concentrează pe aplicarea învăţării centrate pe elev. Profesorii diriginţi 

informează periodic părinţii în legătură cu rezultatele evaluărilor în cadrul şedinţelor cu părinţii. În 

timpul anului au mai fost identificaţi elevii cu nevoi educaţionale speciale (CES).  

 
Dovezi:   

- teste predictive, chestionare pentru determinarea stilurilor de învăţare, analize ale sondajelor de 

opinie şi rezultatelor chestionarelor aplicate, analiza testelor iniţiale – procese-verbale ale 

şedinţelor de catedre.  

- calendarul activitatilor extracurriculare, fotografii, expozitii, cu produse realizate de elevi, grafic 

activităţi competiţionale, diplome de participare la diferite activităţi, materiale de prezentare a 

şcolii, afişe, icoane pe sticlă, lucrări de pictură sau grafică.  
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- portofoliile individuale ale elevilor si ale profesorilor, fişe de observare a lecţiilor, procese 

verbale de la diverse inspecţii de grad.  

- graficul de pregătiri suplimentare pentru examenele naţionale şi pentru olimpiade, rezultate la 

bacalaureat, olimpiade.  

- adeverinţele care atestă participarea la cursuri.   

- fişe de observare a lecţiilor, graficul activităţilor pe comisii, portofolii, proiecte didactice,  

planurile de măsuri ale catedrelor pentru ameliorarea rezultatelor şi creşterea calităţii, note şi 

medii semestriale  

- planificari calendaristice pe discipline si module.  

- medii semestriale si anuale.  

- rezultate evaluări si examene finale.  

- cataloage, cataloagele individuale ale profesorilor.   

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii:  

1. Desfăşurarea de lecţii bine proiectate şi cât mai atractive pentru elevi.  

2. Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării.  

3. Monitorizarea absenţelor/clasă şi aplicarea măsurilor de remediere a situaţiei elevilor care 

înregistrează frecvenţă redusă la cursuri.   

4. Alcătuirea unui plan remedial pentru fiecare disciplină/modul/elev cu probleme.  

5. Focus grupuri între catedre cu scopul transferului de bune practici.  

6. Organizarea unui audit intern, pe catedre, cu scopul de a evalua gradul de implicare a cadrelor; 

didactice in activitatile privind îmbunătătirea continuă a asigurării calităţii.  

7. Selectarea şi pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru olimpiadele și concursurile şcolare.  

8. Accesarea de finantări pentru achizitionarea de mobilier modern în toate sălile de clasă.  

9. Aplicarea procedurii de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor.  

    

2.2.2  Materiale şi resurse didactice  

Materialele şi resursele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi alese în 

funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. Ca resurse didactice, şcoala dispune de:  

• 26 săli de clasă;  

• laboratoare (chimie, fizică,biologie, informatică, multimedia)  

• cabinete (limba şi literatura română, limbi străine, matematică, istorie, geografie, consiliere şi 

orientare profesională, religie, protecția mediului)  

• bibliotecă şcolară şi sală de lectură cu un fond de 18000 volume;  

• sală de sport în incinta Clubului Copiilor,   

La orele de teorie  în funcţie de anul de studiu şi de profil, profesorii utilizează diferite materiale didactice 

(softuri educaţionale, planşe, folii de retroproiector, manuale, îndrumare pentru lucrări de laborator,  

panouri didactice etc.).  



Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  

29 

 

  Şcoala noastră dispune de 1 laborator de informatică dotat cu un număr de 30 calculatoare. Toţi elevii 

şcolii au acces la calculatoare în cadrul orelor de informatică, dar şi în cadrul orelor de la disciplinele 

pentru care există soft-uri, conform cu un program bine stabilit.  

In 6 săli de clasă sunt montate videoproiectoare conectate la calculatoare si internet, iar in 2 săli sunt 

amplasate table interactive.   

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii  

1. Identificarea surselor extrabugetare de finanţare a unităţii şcolare prin achiziţionarea de mobilier şi 

materiale de învăţare;  

2. Recondiţionarea, modernizarea şi actualizarea resurselor didactice existente;  

3. Implementarea softurilor educaţionale la nivelul tuturor catedrelor;  

4. Actualizarea permanentă a bazei de date a bibliotecii;  

5.   Dotarea cu mijloace moderne de învăţământ  şi asigurarea bazei materiale necesare instruirii teoretice 

şi practice la nivelul cerinţelor actuale.   

 

2.2.3 Rezultatele elevilor  

Populaţia şcolară s-a aflat într-o scădere moderată dar continuă şi va avea aceeaşi tendinţă şi în 

următorii ani, conform cu prognozele demografice.  

Evoluţia populaţiei şcolare în Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, pe niveluri educaţionale 

actualizat 

Repartizare 

elevi pe an 

şcolari  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

                                     

Nivel  

Nr. clase/nr. 

elevi 

Nr. clase/nr. 

elevi 

Nr. clase/nr. 

elevi 

Nr. clase/nr. 

elevi 

Nr. clase/nr. 

elevi 

PREŞCOLAR  
5 grupe/73 

preșcolari 

5 grupe / 81 

preșcolari 

5 grupe / 77 

preșcolari 

4 grupe/100 

preșcolari 

5 grupe/96 

preșcolari 

PRIMAR  
9 clase /231 

elevi 

9 clase/ 228 

elevi 

9 clase / 203 

elevi 

8 clase/180 

elevi 

8 clase/169 

elevi 

GIMNAZIAL  
7 clase/209 

elevi 

7 clase / 180 

elevi 

8 clase / 186 

elevi 

8 clase/190 

elevi 

7 clase/189 

elevi 

LICEAL  
12 clase/322 

elevi 

12 clase / 302 

elevi 

12 clase / 293 

elevi 

12 clase/281 

elevi 

12 clase/294 

elevi 

TOTAL  
33 clase/ 781 

elevi 

33 clase / 791 

elevi 

34 clase / 759 

elevi 

32 clase/751 

elevi 

32 clase/748 

elevi 

Se constată menținerea 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.  
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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 

 

Promovabilitatea înregistrează ușoare fluctuaţii în ultimii cinci ani şcolari:  

 

Ciclul de 

învăţământ 

% procent de 

promovabilitate 

2016 - 2017 

% procent de 

promovabilitate 

2017 - 2018 

% procent de 

promovabilitate 

2018 - 2019 

% procent de 

promovabilitate 

2019 - 2020 

% procent de 

promovabilitate 

2020- 2021 

Ciclul  

primar 
99,8 99,9 100 

100 99,40% 

Ciclul 

gimnazial 
89 93 85 

100 96,82% 

Liceu  

IX - XII MI 
100 100 100 

100 100% 

Liceu  

IX - XII PM 
92 96 93,75 

100 100% 

Liceu  

 IX - XII U 
100 100 100 

99,90 99,08% 

 

O posibilă explicaţie ar fi aceea că, ieşind din sistemul de învăţământ  obligatoriu, maturizarea 

tinerilor este mai rapidă şi creşte interesul pentru continuarea studiilor.  

De asemenea, la sfârşitul anilor şcolari 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 

după susţinerea examenelor de corigenţă, promovabilitatea la nivelul unității, pe nivele de învăţământ 

era următoarea:  

  

Nivel 

% procent de 
promovabilitate 

2016-2017 

% procent de 
promovabilitate 

2017-2018 

% procent de 
promovabilitate 

2018-2019 

% procent de 

promovabilitate 

2019 - 2020 

% procent de 

promovabilitate 

2020- 2021 

Primar  
98,2 99,1 99 100 99,40% 

Gimnazial  
96 98 83 100 96,82% 

Liceal  95 93 98 
99 99,08% 
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Starea disciplinară a elevilor  : 

În perioada 2017-2021, combaterea fenomenului absenteismului/neşcolarizării s-a impus ca 

prioritate M.E.N. pentru creşterea reală a calităţii în educaţie. Obiectivele care au stat la baza derulării 

activităţilor de prevenire şi combatere a absenteismului şi a manifestărilor violente ale elevilor au fost:  

- cunoaşterea permanentă a absenteismului şi a stării de siguranţă existentă în unităţile şcolare;                     

- identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a 

manifestărilor agresive;  

- cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind absenteismul şi consecinţele juridice asociate 

săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte antisociale; 

- reducerea numărului de elevi cu comportament violent, atât în calitate de victima cât şi de autori;  

- formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor formatori, din rândul elevilor, care să fie capabili 

să organizeze şi să desfăşoare activităţi cu caracter preventiv destinate propriilor colegi; 

- monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al prezenţei elevilor la ore;  

- creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ.  

  

Situaţia absenţelor din anii şcolari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, pe nivele de 

învăţământ, este relevată în tabelul următor:  

 

Absenţe an şcolar 2017-2018  

 

Nivel învăţământ  Total nr. absenţe An 

şcolar  

2017-2018 

 

Total nr. absenţe 

motivate 

An şcolar 2017-2018 

Total nr. absenţe 

nemotivate 

An şcolar 2017-2018 

Primar  0  0 0 

Gimnazial  4569  3327 1242 

Liceal  23900  17355 6545 

Total general  28469  20682 7787 

 

 Absenţe an şcolar 2018-2019  

  

Nivel învăţământ  Total nr. absenţe 

An şcolar  

2018-2019 

 

Total nr. absenţe 
motivate 

An şcolar 2018-2019 

Total nr. absenţe 
nemotivate 

An şcolar 2018-2019 

Primar  0  0 0 

Gimnazial  5238  4410 828 
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Liceal  23049  17928 5121 

Total general  28287  22338 5949 

 

 

 
 

 

 

Absenţe an şcolar 2019-2020  

 

Nivel de 

învățământ 

Total nr. absențe 

An școlar 2019-2020 

Total nr. absențe motivate 

An școlar 2019-2020 

Total nr. absențe nemotivate 

An școlar 2019-2020 

Primar 759 740 19 

Gimnazial 5122 4659 463 

Liceal 16619 13461 3088 

Total General 22500 18860 3570 
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Absenţe an şcolar 2020-2021  

 

Nivel de 

învățământ 

Total nr. absențe 

An școlar 2020-2021 

Total nr. absențe motivate 

An școlar 2020-2021 

Total nr. absențe nemotivate 

An școlar 2020-2021 

Primar 966 962 4 

Gimnazial 3567 2692 875 

Liceal 12455 9150 3305 

Total General 16988 12804 4184 

 
Statistica notelor la purtare în anul 2017-2018  

Nr.  

Crt.  

Nivel Note la purtare 

între   9 - 7 

Note la purtare sub 

7 

1  Ciclul primar (cls.I- IV) - - 

2  Ciclul gimnazial (cls. V- VIII)  - - 

3  Liceu (cls. IX- XII )  14 1 (1 pt absente ) 

   

Statistica notelor la purtare în anul 2018-2019  

Nr.  

Crt.  

Nivel Note la purtare 

între   9 - 7 

Note la purtare sub 

7 

1  Ciclul primar (cls.I- IV) - - 

2  Ciclul gimnazial (cls. V- VIII)  6 1 (pt absente) 

3  Liceu (cls. IX- XII )  19 1 (pt absente) 

 

Statistica notelor la purtare în anul 2019-2020 

Nr.  

Crt.  

Nivel Note la purtare 

între   9 - 7 

Note la purtare sub 

7 

1  Ciclul primar (cls.I- IV) - - 

2  Ciclul gimnazial (cls. V- VIII)  - - 

3  Liceu (cls. IX- XII )  6 2 (pt absente ) 

Statistica notelor la purtare în anul 2020-2021 

Nr.  

Crt.  

Nivel Note la purtare 

între   9 - 7 

Note la purtare sub 

7 

1  Ciclul primar (cls.I-IV) - - 

2  Ciclul gimnazial (cls. V-VIII)  13 1(pt absențe) 

3  Liceu (cls. IX-XII )  39 - 
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Rezultatele examenului de Bacalaureat 2017-2018/2018 -2019- Liceul „Simion Stolnicu", Oraşul 

Comarnic  

 Examenul de Bacalaureat 2019 s- a desfăşurat conform Ordinului M.E.N. nr. 4830/29.08.2018. 

Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat în cadrul Liceului „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic în 

cele 2 sesiuni a fost: pentru seria curentă de 82%, iar pentru seriile anterioare de 75%. 

 

BACALAUREAT 2018 

Examenul de Bacalaureat 2018 s- a desfa s urat conform Ordinul M.E.N. nr. 4792/08.2017.  
Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat î n cadrul Liceului “Simion Stolnicu”, Oras ul 
Comarnic,  î n anul s colar 2017-2018,  este redata  î n tabelul urma tor: 

 

Inscrisi Prezenti Absenti Promovati % 

Promovabilitte 

83 78 5 50 64 

 

  Promovabilitate pe clase – serie curentă 

 

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi % 

Promovabilitate 

XII MI 30 30 25 83,3 

XII U 28 28 19 67,8 

XII PM 26 20 6 30 

 

 
  Evaluare competențe la Limba română 

 Candidaţi 

înscrişi 

Candidaţi 

prezenţi 

Nivel de competenţă 

Utilizator 

începător 

Utilizator 

mediu 

Utilizator 

avansat 

Utilizator 

experimentat 

83 83 0 0 1 82 

83,3

67,8

30

Promovabilitate pe clase

XII MI XII U XII PM
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  Evaluare competențe digitale 

Candidaţi 

înscrişi 

Candidaţi 

prezenţi 

 Nivel de competenţă 

Fără nivel 
Utilizator 

începător 

Utilizator 

mediu 

Utilizator 

avansat 

Utilizator 

experimentat 

83 83 15 15 37 10 6 

 

  

Evaluare competențe de comunicare orală într –o limbă de circulație internațională 

LIMBA ENGLEZĂ 

Candidaţi 
înscrişi 

Prezenţi Evaluaţi Promovaţi 

65 65 65 65 

0

50

100

Utilizator
începător

Utilizator mediu Utilizator
avansat

Utilizator
experimentat

Candidaţi înscrişi Candidaţi
prezenţi

Nivel de competenţă

83 83

0 0 1

82

83

83

15

15

37

10

6
Candidaţi înscrişi

Candidaţi prezenţi

Nivel de competenţă Fără nivel

Nivel de competenţă Utilizator
începător
Nivel de competenţă Utilizator
mediu
Nivel de competenţă Utilizator
avansat
Nivel de competenţă Utilizator
experimentat
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LIMBA FRANCEZĂ 

 

Candidaţi 
înscrişi 

Prezenţi Evaluaţi Promovaţi 

18 18 18 18 

 
 

SITUAŢIA REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A  COMPETENŢELOR  

PROFESIONALE – NIVEL 4 - CALIFICAREA - Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

 

Examenul s- a desfăşurat anul acesta conform ordinului MEN nr. 4796/31.08.2017 şi au participat 20 

de elevi care au promovat și au obținut următoarele rezultate: 

Clasa Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi 

XII PM 20 20 20 - 

 

 

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi 

% 

Promovabilitate 

XII MI 29 29 28 100 

XII U 25 25 22 88 

XII PM 18 18 9 50 

 

65

6565

65

Candidaţi înscrişi

Prezenţi

Evaluaţi

Promovaţi

0

10

20
18 18 18 18
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Examenul  de certificare a competențelor profesionale nivel 4 s- a desfăşurat anul acesta 

conform ordinului MEN nr. 4824/30.08.2018 şi au participat 17 elevi din cei 18 înscriși. Rezultatele 

au fost următoarele: 

Clasa Înscrişi    Prezenţi Admişi Respinşi 

XII PM 18 17 17 - 

 
La atestatul profesional de informatică s-au înregistrat  următoarele rezultate: 

 

Note între 7 7,99 Note între 8-8,99 Note între 9-9,99 Note de 10 

2 9 14 4 

29
29

28

100

XII MI

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

25; 15%

25; 16%

22; 14%
88; 55%

XII U
Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Promovaţi
Promovabilitate

Înscrişi; 
18

Prezenţi; 
18

Promovaţi
; 9

Promovaţi 
Promovab
ilitate; 50

XII PM

18

17

17

XII PM

Înscrişi

Prezenţi

Admişi
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CONCLUZII: 

Se remarcă rezultatele foarte bune ale elevilor la examenele de certificare a competenţelor profesionale, 

comparativ cu cele obţinute la examenul de bacalaureat. Acest lucru se explică prin faptul ca examenul 

de certificare a competenţelor profesionale are un grad de dificultate mai scăzut decât examenul de 

bacalaureat şi oferă absolvenţilor certificatul de calificare de nivel 4 cu care se pot angaja pe piaţa muncii.  

 

BACALAUREAT 2019  
Examenul de Bacalaureat 2019 s-a desfăşurat conform Ordinul M.E.N. nr. 4830/29.08.2018.  

Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat în cadrul Liceului “Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic  

în cele 2 sesiuni ale anului școlar 2018-2019,  este redată în tabelul următor: 

 

Promotia Inscrisi Prezenti Absenti Promovati % 

Promovabilitte 

Curenta 72 72 0 59 82 

Promoţii 
anterioare 

9 8 1 6 75 

 
81 80 1 65 81 

 

Promovabilitatea pe clase se prezintă astfel:lasa 

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi 
  

Promovabilitate 

XII 

MI 
29 29 29 100 

XII U 25 25 22 88 

XII 

PM 
18 18 9 50 

 

                                      
                                       

2

9

14

4

Note între 7-7,99 Note între 8-8,99

Note între 9-9,99 Note de 10

29

29

29

100

XII MI
Înscrişi

Prezenţi

25; 15%
25; 16%

22; 14%
88; 55%

XII U
Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Promovaţi
Promovabilitate
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66
66
66
66

0 10 20 30 40 50 60 70

Candidaţi înscrişi

Evaluaţi

REZULTATE COMPETENȚE LIMBA ENGLEZĂ

72

72
004

68

REZULTATE COMPETENȚE LIMBA ROMÂNĂ

 

EVALUAREA COMPETENȚELOR 

A) Limba română 

Candidaţi 

înscrişi 

Candida

ţi 

prezenţi 

Nivel de competenţă 

Utilizator 

începător 

Utilizat

or 

mediu 

Utilizator 

avansat 

Utilizator 

experimentat 

72 72 0 0 4 68 

 

 

 

 

 

 

B) Limba modernă 

ENGLEZĂ 

Candidaţi 
înscrişi 

Prezenţi Evaluaţi Promovaţi 

66 66 66 66 

 

 

 

 

 

   

 

Înscrişi; 18

Prezenţi; 18

Promovaţi; 
9

Promovaţi 
Promovabili

tate; 50

XII PM
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2

9

14

4

0

5

10

15

Note între 7-7,99 Note între 8-8,99 Note între 9-9,99 Note de 10

ATESTAT INFORMATICĂ

72

72

5

17

29
12 9

REZULTATE COMPETENȚE DIGITALE

Candidaţi înscrişi

Candidaţi prezenţi

 FRANCEZĂ 

Candidaţi 
înscrişi 

Prezenţi Evaluaţi Promovaţi 

6 6 6 6 

 

C) Digitale 

Candid

aţi 

înscrişi 

Candid

aţi 

prezen

ţi 

Nivel de competenţă 

Făr

ă 

nive

l 

Utiliza

tor 

încep

ător 

Utilizat

or 

mediu 

Utilizat

or 

avans

at 

Utilizator 

experimen

tat 

72 72 5 17 29 12 9 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA REZULTATELOR OBŢINUTE LA ATESTATUL PROFESIONAL DE INFORMATICĂ 

La atestatul profesional de matematică – informatică, din luna mai 2019 au participat 29 de elevi , care 
au obţinut următoarele rezultate: 

Note între 7-

7,99 

Note între 8-

8,99 

Note între 9-

9,99 

Note de 10 

2 9 14 4 
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18

17

17

XII PM

Înscrişi
Prezenţi
Admişi

SITUAŢIA REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A  

COMPETENŢELOR  PROFESIONALE NIVEL 4 

CALIFICAREA - TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI 

Examenul s- a desfăşurat anul acesta conform ordinului OMEN nr. 4824/30.08.2018 şi au participat 17 

elevi din cei 18 înscriși. Au fost admiși toți elevii prezenți. 

Clasa Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi 

XII PM 18 17 17 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BACALAUREAT 2021 

 

1. SESIUNEA IUNIE - IULIE 2021 

Promotia Inscrisi Prezenti Absenti Promovati % 

Promovabilitte 

Curenta 64 62 2 40 62,50 

Promoţii 
anterioare 4 3 1 2 50,00 

Total 
68 65 3 42 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 

Promotia Inscrisi Prezenti Absenti Promovati % 

Promovabilitte 

Curenta 18 13 5 4 22,22 

Promoţii 
anterioare 

2 1 1 0 0 

Total 20 14 6 4 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 

 

În anul şcolar 2017-2018 EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ s- a desfăşurat în baza 

Ordinului MEN nr. 4793/31.08.2017. Rezultatele generale au fost următoarele: 
 

Candidaţi înscrişi Candidaţi 

prezenţi 

Promovaţi % 

promovabilitate 

40 39 38 97 

 

 

Promovabilitatea pe clase 
 

Clasa Inscrisi Prezenti Promovati % promovabilitate 

VIII A 20 20 19 95 

VIII B 20 19 19 100 

   

40 39 38
97

0
100
200

promovabilitate

Candidaţi înscrişi Candidaţi prezenţi Promovaţi

20
20

19

95

VIII A

Inscrisi Prezenti Promovati  promovabilitate

20

19

19
100

VIII B

Inscrisi Prezenti Promovati  promovabilitate
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 În anul şcolar 2018-2019 EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ s-a desfăşurat în baza Ordinului 

MEN nr. 4813/29.08.2018. Rezultatele generale au fost următoarele: 

 

Candidaţi înscrişi Candidaţi prezenţi Promovaţi % 
promovabilitate 

33 33 26 79 

 
 

Situația promovabilității pe clase este următoarea: 

Clasa Inscrisi Prezenti Promovati 
% 

promovabilitate 

VIII A 18 18 18 100 

VIII B 15 15 8 53 

 

 
 

Pe disciplinele de examen situația promovabilității se prezintă astfel: 

 

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 5 3 4 7 4 9 1 

Matematică 6 3 9 8 5 2 0 

 

 

33; 20%

33; 20%

25; 15%

76; 45%

Candidaţi înscrişi Candidaţi prezenţi

Promovaţi Promovaţi promovabilitate

VIII A VIII B

18 1518 1518
8

100

53
înscrişi

Prezenţi

promovaţi

promovabilitate
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ADMITEREA 2018-2019  

  După repartizarea computerizată a absolvenţilor claselor a VIII a, au fost  admişi în clasele a IX a din 

cadrul Liceului “Simion Stolnicu” Comarnic 71 de elevi în clase de matematică-informatică, protecţia 

mediului şi uman aşa cum este arătat în tabelul următor:  

 

 Admitere 2017  Clasa a IX a  MI Clasa a IX a U Clasa a IX a PM 

Nr.elevi 

repartizaţi  

23 27 21 

  

În anul şcolar 2018-2019 la Liceul „Simion Stolnicu” s-au desfăşurat Evaluările Naţionale la 

finalul claselor II, IV, VI.  

Situaţia participării elevilor din clasele II, IV,VI din şcoala noastră este evidenţiată în tabelul următor: 

Clasa 
Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

absenţi 

Lb română 

Nr. elevi 

prezenţi Lb. 

Română 

Nr. elevi absenţi 

Matematică 

Nr. elevi 

prezenţi 

Matematică 

a II - a 47 0 47 0 47 

a IV - a 48 0 48 0 48 

a VI - a 27 0 24 0 27 

 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII- A 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Candidaţi 

înscrişi 

Candidaţi 

prezenţi 
Promovaţi 

% 

promovabilitate 

57 56 50 89,29 

0

5

10

Note < 5 Note între Note între Note între Note între Note între Note de 10

5

3
4

7

4

9

1

6

3

9
8

5

2

0

Lb. română Matematică
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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 

6 4 10 18 12 6 

Promovabilitatea pe clase 

Clasa Inscrisi Prezenti Promovati % promovabilitate 

VIII A 18 18 18 100 

VIII B 21 20 20 100 

VIII C 18 18 13 72 

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 4 5 12 12 15 8 0 

Matematică 6 3 12 20 9 6 0 

 

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 
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 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 

 

 Rezultate la concursuri şi olimpiade  

  

NUME SI PRENUME 

ELEV 

PREMIU

L 

CONCURSUL PROF. COORDONATOR 

Brezeanu Daria VII B Premiul 

III  

Olimpiada judeteana de biologie PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Peticilă Bianca VII B Premiul 

III 

Olimpiada judeteana de biologie PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Gogă  Florin VII A Mențiune Olimpiada Județeană de biologie PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Sârbu Sebastian VII A Mențiune Olimpiada Județeană de biologie PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Mihalache  Luca VI A Mențiune Concursul Național ,, George 

Emil Palade”,  etapa Județeană 

PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Dascălu Teodora VI A Mențiune Concursul Național ,, George 

Emil Palade” 

PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Ghionoiu Denisa VI A Mențiune Concursul Național ,, George 

Emil Palade”, etapa Județeană 

PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Botoacă Daria VI A Premiu  

Special 

Concursul Național ,, George 

Emil Palade” etapa Județeană 

PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Dobrică Matei VI A Premiu  

Special 

Concursul Național ,, George 

Emil Palade”, etapa Județeană 

PROF COȚOAPĂ 

TATIANA 

Nasule Bianca-Nicoleta, 

IX U 

Mentiune Olimpiada Județeană de 

geografie 

Prof. Tamas Ion 

MONCEA DENISA 

ELENA CLS A 9 A MI 

Mentiune OLIMPIADA JUDEȚEANĂ 

DE LIMBA ROMÂNĂ- 

prof. ȚOȚAN IRINA- 

Mihalache  Luca VI A Mențiune Olimpiada judeteana de 

matematica 

Prof. Popa Rodica 

Găgean Vlad George cls. a 
11  a U 

Schiopu Diana, XI U 

Locul I  Simpozionul ,, Drepturile si 

libertatile fundamentale ale 

omului (2018) PLOIESTI 

Prof. Vasile Melania 

Găgean Vlad George cls. a 
11  a U 

Mențiune  OLIMPIADA JUDEEANĂ DE 
RELIGIE 

PROF.ȚOȚAN MARIAN 
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Vasile Georgiana, cls a 9 a 
MI 

Premiul lI  CONCURSUL NAȚIONAL 
CREDINȚĂ ȘI LITERATURĂ 
EXPRIMATE PRIN PICTURĂ 

PROF.ȚOȚAN MARIAN 

Harabagiu Raluca VII C 

 

Premiul II Concurs judetean “Gandeste 
verde, Gandeste curat!” 

Prof. Birlica Maria 

Prof Piciorea Ancuta 

Ion Ana Maria 

Bulei Lavinia 

Borostean Iuliana 

Premiul III  Concursul National de Stiinta si 
Tehnica” Florin Vasilescu”- 

Calarasi 

Prof. Gagenel Letitia 

Prof. Toader Nicoleta 

Prof. Peticila Elena 

Prof. Magla Manuela 

Bibliotecar Mihaela 
Anghelache 

Birlica Stefan , a V a A Premiul I Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Mihalache Luca, VI Premiul I Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Stanciu Rares, VI Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Botoaca Daria, VI Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Magda Ianis, VI Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Dudui Denisa, VI Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Dascalu Teodora, VI Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Spinu Oana, VII B Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Peticila Bianca, VII B Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Totan Mihaela, VII B Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Dracea Razvan, VII B Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Brezeanu Daria, VII B Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Sovaiala Mario, VIII A Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Birlica Viviana, VIII A Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Mihai Elena, VIII A Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Savu Alexandra, VIII A Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Barbulescu Alexandru, VIII A Premiul III  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Buzatu Stefan, VIII A Premiul III Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Arion Monica 

Mihalache Luca, VI Mentiune Concursul Judetean “ Discipolii lui 
Lazar 

Prof. Arion Monica 

Spinu Oana, VII B Mentiune Concursul Judetean “ 15 pentru 
Eminescu” 

Prof. Arion Monica 
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Taleanu Rares, V A Premiul I Concursul Literar” Comorile 
Basmelor Romanesti” 

Prof. Arion Monica 

Oancea Mihail , V B Premiul I Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Branzi Daria, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Dragoi Cristian, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Peticila Lorena, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Purcaru Karina, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Hogea Denisa, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Birlica Fabian, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Oancea Octavian, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Muscalu Delia, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Brinzea Denis, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Bunghez Daria, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Piciorea Mario, V B Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Dulama Florin, V B Mentiune Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Piciorea Matei, V B Mentiune Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Turea Marina, V B Mentiune Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Harabagiu Raluca, VII C Premiul III Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Paun Denisa,VII A Mentiune Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Nan Alexandra, VIII A Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Coman Ana Maria, VIII A Premiul II  Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Bitoiu Viviana, VIII B Premiul III Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Banu Rebeca, VIII B Premiul III Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Cretu Elena, VIII B Mentiune Concursul “ Comper” Etapa 
Judeteana 

Prof. Carstea Maria 

Berteanu Violeta, VIII B Mentiune Concurs judetean “ Creativitate si 
educatie Tehnologica 

Prof. Toader Nicoleta 

Brinzi Rares, VIII B Premiul III Concurs judetean “ Creativitate si 
educatie Tehnologica 

Prof. Toader Nicoleta 
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Peticila Lorena, V B Premiul I Concurs judetean “Educatie 
Ecologica” sursa de viata pt mediu” 

Prof. Toader Nicoleta 

Berteanu Bianca, V B Premiul III Concurs judetean “Educatie 
Ecologica” sursa de viata pt mediu” 

Prof. Toader Nicoleta 

Burbea Daria, V A Premiul II Concurs Regional “Arta si Textile” Prof. Toader Nicoleta 

Hogea Daria, V A Premiul al 
III lea 

Concurs Regional “Arta si Textile” Prof. Toader Nicoleta 

Peticila Lorena, V B Premiul I Concurs” Iarna, Arta si Imaginatie” Prof. Toader Nicoleta 

Muscalu Delia, V B Premiul II Concurs” Iarna, Arta si Imaginatie” Prof. Toader Nicoleta 

Turea Stefania, V B Premiul III Concurs” Iarna, Arta si Imaginatie” Prof. Toader Nicoleta 

Bunghez Daria, V B Premiu 
Special 

Concurs” Vine, vine Primavara” Prof. Toader Nicoleta 

Bunghez Daria, V B Diploma de 
Excelenta 

Concurs de Creatie, Clubul Copiilor 
Martha Bibescu 

Prof. Toader Nicoleta 

Piciorea Matei, V B Diploma de 
Excelenta 

Concurs de Creatie, Clubul Copiilor 
Martha Bibescu 

Prof. Toader Nicoleta 

Peticila Lorena, V B Diploma de 
Excelenta 

Concurs de Creatie, Clubul Copiilor 
Martha Bibescu 

Prof. Toader Nicoleta 

Brinzi Daria, V B Diploma de 
Excelenta 

Concurs de Creatie, Clubul Copiilor 
Martha Bibescu 

Prof. Toader Nicoleta 

Turea Stefania, V B Diploma de 
Excelenta 

Concurs de Creatie, Clubul Copiilor 
Martha Bibescu 

Prof. Toader Nicoleta 

Muscalu Delia, V B Diploma de 
Excelenta 

Concurs de Creatie, Clubul Copiilor 
Martha Bibescu 

Prof. Toader Nicoleta 

Piciorea Denisa, V A Diploma de 
participare 

Concurs” Arta si Textile Prof. Toader Nicoleta 

 

 

 Invatamant primar  

 PREMII I, II 
SI III 

Concurs "MICII OLIMPICI" Prof Daniela Oghina 

  PREMII I Concurs AMINTIRI DIN 
COPILARIE" 

Prof Daniela Oghina 

 PREMII I, II 
SI III SI 
MENTIUNI 

"PERFORMER LA SCOALA SI IN 
VIATA" - ETAPA JUDETEANA 

Prof Daniela Oghina 

 PREMII I, II 
SI III SI 
MENTIUNI 

"PERFORMER LA SCOALA SI IN 
VIATA" - ETAPA NATIONALA 

 

Prof Daniela Oghina 

STAICU JESSICA Premiul I  Concurs naţional ,,Simfonia 

primăverii”/  CAERI 2019, 

poziţia 1893- secţiunea quilling 

înv.  Chiţu Ligia 

TOMA EVA Premiul II Concurs naţional ,,Simfonia 

primăverii”/  CAERI 2019, 

poziţia 1893-secţiunea colaj 

înv.  Chiţu Ligia 

ŞOVĂIALĂ SORINA Premiul I Concurs judeţean ,,Cuvânt şi 

culoare”- participare directă 

înv Vişan Ioana 

MARINA ANDREI Premiul II Concurs judeţean ,,Cuvânt şi 

culoare”- participare directă 

înv Vişan Ioana 
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Marina Andrei 

 

Premiul I 

 

 Concurs naţional ,,Toamna- un 

cântec în culoare” CAERI 2018, 

poziţia 401 – pictură 

înv Vişan Ioana 

CIUTACU MARIA Premiul I, Concurs naţional ,,Simfonia 

primăverii”/  CAERI 2019, 

poziţia 1893- creaţie literară 

înv Vişan Ioana 

 ŞOVĂIALĂ SORINA Premiul II  Concurs naţional ,,Simfonia 

primăverii”/  CAERI 2019, 

poziţia 1893- Pictură 

înv Vişan Ioana 

 DIMONU DAVID- Premiul I Expoziţie Concurs regional 

,,Magia sărbătorilor de iarnă”. 

CAERI  2019, Poziţia 1553, 

felicitări 

înv Vişan Ioana 

CIOBANU RIHANA Premiul I  Expoziţie Concurs regional 

,,Magia sărbătorilor de iarnă”. 

CAERI  2019, Poziţia 1553, 

înv Vişan Ioana 

ŞOVĂIALĂ SORINA Premiul II  Expoziţie Concurs regional 

,,Magia sărbătorilor de iarnă”. 

CAERI  2019, Poziţia 1553, 

înv Vişan Ioana 

 

 Activităţi extracurriculare: În anul şcolar 2015-2016, profesorii liceului au desfăşurat activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare în care au fost implicaţi elevi de la toate formele de învăţământ:  

 Activităţi organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă.  

Sărbătorile de iarnă la români; Tradiţii de Crăciun; Colinde, colinde ...;Ce ne aduce Moş Craciun ?; 

Sărbătorile de iarnă; şi eu pot fi Moş Crăciun!;  Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun şi Anul Nou;Tradiţii şi 

obiceiuri laice şi religioase.; Traditii de iarna; Crăciunul în inima şi familia mea; Eu daruiesc... Tu 

daruiesti...   

 Excursii:. Pelerinaj Biserica Ghioşeşti, Grecia, Bulgaria, Iasi, Cheile Bicazului  

 Seri festive: Balul Bobocilor; Celebrarea Sărbătorii de Halloween; Serbarea de absolvire; Banchetul 

claselor terminale,„Daruind vei castiga"-bal de caritate organizat in scopul strangerii de fonduri pentru 

elevii nevoiasi ai scolii.  

 Alte activităţi: Ziua mamei, Ziua tatălui, Acțiune de ecologizare a orașului Comarnic în zona Valea 

Mesteacănului, Confecţionarea de obiecte şi realizarea panourilor cu ocazia zilelor de 1 si 8 martie, 

Realizare panou şi filmuleţe în Power Point cu ocazia Lunii Pădurii, Love, amour…. Every jour, 

Valentine”s Day, De Dragobete iubeste romaneste, Confecţionare de inimioare în scopul determinării 

elevilor din liceu să îşi caute „jumătatea”,   

 Realizarea ofertei şcolii: Înregistrarea unui clip video în care au fost prezentate informaţii referitoare la 

condiţii existente în liceu.   

 Ultimul clopoţel: Organizarea festivităţii de absolvire a ciclului superior al liceului.  

 Lecţii deschise  

• Lecţie deschisă  şi referat – clasa pregătitoare: activitate integrată,  prof. înv. primar Fulău Olga 

Dalila;  
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• Lecţie deschisă – clasa I: activitate integrată ,,Comorile naturii”, prof. înv. primar Georgescu 

Alexandra;  

• Lecţie deschisă - istorie, prof. Ilincuţa Cristina;  

• Lectie deschisa –informatica, prof. Peticila Elena . 

  

De asemenea, profesorii Liceului "Simion Stolnicu ", Orașul Comarnic au participat la o serie de cursuri, 

acumuland pe parcursul acestora o serie de credite:  

 

Nume  și prenume Participarea la un curs de perfecționare în intervalul  

01.09.2018 -31.08.2019 

Data 

Birlica Maria curs „Competente de proiectare curriculara”, furnizor 

Asociatia DOMINOU, Craiova 

2018-2019 

Birlica Maria curs “Mentor in invatamantul preuniversitar”, Asociatia 

Profedu 

Martie 2019 

Birlica Maria activitatea de formare Evaluarea prin probe practice/ orale si 

inspectii speciale la clasa, CCD 

Mai , 2019 

Birlica Maria activitatea Atributii manageriale cu privier la organizarea si 

desfasurarea in bune conditii a examenelor nationale si a 

olimpiadelor scolare, CCD PH 

Mai , 2019 

Cotoapa Tatiana Participare curs formare continuă Evaluarea și dezvoltarea 

personală a copiilor și elevilor 

aprilie-iunie 2019 

Georgescu 

Alexandra 

Curs  ,,Managementul formării continue în şcoli”, CCD 

Prahova 

Septembrie –

noiembrie 2018 

Georgescu 

Alexandra 

1.02. 10.03 -  2019- Curs ,, Stiluri de învăţare. Stiluri de 

predare” ,  avizat MEN cu nr. 37708/ 4.10.2018, organizat de 

CCD Bucuresti, conform adeverinţei nr. 620/12.04.2019. 

           1.02. 10.03 

-  2019- 

Fulău Dalila Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui 

mentorat de calitate în învăţământul preuniversitar- CCD Ph 

februarie –martie 

2019 

Fulău Dalila Management şi comunicare în învăţământ Noiembrie 2018 –  

ianuarie 2019 

Tolea Corina Particularitățile proiectării și predării simultane  la nivel 

primar și gimnazial, Asociația CNDRUE 

mai, 2019 

Tolea Corina Mentor în învățământul preuniversitar, Asociația CNDRUE mai- iunie,2019 

Vişan Ioana Curs ,,Particularităţile predării simultanela nivel primar şi 

gimnazial”,  Furnizor  CNDRU Eurostudy Asociaţia 

PROFEDU, Adeverinţă 498S/20. 05. 2019 

Mai 2019  

Vişan Ioana Curs ,,Metode de predare centrate pe elev”  , Asociaţia 

PROFEDU, Adeverinţă nr 849MP/ 19.07.2019 

Iunie 2019  

Vişan Ioana Mentor în învăţământul preuniversitar” , Furnizor  CNDRU 

Eurostudy Asociaţia PROFEDU, Adeverinţă 55M 20.03.2019 

Martie 2019  

Vişan Ioana Curs ,,Formarea metodiştilor” CCD Ph Iunie 2019  
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Activităţi susţinute în cadrul cercurilor pegagogice 

Cerc Pedagogic Educatie Fizica – Liceul “Simion Stolnicu” Comarnic 

Lectie deschisă: Proiect National “Educatia ne uneste”,10.05.2019, prof. Piciorea Ancuţa 

Simpozioane:  

Simpozion Internaţional Iaşi- Premiul I  

       Simpozion “Sf. Martiri Brâncoveni” - IL Caragiale Ploieşti  

 Măsuri de îmbunătăţire a calităţii  

1. Monitorizarea absenţelor elevilor prin înregistratrarea şi comunicarea periodică a acestora;   

2. Implementarea planului de măsuri pentru reducerea absenteismului;  

3. Monitorizarea  calităţii procesului de predare-învăţare;  

4. Monitorizarea pregătirii examenelor finale;  

5. Consilierea  eficientă a elevilor şi a părinţilor pentru diminuarea insuccesului şcolar;  

6. Selectarea elevilor capabili de performanţă şi pregătirea acestora pentru participarea la olimpiadele 

şcolare.  

7. Aplicarea de măsuri şi programe ameliorative:   se vor aplica diferite strategii de predare astfel încât 

să se eficientizeze pregătirea profesională;  la nivelul colectivelor metodice se vor întocmi politici 

de predare – învăţare, se va analiza nivelul  

de percepţie a elevilor şi se vor utiliza strategii de predare adecvate scopului şi nevoilor elevilor;  

 stabilirea de ţinte individuale de pregătire, când acest lucru este necesar.  

  
2.2.4. Informarea, consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor  

 Activitatea de  consiliere şi orientare profesională este un aspect important în procesul de educare a 

tinerilor în cadrul şcolii noastre.  

  

 

CONSILIERE- ELEVI-TEMA 

CONSILIERE 

INDIVIDUALĂ 

CONSILIERE DE GRUP 

Nr. 

beneficiari 

Nr. 

şedinţe 

Nr. 

beneficiari 

Nr. 
grupuri 

Nr. 

şedinţe 

Autocunoaştere-dezvoltare profesională  -  -  101  9  -  

Managementul învăţării  -  -  75  4  -  

Comunicare şi abilităţi sociale  -  -  -  -  -  

Calitatea stilului de viaţă  -  -  3  41  -  

Prevenire absenteism  -  -  -  -  -  

Prevenirea comportamentlui agresiv in mediul 

scolar  

-  -  -  -  -  

Prevenire consum substanţe ilegale  -  -  -  -  -  

Asigurare, informare, consiliere, documentare, 

indrumare cadre didactice din care: 

  

11   

  

13  

-  

  

-  

  

- 

Cunoaşterii şi autocunoaşterii  

 

2  2  -  -    
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Adaptării preşcolarilor/ elevilor la mediul 

şcolar  

5  6  -  -  -  

Adaptării şcolii la necesităţile elevilor  2  3  -  -  -  

Optimizării relaţiei : şcoală – preşcolari/ elevi- 

părinţi  

2  2  -  -  -  

Asigurare, informare, consiliere, documentare, 

indrumare părinţi din care:  

10  

  

11  

  

-  -  -  

Cunoaşterii şi autocunoaşterii  2  3  -  -  -  

Adaptării preşcolarilor/ elevilor la mediul 

şcolar  

3  3  -  -  -  

Adaptării familiei  la necesităţile            

preşcolarilor /elevilor  2  2  -  -  -  

Optimizării relaţiei: şcoală – preşcolari/ elevi- 

părinţi  

3  3  -  -  -  

Informare şi consilierea carierei elevilor  19  23  76  3  -  

  

Consiliere elevi, parinti , cadre.   

  
   

În cadrul Liceului „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic în anul școlar 2017-2018 sunt integraţi 13 elevi 

cu nevoi speciale CES, în anul școlar 2018-2019 sunt integrați 16 elevi cu CES, în anul școlar 2019-

2020 sunt integrați 15 elevi cu CES, iar în anul școlar 2020-2021 sunt integrați 15 elevi cu CES, asistaţi 

de profesorul de sprijin Oancea Anca.  

  

Situatia burselor 2018-2019: 

Având în 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 

  

Consiliere ind.  

Consiliere grup  
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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, de burse de merit, burse de studiu si de burse de ajutor social.  

Comisia   a  analizat dosarele   depuse de elevii claselor a V-a si a IX-a care au solicitat  BURSE  de 

ajutor social si cererile celor pentru burse de merit, acordate  pentru anul şcolar 2018/ 2019, sem II.  Elevii 

beneficiarii de burse sunt: 

Total elevi beneficiari de bursa  de orfan: 26 elevi, din care 2 elevi au pierdut bursa pe parcursul 

anului, unul din cauza mediei la purtare sub 9 si unul transferat. 

Total elevi beneficiari de bursa  de boală: 14 elevi, din care 1 elev a pierdut bursa pe parcursul 

anului, din cauza mediei la purtare. 

Total elevi beneficiari bursa de merit gimnaziu: 39 elevi, din care 4 elevi au pierdut bursa, din cauza 

mediei. 

Total elevi beneficiari bursa de merit liceu: 40 elevi, din care 5 elevi au pierdut bursa, din cauza 

mediei. 

Au participat: - responsabil comisie: Prof.Piciorea Ancuţa 

                       - membri: Turea Gabriela, Năpăruş Adela, Bîrsan Ruxandra, Enoae Gabriela, Stanciu 

Mihaela, prof.Ilie Sinziana, prof.Sbirnea Elena, diriginți.  

Comisia a verificat situatia la invatatura pe semestrul I al anului 2018/2019,   a verificat si aprobat 

dosarele elevilor claselor a V –a si a IX- a de inceput, care vor beneficia de burse incepand cu semestrul 

II; Au fost verificate mediile din sem I, pentru elevii beneficiari de burse de merit   gimnaziu si  liceu 

din care rezulta ca unii au pierdut si altii vor beneficia, 5 elevi vor beneficia de doua burse conform 

Lg.38/2019.  

Situatia elevilor beneficiari de burse in sem II al anului 2018/2019 este urmatoarea: vor beneficia de 

burse 119 elevi din care: burse de orfan - 26, burse de boala - 14, bursa de merit gimnaziu - 39, bursa de 

merit liceu - 40. Sume necesare pentru bursă: 79 elevi x 50 lei =3950 lei, 40 elevi x 100 lei = 4000 lei, 

total = 7950 lei/lună.  

Situația burselor 2019-2020: 

Comisia a verificat situatia la invatatura pe anul scolar 2019/2020, au fost verificate mediile. 

Au fost depuse 99 de dosare pentru obtinerea bursei, dintre care: 

- 24 dosare de burse merit gimnaziu 

- 27 dosare de burse merit liceu 

- 23 dosare de burse orfan 

- 25 dosare de bursa de boala/ 23 dosare valide, 2 dosare respinse. 
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Situatia burselor în anul scolar 2020-2021 

În semestrul I vor beneficia de burse 89 elevi din care:    

         Burse de orfan: 24 

         Burse de boala: 21 

         Bursa de merit gimnaziu: 18 

         Bursa de merit liceu: 26 

În semestrul al II-lea al vor beneficia de burse 126 elevi din care: 

          Burse merit gimnaziu: 32 

          Burse merit liceu: 45 

          Burse orfan: 26 

          Burse boala: 23 

Există o foarte bună colaborare între echipa managerială a şcolii şi Consiliul consultativ al elevilor pentru 

optimizarea unor aspecte specifice procesului de învăţământ, dialogul permanent constituind baza 

rezolvării acestora.   

Pe parcursul tuturor programelor şi proiectelor derulate în şcoala noastră, unii dintre profesori au 

participat la cursurile de formare organizate la nivel naţional, dar şi la cursuri organizate pe plan local. 

Astfel şcoala dispune de un grup de profesori care desfăşoară activităţi de consiliere şi orientare 

profesională atât în cadrul orelor de Orientare şi Consiliere, dar şi  în afara acestora, prin discuţii 

individuale, chestionare, teste psihologice şi de aptitudini.  

În şcoala noastră această activitate se realizează prin:   

- întocmirea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor adresate elevilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice pentru analiza de nevoi;  

- propunerea şi organizarea unor programe OSP şi a carierei, în colaborare cu consilierul 

educativ;  

- asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru elevi, părinţi şi cadre 

didactice;  

- monitorizarea elevilor care crează probleme de disciplină, absentează, au comportamente 

deviante etc.(existenţi în baza de date), acordarea de asistenţă după caz şi evaluarea de progres a cazurilor 

asistate;  

- participarea la ,,Târguri ale ofertelor educaţionale “ organizate de instituţiile de învăţămant 

superior cu elevii din anii terminali.  

  
Măsuri de îmbunătăţire a calităţii  

1. Derularea unui program coerent de  consiliere psihopedagogica individuală a elevilor.  

2. Stimularea diriginţilor de a desfăşura activităţi extracurriculare care să vizeze orientarea profesională   
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 2.2.5. Calificări şi curriculum  

  Liceul  cuprinde liceu zi, filiera teoretică, profil real - specializarea matematică-informatică şi profil 

umanist, specializarea filologie şi liceu zi, filiera tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia 

mediului, cu calificarea tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului.  

Distribuţia efectivelor de elevi, pentru anii scolari 2017-2018, 2018-2019, este prezentată în 

tabelul următor: 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

Nivel de 

învăţământ  
Clasa 

Nr. de 

clase/ 

grupe  

Nr. de 

elevi/ 

copii  

Nivel de 

învăţământ  
Clasa  

Nr. de 

clase/ 

grupe  

Nr. de 

elevi/ 

copii  

Preşcolar    5 80     5 75 

Primar,  

din care  

cl. 

pregătitoare 
1 28 

Primar,  

din care  

cl. 

pregătitoare 
2 30 

cl. I 2 47 cl. I 1 23 

cl. II-a 2 52 cl. II-a 2 47 

cl. III-a 2 52 cl. III-a 2 53 

cl. IV-a 2 52 cl. IV-a 2 51 

Total   9 231 Total  9 204 

Secundar 

inferior 

gimnaziu, 

din care  

cl.a V-a 1 28 

Secundar 

inferior 

gimnaziu, 

din care  

cl.a V-a 2 55 

cl. a VI-a 3 62 cl. a VI-a 1 27 

cl. aVII-a 2 47 cl. aVII-a 3 60 

cl.a VIII-a 2 46 cl.a VIII-a 2 44 

Total   8 183 Total  8 186 

Liceal 

(ciclul 

inferior)  

cl a IX-a 3 77 Liceal 

(ciclul 

inferior)  

cl a IX-a 3 83 

cl. a X-a 3 64 cl. a X-a 3 74 

Total  6 141 Total  6 157 

Liceal 

(ciclul 

superior)  

cl. a XI-a 3 77 
Liceal 

(ciclul 

superior)  

cl. a XI-a 3 63 

cl. aXII-a 3 83 cl. aXII-a 3 78 

Total  6 160 Total  6 141 

TOTAL GENERAL 29 715 TOTAL GENERAL 29 688 

 

Distribuţia efectivelor de elevi, pentru anii scolari 2019-2020, 2020-2021, este prezentată în 

tabelul următor: 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

Nivel de 

învăţământ  
Clasa 

Nr. de 

clase/ 

grupe  

Nr. de 

elevi/ 

copii  

Nivel de 

învăţământ  
Clasa  

Nr. de 

clase/ 

grupe  

Nr. de 

elevi/ 

copii  

Preşcolar    5 100     5 99 

Primar,  

din care  

cl. 

pregătitoare 
1 25 

Primar,  

din care  

cl. 

pregătitoare 
2 33 

cl. I 2 33 cl. I 1 25 

cl. II-a 1 24 cl. II-a 2 34 

cl. III-a 2 48 cl. III-a 1 27 



Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  

58 

 

cl. IV-a 2 50 cl. IV-a 2 50 

Total   8 180 Total  8 169 

Secundar 

inferior 

gimnaziu, 

din care  

cl.a V-a 2 52 

Secundar 

inferior 

gimnaziu, 

din care  

cl.a V-a 2 52 

cl. a VI-a 2 50 cl. a VI-a 2 53 

cl. aVII-a 1 30 cl. aVII-a 2 53 

cl.a VIII-a 3 57 cl.a VIII-a 1 32 

Total   9 189 Total  7 190 

Liceal 

(ciclul 

inferior)  

cl a IX-a 3 64 Liceal 

(ciclul 

inferior)  

cl a IX-a 3 83 

cl. a X-a 3 79 cl. a X-a 3 63 

Total  6 143 Total  6 146 

Liceal 

(ciclul 

superior)  

cl. a XI-a 3 69 Liceal 

(ciclul 

superior)  

cl. a XI-a 3 78 

cl. aXII-a 3 61 cl. aXII-a 3 70 

Total  6 130 Total  6 148 

TOTAL GENERAL 34 742  
29 752 

 

Distribuţia efectivelor de elevi, pentru anii școlari 2017-2018, 2018-2019 în funcţie de filieră, 

profil/domeniu, specializare/ calificare profesională:  

Nr. 

Crt. 
Nivel Filieră  

Profil/ 

Domeniu  

Specializare/

Calificare 

profesională 

ANUL ȘCOLAR 

2017-2018 

ANUL ȘCOLAR 

2018-2019 

Număr 

clase  

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

1.  

Liceal 

ruta 

directă  

Teoretică  Real  

Matematică 

informatică  

  

a IX-a- 1  27 a IX-a- 1  28 

a X-a- 1  23 a X-a- 1  24 

a XI-a- 1  29 a XI-a- 1  22 

a XII-a-1  29 a XII-a-1  29 

Teoretica  Uman  Filologie  

a IX –a -1  29 a IX –a -1  28 

a X -a – 1  29 a X -a – 1  30 

a XI- a-1  24 a XI- a-1  28 

a XII- a -1  28 a XII- a -1  24 

Tehnologică  

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului  

Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

calităţii 

mediului  

a IX-a- 1  21 a IX-a- 1  24 

a X-a- 1  13 a X-a- 1  21 

a XI-a- 1  24 a XI-a- 1  13 

a XII-a- 1  25 a XII-a- 1  24 

 

Distribuţia efectivelor de elevi, pentru anii școlari 2019-2020, 2020-2021 în funcţie de filieră, 

profil/domeniu, specializare/ calificare profesională:  

Nr. 

Crt. 
Nivel Filieră  

Profil/ 

Domeniu  

Specializare/

Calificare 

profesională 

ANUL ȘCOLAR 

2019-2020 

ANUL ȘCOLAR 

2020-2021 

Număr 

clase  

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

1.  Teoretică  Real  
Matematică 

informatică  

a IX-a- 1  23 a IX-a- 1  28 

a X-a- 1  28 a X-a- 1  23 
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Liceal 

ruta 

directă  

  a XI-a- 1  24 a XI-a- 1  28 

a XII-a-1  21 a XII-a-1  24 

Teoretică  Umanist  Filologie  

a IX –a -1  27 a IX –a -1  29 

a X -a – 1  28 a X -a – 1  23 

a XI- a-1  28 a XI- a-1  28 

a XII- a -1  28 a XII- a -1  24 

Tehnologică  

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului  

Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

calităţii 

mediului  

a IX-a- 1  20 a IX-a- 1  26 

a X-a- 1  22 a X-a- 1  20 

a XI-a- 1  20 a XI-a- 1  22 

a XII-a- 1  12 a XII-a- 1  20 

 

Proiectul planului de şcolarizare a fost realizat în urma identificării necesităţilor agenţilor 

economici din zonă, a tendinţelor locale de dezvoltare pe aceste domenii, în corelaţie cu necesităţile 

identificate ţinându-se cont de: specialiştii şcolii şi de baza materială.   

        Oferta CDŞ pentru clasele din filiera teoretica şi oferta CDL pentru clasele a IX-a  şi a X-a, filiera 

tehnologică, s-a stabilit în fiecare an în funcţie de opţiunile elevilor (identificate în urma aplicării unor 

chestionare), de specificul zonei, a profilului, de baza materială de care dispune şcoala: pentru profilul 

tehnologic, tehnician ecolog și protectia calității mediului este următoarea:  

- clasa a IX-a: Circuitul deșeurilor  

- clasa a X-a: Energiile regenerabile și utilizările lor.  

Oferta şcolară a fost promovată atât în şcoală, prin orele de consiliere şi orientare, în şedinţele şi 

lectoratele cu părinţii, prin psihologul şcolar care i-a ajutat pe elevi să-şi identifice aptitudinile, abilităţile, 

calităţile. Conform legislaţiei în vigoare, şcoala este acreditată pentru domeniile şi calificările existente 

în acel moment.   

Având în vedere ca şcoala asigură instruire de specialitate într-o gamă largă de domenii şi 

calificări, ea  şcolarizează elevi din întreaga regiune.   

 

2.2.6. Resursele materiale şi umane  

 Liceul „Simion Stolnicu", Oraşul Comarnic, ca instituţie aflată în subordinea Inspectoratului Şcolar al 

Judeţului Prahova, a funcţionat astfel:  

•  în anul şcolar 2017-2018,  după o organigramă aprobată prin Statul de funcţii, stat ce cuprinde un 

număr total de 68,30 posturi,din care :  

      2 posturi de conducere – director şi director adjunct   

     49,55  posturi pentru personalul didactic  

     11,25 posturi pentru personalul nedidactic  

      7,50 posturi pentru personalul didactic-auxiliar 

•  în anul şcolar 2018-2019,  după o organigramă aprobată prin Statul de funcţii, stat ce cuprinde 

un număr total de 69,88 posturi,din care :  

        2 posturi de conducere – director şi director adjunct   
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     49,13  posturi pentru personalul didactic  

     11,25 posturi pentru personalul nedidactic 

      7,50 posturi pentru personalul didactic-auxiliar  

•  în anul școlar 2019-2020 după o organigramă aprobată prin Statul de funcţii, stat ce cuprinde un 

număr total de 69,50 posturi, din care :  

    2 posturi de conducere – director şi director adjunct   

  50 posturi pentru personalul didactic  

 12 posturi pentru personalul nedidactic  

 7,50 posturi pentru personalul didactic-auxiliar 

 

•  în anul școlar 2020-2021 după o organigramă aprobată prin Statul de funcţii, stat ce cuprinde un 

număr total de 67,93 posturi, din care :  

 2 posturi de conducere – director şi director adjunct   

 48,43 posturi pentru personalul didactic  

 12 posturi pentru personalul nedidactic  

 7,50 (din care 1 post vacant) posturi pentru personalul didactic-auxiliar 

Norme didactice :  

NORME 

2017- 2018 

NORME 

2018- 2019 

NORME 

2019- 2020 

NORME 

2020- 2021 

68,30 69,88 69,50 67,93 

 

2.2.7. Parteneriate şi colaborări  

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

1. Primăria oraşului Comarnic  

2. Consiliul local al oraşului Comarnic  

3. Poliţia Comarnic  

4. Clubul copiilor ” Marta Bibescu” Comarnic  

5. Acociaţia de înfrăţire Comarnic  

6. Bisericile din localitate  

7. Asociatia Zestrea Carpatilor   

8. Asociaţia  „Speranţa” 2000  

9. Asociația de părinți „Simion Stolnicu” Comarnic  

  
 Parteneriat cu părinţii   

Se concretizează atât în relaţiile de colaborare profesor – clasă – diriginte – părinte, dar şi prin 

activitatea pe care o desfaşoară Asociatia de părinți „Simion Stolnicu” Comarnic. Avându-se în vedere 

că standardele de calitate pentru performanţele unei unităţi de învăţământ vizează şi modul în care se 

încurajează participarea elevilor şi parinţilor la procesul decizional, modul în care se asigură circulaţia 

informaţiei, dar şi transparenţa activitaţilor, este importantă complexitatea şi diversitatea problemelor 

dezbatute:  

- dezvoltarea resurselor şcolii;  

- organizarea cât mai eficienta a activităţii şcolare;  

- monitorizarea utilizării unor fonduri baneşti; 
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- căutarea de sponsori;  

- facilitarea unor donaţii, etc. Există o foarte bună colaborare între echipa managerială a şcolii şi 

Consiliul școlar al elevilor pentru optimizarea unor aspecte specifice procesului de învaţamînt, dialogul 

permanent constituind baza rezolvării acestora.   

Parteneriate încheiate cu alte unităţi de învăţământ   

• Clubul copiilor "Martha Bibescu" Comarnic - Implicare în derularea Proiectului Comenius în 

parteneriat multilateral  Pleased to Meet You  

• Şcoala  Gimnazială Nr.7 „Sfânta Maria” Timişoara, Nr. 2173/ 11.11.2013: Proiectul  Concurs 

Naţional de creaţie plastică „CLIPE DE TOAMNĂ”  

• Şcoala Gimnazială Lilieşti, Proiectul  Judeţean „Micii Voluntari Ai Binelui”  

• LICEUL „SIMION STOLNICU”: Concursul Interjudeţean „PRIMĂVARA, ANOTIMP AL 

BUCURIEI!” Nr. 506/ 12.05.2015  

• Școlarizare la domiciliu POTROANCHENU EUGEN – VII A  

• Grădinița Cu Program Prelungit  Nr. 23 Botoșani - Activitati extracurriculare în cadrul 

concursului A ruginit frunza din vii  

• ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRANCOVEANU”  

• GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ALBINIȚA – Breaza    

Parteneriat cu agenţii neguvernamentale  

• ASOCIAŢIA  DE TERAPIE OCUPAŢIONALĂ „SPERANŢA 2010”, Nr. 18/30.11.2013 

SCHITUL LESPEZI: Terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilităţi  

• ASOCIAŢIA PENTRU TINERET OLIMP: Organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional 

EUROJUNIOR  

• ASOCIATIA CULTURALA – EDUCATIVA ZESTREA CARPATILOR  

• ASOCIATIA PENTRU SANATATE, EDUCATIE SI FAMILIE  

Parteneriat cu instituţii de învăţământ  superior şi cercetare  

Parteneriatele cu instituţii de învăţământ  superior (Universitatea de Petrol şi Gaze Ploiesti, Universitatea 

Politehnică Bucureşti, Universitatea Bucureşti etc.) se concretizează prin:  

-     perfecţionarea prin grade didactice;  

- perfecţionarea prin cursuri de masterat şi postuniversitare;  

- perfecţionarea prin cursuri de formare continuă; -  participarea la conferinte şi simpozioane;  

- colaborări în cadrul unor proiecte;  

- participarea la activităţi de orientare profesională (Ziua Porţilor Deschise).  

Parteneriat cu instituţii de cultură  

• Asociaţia INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUĂRII ÎN EDUCAŢIE:  

Implementarea proiectelor educaţionale desfăşurate de IDEE  

• Editura EDU: Proiecte educaţionale  

• S.C. VALIZA CU TEATRU S.R.L.: Spectacole de teatru  

• MUZEUL CINEGETIC POSADA : Activitati didactice  

• Dispensarul Medical „Printul Pilot Valentin Bibescu” Comarnic  

• Societatea Romana De Radiodifuziune  
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Măsuri de îmbunătăţire a calităţii  

1. Iniţierea unor proiecte în parteneriat cu unităţi economice din zonă pentru dotarea cu echipamente 

şi cu materiale necesare derulării proceselor didactice.  

2. Eficientizarea  şi diversificarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate 

pentru toate tipurile de formare.  

3. Iniţierea în continuare de proiecte avand ca obiectiv principal creşterea eficienţei instruirii practice 

prin motivarea agenţilor economici şi facilitarea trecerii elevilor de la şcoală la locul de muncă  

  

2.3. ANALIZA SWOT  

1) CURRICULUM  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- oferta educaţională atractivă care cuprinde referiri la orașul 
Comarnic, la condițiile școlii, la rezultatele ei, la condițiile de 
admitere, la domeniile și profilele în care sunt școlarizați elevii; - 
harta extinsă a parteneriatelor:  
• Cu ISJ Prahova;  
• Cu CCD Prahova;  
• Cu autoritățile locale (Primăria, Consiliul Local);  
• Cu alte instituții (Poliție, ONG-uri, Biserica, Instituții de 
învățământ superior, etc);  
• Cu părinții prin Asociația “Simion Stolnicu”; - un colectiv 
didactic valoros în care unii dintre profesori:  
• Au masterate;  
• Au gradația de merit (25%);  
• Sunt inregistrati/se regasesc in registrul managerilor educaționali;  
• Sunt autori de auxiliare curriculare.  
- activitățile extracurriculare numeroase și diversificate, pe care le 
desfășoară școala cu ocazia:  
• Balului Bobocilor, Balului de caritate, Ziua portilor deschise;  
• Săptămânii “Să știi mai multe, să fii mai bun”.  
• Evenimentelor  din calendarul judetean, regional, national / 

international  
-aceste activități extracurriculare sunt diversificate astfel încat să 
răspundă nevoilor elevilor.  
- elevii, personalul didactic și personalul  didactic auxiliar și 
nedidactic înțeleg și se implică în procesul de management al 
calității și de autoevaluare;  
- în școală există diverse proceduri scrise, referitoare la asigurarea 

calității, care sunt respectate, monitorizate, analizate și 

îmbunătățite;  

- lipsa manualelor la modulele de specialitate;    
- număr mic de  activităţi inter/intra/ 

transdisciplinare;   
- nu toate cadrele didactice utilizează sistematic 

tehnologia informaţiei în procesul didactic;  
- nu toate cadrele didactice folosesc tehnici 

moderne de predare-învățare;  
- slaba implicare a unor cadre didactice în 

procesul de asigurare a calității în învățământ;  
- slaba implicare a unor cadre didactice în 

activitatea de îndrumare şi consiliere a elevilor;  
- insuficienţa resursei timp şi a altor mijloace 

pentru verificarea aplicării recomandărilor 
formulate în urma monitorizării cadrelor 
didactice.  

  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

- așezarea geografică a orașului, cadrul natural, ce oferă perspective 
reale de dezvoltare economică, îndeosebi în domeniul turismului, 
serviciilor și protecției mediului; așezarea geografică a orașului, 
cadrul natural, ce oferă perspective reale de dezvoltare economică, 
îndeosebi în domeniul turismului, serviciilor și protecției mediului;  

- instabilitatea legislativă în domeniu – avalanșa 
de noi informații și reglementări;  

- criza financiară mondială cu mari repercusiuni 
pe piața muncii;  

- creșterea ratei șomajului;  
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-  flexibilizarea învățământului în vederea egalizării șanselor 
educaționale;  
- posibilitatea de a schimba profilurile în funcție de cerințele pieței.  
-  profilurile acreditate de școală sunt în continuare cerute pe piața 
muncii;   
 

- dezechilibrul real dintre numărul de ore, 
conținuturile programelor și nivelul de 
cunoștințe și deprinderi cu care intră elevul în 
sistem;  

- interesul mai scăzut al unor cadre didactice 

pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională privind 

asigurarea calităţii în educaţie.  

   

2) MANAGEMENTUL UNITĂȚII  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- finalizarea proiectului in parteneriat multilateral  „What We 
Need is Europe: United in Diversity”, in cadrul programului  
Comenius  
- implicarea ca partener al Clubului copiilor ” Marta Bibescu” in 
proiectul Erasmus   
-  preocuparea echipei manageriale pentru îmbunătățirea 
activităților din unitatea școlară;  
-  utilizarea rapoartelor de analiză în vederea dezvoltării 
instituționale;  
-  echipă dinamică și deschisă pentru schimbare/ adaptare la nou 
si tendințele actuale;  
-  implicarea consiliului elevilor și în procesul decizional privind 
desfășurarea tuturor activităților, precum și în diverse proiecte și 
programe din școală;  
- implicarea comunității locale în viața școlii  

- insuficienta implicare a cadrelor didactice 

membre in comisiile de lucru  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

-  participare la proiecte ce vizează managementul educaţional.  
-  posibilitatea de a aplica pentru participarea la vizite de studiu.  
-  interesul parintilor pentru sprijinirea echipei manageriale  

- schimbări legislative frecvente .  
- volumul mare de documente/raportări/situaţii 

statistice de întocmit, uneori in termen foarte scurt 

 

3) RESURSE UMANE  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

-  cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific.  
-  preocuparea permanentă a personalului didactic pentru 
perfecţionarea continuă.  
- sprijinirea şi îndrumarea cadrelor didactice debutante. - 
personal nedidactic pregătit  

- implicarea unui număr mic de cadre didactice în 
proiecte europene.  

- insuficiența resursei umane în ceea ce privește 

amunite posturi didactice auxiliare și nedidactice.  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

- prezenta unor activitati metodico-ştiinţifice propuse de 

cadrele didactice ale liceului în calendarul CCD Prahova. - 

incsrierea la cursuri de reconversie profesionala  

   

- plecarea din sistem a cadrelor didactice 
specializate în domenii mult mai bine remunerate;  

- scăderea cu 5% a tinerilor-viitori liceeni, în 

perspectiva anului 2016.  
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4) PARTENERIATE ȘI PROIECTE  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- Proiectarea activităţilor a respectat cerinţele  programelor 
şcolare, remarcându-se flexibilitatea acesteia;   
- Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare 
permanentă pentru majoritatea cadrelor didactice şi a  
personalului didactic auxiliar participante la proiecte;  -Relaţia 

profesor-elev a fost corectă şi principială;   

- Resursele financiare au fost folosite corect în acord cu politicile 
şi obiectivele derivate din protocolul de parteneriat;   
- Elevii au dovedit respect faţă de personal şi grijă faţă de spaţiile 
şcolii;   
- Atragerea unor surse de finanţare extrabugetare şi gestionarea 
eficientă si transparenta a acestora;   
- Implicarea în concursuri şcolare;   
- Perfecţionarea constantă a întregului personal;   
- Castigarea unor premii la nivel judetean si national ce   
- Contribuie la promovarea imaginii institutiei    
- Desfășurarea unui număr mare de activități în parteneriat în 

cadrul săptămânii ”Sa stii mai multe, sa fii mai bun”.   

- implicarea unui număr mic de cadre didactice în 
proiecte europene  

- Ritmicitatea  activităţilor – lipsa unui calendar 
afisat al activităţilor la nivel de unitate şcolară pe 
întreg anul scolar  

- Superficialitate în evaluarea proiectelor  

derulate;   
- Planificarea sumară a activităţilor şi slaba 

mediatizare a rezultatelor   
- Colaborarea greoaie,  şcoală  – familie în 

derularea activităţilor    
- Lipsa de implicare/ iniţiativă a unor cadre 

didactice.  
- Diminuarea numărului de parteneriate față de 

anul scolar precedent;  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

Parteneri din localitate dispusi sa colaboreze in diferite proiecte 

(Clubul Copiilor „Martha Bibescu”, Asociatia parintilor, Casa de 

Cultura, Asociatii)  

- Supraincarcarea elevilor / lipsa de interes pentru 

proiectele propuse  

  

5) RESURSE MATERIALE/FINANCIARE  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

-  buna colaborare a școlii cu autoritățile locale (Cosiliul Local, 
Poliție, Biserică, Dispensar,  Agenți economici);  

-  îmbunătățirea condițiilor de transport elevi prin punerea în 

funcțiune a celui de-al doilea microbuz școlar  

- insuficienţa fondurilor alocate perfecţionării, 

-împosibilitatea înlocuirii microbuzului 

achiziționat în 2006 care prezintă grad de 

uzură foarte ridicat   

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

- Buget aprobat/alocat pentru toate categoriile de cheltuieli. -
existența unui sistem de transport în comun care să acopere nevoile 
de transport din zonă  

- finantarea per elev,.  
- creșterea vitezei de uzură morală pentru 

mijloacele de învățământ și comunicare; 

 

6) DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- colaborarea eficienta cu ISJ, comunitatea locală și cu părinții în 
privința CDS;  
- proiecte în parteneriat cu ONG-uri şi instituţii ale comunităţii 
locale.  

- implicarea unui numar mic de părinţi în 
proiectele/programele derulate.  
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- consilierea individuala si de grup a elevilor si parintilor. - 

sprijin din partea comunitatii in derularea proiectelor   

- slaba preocupare a unor cadre didactice pentru -  

- realizarea de noi acorduri de parteneriat în 

vederea promovării constante a imaginii şcolii.  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

- implicarea agenţilor economici în elaborarea CDL-urilor.  - implicarea redusă a partenerilor educaţionali şi 

sociali în prevenirea şi rezolvarea unor situaţii 

dificile ale elevilor.  

  

2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective generale)  

Concepţia managerială pentru anul şcolar 2020-2021 are la bază realizarea idealului educaţional 

propus de Legea Educatiei Nationale şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului  

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Din această perspectivă, finalităţile învăţământului liceal au în vedere 

formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi 

profesionale, activ integrat în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat scoala trebuie să conducă 

către realizarea următoarelor finalităţi:  

• Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de rezolva probleme, relaţionând 

cunoştinţe din diferite domenii;  

• Valorizarea experienţei personale  

• Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică)  

• Formarea autonomiei morale  

Liceul „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic îşi doreşte pentru anul școlar 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 performante pentru asigurarea 

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

•  Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru infrastructura liceului si 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 diagnoza (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  
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PARTEA a III-a PLANUL OPERAȚIONAL/ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

  

Prioritățile și obiective strategice  

Misiunea Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul  Comarnic va fi dusă la îndeplinire prin punerea în practică 

a  următoarelor priorităţi, ținte  şi obiective:  

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea unui management institutional bazat pe comunicare, cooperare și 

implicare   

Obiectiv: Creşterea calităţii activităților instructiv-educative şi manageriale din şcoală;  

PRIORITATEA 2: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi eliminarea 

tendinţelor de abandon şcolar. Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite   

Obiectiv: Acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu probleme deosebite 

pentru integrarea rapidă în colectiv si creşterea numărului elevilor cu performanţe deosebite;  

PRIORITATEA 3: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate;  

Obiectiv:  Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii, cresterii încrederii în 

misiunea acesteia şi obţinerii de fonduri extrabugetare; dezvoltarea de minim 2 noi parteneriate pentru 

formare profesională şi pentru eficientizarea tranziţiei elevilor de la şcoală la locul de muncă;  

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii 

TVET, în concordanţă cu standardele europene;  

Obiectiv:  Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru infrastructura liceului si pentru  

proiecte educaţionale realizate în parteneriat cu şcoli din ţară sau din afara ei.  

PRIORITATEA 5: Formarea continuă  a  personaluluui școlii (didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic)  

Obiectiv: Creşterea calităţii demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a personalului şcolii.   

 

Ţintele şcolii si obiective specifice   

 

 Ținta 1: Creșterea la 25% din numărul total de cadre didactice, a celor care participă la luarea deciziilor 

în școală în perioada 2017-2021, respectiv la 10% în anul școlar 2020-2021 

Obiective specifice:   
1. Creşterea rolului şi asumarea responsabilităţii de către fiecare coordonator de comisie, în vederea 

realizării unui proces de învăţământ cu finalitate ce vizează o buna pregătire profesională   
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale (atât cele administrative cât și, cele ce 

vizează activitatea instructiv - educativă şi de pregătire practică) din instituţie.   
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, 

agenţii economici, cu structurile organizatorice ale părinţilor.   
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional.   
5. Asigurarea imaginii pozitive instituţionale.   
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Ţinta 2: Consilierea elevilor de la clasele terminale pentru alegerea traseelor profesionale și 

creşterea cu 5%  numărului elevilor cu rezultate deosebite.  

Obiective specifice:   

1. Optimizarea procesului de consiliere a elevilor.   

2. Creșterea ratei de succes și integrarea elevilor cu CES.   
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu autoritatea locală, agenţii 

economici, cu asociația ale părinţilor , CJRAE  

4. Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă şi 

implicarea afectivă a elevului în procesul învăţării  

  

Ţinta 3:  Creşterea cu 20% a numărului de proiecte aprobate în anul  2021, faţă de 2016 –  

2017  

Obiective specifice:   

1. Implicarea cadrelor didactice și a elevilor în inițierea și derularea proiectelor europene;  
2. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor 

educative;  

1. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în 

formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează 

să se integreze.  

 

Ţinta 4:  Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţii instructiv- educative 

in concordanta cu cerintele europene  

Obiective specifice:    
1. Modernizarea infrastructurii şi dotarea laboratoarelor cu echipamente performante pentru 

asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate  
2. Implicarea Primăriei şi a Consiliului Local Comarnic, în asigurarea fondurilor necesare 

desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ.  

2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare (participarea in proiecte cu finanțare 

europeană) şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii.  

 

   

 Ţinta 5:  Participarea în procent de 70% a personalului școlii (didactic, didactic auxiliar și nedidactic)  

la cursuri de formare profesională continuă   

Obiective specifice:    

1. Creșterea calității demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a personalului  

școlii   
2. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru 

promovarea didacticii modeme cu accent pe dezvoltarea de competenţe, prin implicare în proiecte 
naţionale si internaţionale, prin înscrierea la programele europene de profil online.  

3. Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea 
profesională  

4. Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de autoevaluare.  

5. Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii.  
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Acțiuni pentru şcoală  

PLANUL OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

     Prioritatea 1 : Dezvoltarea unui management institutional bazat pe comunicare, cooperare și implicare   

Țintă: Creșterea la 25% din numărul total de cadre didactice, a celor care participă la luarea deciziilor în școală în perioada 2017-2021, respectiv la  
10% în anul școlar 2020-2021  

Obiective:   
1. Creşterea rolului şi asumarea responsabilităţii de către fiecare coordonator de comisie, în vederea realizării unui proces de învăţământ cu 

finalitate ce vizează o buna pregătire profesională   
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale (atât cele administrative cât și cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi de 

pregătire practică) din instituţie.   
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile organizatorice 

ale părinţilor.   
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional.   
5. Asigurarea imaginii pozitive instituţionale.   

Context: Calitatea actului educaţional este dată în şcoală de: pregătirea cadrelor didactice, comunicarea profesor – elev, utilizarea metodelor şi 

mijloacelor didactice interactive, rolul tuturor disciplinelor în actul educaţional, atingerea standardelor naţionale, prognoza şi diagnoza activităţilor 

propuse.   

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/ persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 

 Realizarea materialului de analiză a 
starii învăţământalui din anul şcolar 
2016-2017.  

  

 Elaborarea Planului de Acţiune al 

şcolii pentru perioada 2017-2021  

  
 Realizarea planului operaţional pentru 
anul şcolar 2017-2018  

  

 Organizarea Consiliului profesoral, 

fixarea secretarului, stabilirea comisiei 

de cercetare a abaterilor personalului 

didactic, stabilirea comisiei pentru  

Raport privind starea 
învăţământului în anul  
şcolar 2016-2017  

  
PAS-ul 2017-2022  

  

  
Planul operațional  
2017-2018  

  

  
Implicarea activă a  
membrilor comisiilor 

în activitățile 

corespunzătoare  

30.09.2017  

  

  

  

  
30.09.2017  

  

  
11.09.2017  

  

  
11.09.2017   

Echipa  
managerială   

  

  

  

  
Echipa de realizare a 
P.A.S.   
  

  

   
Consiliul Profesoral  

 

ISJ Prahova   
Directia de  
Statistica  
Prahova   
AJOFM  
Prahova   

100 lei   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bugetul   
Local   
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asigurarea  calităţii, alegerea  

Consiliului de administrație  

  
 Organizarea colectivelor metodico - 
ştiinţifice şi a comisiei diriginţilor, 
fixându-se şi responsabilii acestor 
structuri organizatorice.  

  
 Organizarea Consiliului de 
administraţie: stabilirea atribuţiilor 
membrilor săi, prezentarea tematicii şi 
graficului şedinţelor de lucru   
 
 Organizarea activităţilor catedrelor / 
comisiilor metodice şi elaborarea unor 
programe de activitate subordonate  
planului de acţiune al şcolii  

  
 Organizarea activităţii comisiei 
diriginţilor, stabilirea comitetelor de 
părinţi şi a Consiliului reprezentativ al 
părinţilor   
  
 Organizarea activităţii 
compartimentului contabilitate- 
administraţie, stabilirea programului de 
măsuri  
 
 Proiectarea activităţii compartimentului 
secretariat, în conformitate cu planul de 
acţiune al şcolii   
 
 Întocmirea fişei postului pentru fiecare 
membru al consiliului general al şcolii  
 
  Prezentarea tuturor reglementărilor ce 
vizează învătământul, a regulamentelor 
privind actele de studii şi a tuturor 

 

  

  
Eficientizare 
activității diverselor 
compartimente din 
cadrul instituției  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Respectarea de către 
tot personalul a  
legislatiei si 
regulamentelor in 
vigoare  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

Realizarea încadrarii 

cu personal cu 

  

  

  

  

11.09.2017  

  

  

  
30.09.2017  

  

  

  
30.09.2017  

  

  

  
30.09.2017  

  

  

  

  
30.09.2017  

  

  

  

  
30.09.2017  

  

  
11.09.2017  

  
  

 

 
30.09.2017  

 

 

  

  

  

  
Şefii comisiilor  
metodice  

  

  

  
Consiliul de  
administraţie  

  

  
Şefii comisiilor  
metodice  

  

  
Șeful comisiei 
diriginţilor şi 
diriginţii  
Asociația  de părinţi  
  

  
Contabilul şef, 
contabilul  
  

  
Secretarul şef  
  

 

 

 

 

Șefii de 

compartimente 
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reglementărilor ce vor fi adaptate la 
nivel naţional sau teritorial   
Finalizarea încadrării instituţiei cu 

personal didactic şi întocmirea schemei 

orare în conformitate cu noul curriculum 
şi cu principiile psiho-pedagogice 
aferente  
 Asigurarea documentelor şcolare 
aferente noului an şcolar şi completarea 
lor în conformitate cu reglementările în 
vigoare  
 Reactualizarea şi validarea 
regulamentului de organizare și 
funcționare  
 Realizarea inventarierii patrimoniului 
instituţiei de către comisiile constituite 
cu acest scop  

 
Fundamentarea cifrei de şcolarizare  
Popularizarea ofertei şcolare  
Asigurarea imaginii instituţiei prin 
mijloacele mass-media  

pregătire 

corespunzatoare  

 

  

   

  

  
ROF actualizat  

  

  

  
  

   

 
 
Atragerea de fonduri 
necesare desfasurarii  
activitatii de 

învățământ 

 

 

  

  
  

 

 

30.09.2017  

 

 

 

 

 

30.09.2017  

 

 

  

  

 
  

 

Comisia de  
reactualizare  
ROF   

 

 

 

Comisia de 
inventariere și casare  
Contabilul şef,  
contabilul  

 

Departamentul 

marketing 

  

 

 

 

 

 

2000 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 lei 

  

 

 

 

 

 

Bugetul   
Local   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul   
Local   

Indicatori de performanta:  
- Standarde specifice,Legislaţia in vigoare, Documente elaborate   
- creșterea calității  inspecției - rapoartele inspectiilor  
- cresterea participarii la cursuri de formare cu 10 %  
-regulamente, rapoarte  
- existenta criteriilor privind calitatea curriculumului  
- Respectarea documentelor privind asigurarea calităţii ,documentele comisiilor - cresterea gradului de utilizare a cabinetelor si laboratoarelor 

cu 15%  
- Grafic pregătiri suplimentare pentru elevii cu probleme la învăţătură şi grafic de consiliere a elevilor, evidenţa menţinerii legăturii cu familia           

- Program pregătiri, program de consiliere  
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PRIORITATEA 2: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi eliminarea tendinţelor de abandon şcolar. Sprijinirea elevilor 

cu rezultate deosebite   

Ţinta: Consilierea elevilor de la clasele terminale pentru alegerea traseelor profesionale și creşterea cu 5%  numărului elevilor cu rezultate deosebite.  

Obiective:   

1. Optimizarea procesului de consiliere a elevilor.   

2. Creșterea ratei de succes și integrarea elevilor cu CES.   

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu autoritatea locală, agenţii economici, cu asociația ale părinţilor , CJRAE  

4. Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă şi implicarea afectivă a elevului în procesul învăţării  

Context: În urma analizei interne reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii  există un suport suficient pentru orientarea profesională 

a elevilor şi informare a părinţilor.  Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i 

consilieze (psihologul şcolii, ţinând cont de capacităţile elevului), care să-i prezinte ce  ofertă educaţională este mai potrivită, care sunt orientările 

înregistrate pe piaţa muncii și formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performanţelor  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului   

Rezultate aşteptate   Data până la care 

voi fi finalizate  

Persoana/ persoanele 

responsabile  

Parteneri  Cost  Sursa de 

finanţare  

 Mediatizarea ofertei educaţionale a 

şcolii   

  

  

  

   
 Realizarea unor acţiuni referitoare la 
consilierea elevilor. Identificarea 
elevilor cu nevoi speciale   

  

    
 Implicarea Consiliului Şcolar al 
Elevilor în viaţa şcolii  

  

  

 Recompensarea elevilor cu rezultate  

Editarea a 100 de 

pliante  
cuprinzând oferta 
anuală a şcolii   

  

  

  Consilierea lunară a 

cel puţin 3-5 elevi cu 

nevoi special  

  

   

Evaluare corectă a 

problemelor ridicate 

de elevi. Analiza şi 

rezolvare punctuală, 

100 % 10 premii, 10 

de burse  

Anual   

  

  

  

  

   

Iunie 2018  

  

  

  

   

  

ian.2018  

  

iunie 2018  

  

Director   
Director adjunct  
Coordonator programe 
și proiecte  
Consiliul Școlar  
Elevilor  
 Consilier şcolar  
Diriginţii  

  

  

  

   
Director  
Consilier şcolar  
Consiliul de  
Administraţie  

Consiliul  
Local 
Primărie   
Asociația de  
părinţi   

  
  Asociația de  
părinţi  
Centrul 
judeţean de 
consiliere 
psiho  
– pedagogică  
(CJRAE)  

 
Consiliul  
Şcolar al  
Elevilor  
 Consiliul  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

Surse proprii   
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deosebite la învăţătură şi acordarea de 
ajutoare materiale elevilor cu situaţie 
materială precară  

  

  

  

  
 Cooperarea permanentă între 
consilierul educativ al şcolii şi 
diriginţi/învăţători pentru integrarea în 
colectiv a elevilor cu nevoi speciale  

  

  
 Crearea unui program de pregătire 
special pentru elevii cu performanţe 
deosebite  

 Stimularea şi încurajarea elevilor 

pentru participarea la concursuri, 

cercuri ştiinţifice etc  

pentru rezultate 

deosebite,  
20 de burse pentru 
ajutorarea copiilor cu  

situaţii materiale 

dificile  

  
Fişe de observaţie 
pentru fiecare elev  

Şedinţe individuale şi 

de grup  

  

Înfiinţarea cercurilor  

de pregătire  pentru 

elevii cu rezultate 

deosebite Minim 20 

de burse şi 20 de 

premii acordate pentru 

rezultate deosebite  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Iunie 2018  

  

Director  
Consiliul de  
Administraţie  
  

  

   

Resp.  

Comisiilor  

diriginţilor  

  

  
Comisia de 
curriculum   

  
Comisia pentru 

olimpiade și concursuri   

Şcolar 
Judeţean al 
Elevilor  
Consiliul 
Local  
Primărie  
Asociația de  
părinţi  
Agenţi  

economici  

  

CJRAE  

  

  

ISJ  
Consiliul 
Local  

Primărie  

Asociația de 

părinţi   

   

Venituri  

extrabugetare  

  

  

  

  

  

  

  

Buget local  

  

  

  
Venituri 
extrabugetare  

  

Indicatori de performanță:  
- baza de date a documentele M.E.N.C.S.,   
- Raportul dintre oferta şcolii si nevoile comunității.  
- existenta criteriilor privind calitatea curriculumului  
- Respectarea documentelor privind asigurarea calităţii ,documentele comisiilor - cresterea gradului de utilizare a cabinetelor si laboratoarelor cu 5%  
- Grafic pregătiri suplimentare pentru elevii cu ritm lent de învățare şi grafic de consiliere a elevil or, evidenţa menţinerii legăturii cu familia. 
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PRIORITATEA 3: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate;  

Ţinta:  Creşterea cu 20% a numărului de proiecte aprobate în anul  2021, faţă de 2016 – 2017  

Obiective:   

1. Implicarea cadrelor didactice și a elevilor în inițierea și derularea proiectelor europene;  

2. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative;  

3. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă de 

valorile societăţii în care urmează să se integreze.  

Context  

În condiţiile în care România face parte din ţările  Uniunii Europene, iar învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi 

oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul 

valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa 

culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/ persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost (lei) Sursa de 

finanţare 

 Întocmirea documentelor necesare 
înscrierii în proiecte cu finanțare 
europeană cum ar fi: POCU (Programul 
Operațional Capital  

Uman), POR (Program Operațional  
Regional), Erasmus, E-twinning, ACES  
în calitate de solicitant sau parteneri şi 
accesarea de fonduri structurale  

   Derularea unor programe finanțate prin 

aceste proiecte cum ar fi:  
 -cursuri de formare profesională pentru 
cadre didactice și elevi;  
-realizarea unor lucrări de investiții;  
-realizarea unor parteneriate cu alte școli 
și instituții;  

-pregătirea orelor de consiliere şi 

abordarea problematicii specifice  

Participarea in 
proiecte europene.  

  

  

  

  

   

  
Realizarea a cel 
puţin 2  
parteneriate  cu  
scoli din țară și/sau  
din Uniunea  

Europeana  

  

Integrarea elevilor 

cu  

CES  

Conform  
perioadei de 
derulare a  

proiectelor  

  

  

   

  

Conform  
perioadei de 
derulare a  

proiectelor  

  

2021  

  

  

  

Directori,  

Consiliul de  
Administrție, 
Coordonator 
programe și 
proiecte,  Consiliul  

elevilor  

   

Responsabilul  

Formare  

Profesională  

  

  

Directori,  

Clubul 
copiilor  
Şcolile 
europene 
partenere în 
proiecte ISJ   

Primaria  

  

Agenţi  

economici  

  

ONG - uri  

Conform  

bugetelor   

proiectelor  

  

Finanţări  

europene  

  
Cofinanţări 
din surse  

proprii  
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vârstei elevilor;  
 Consilierea elevilor cu nevoi speciale și 
asigurarea unui profesor de sprijin pentru 
aceștia:  
 Organizarea de acţiuni educative 
(simpozioane, serbări, excursii, etc.) cu 
participarea părinţilor și comunității 
locale;  
 Realizarea programelor de educaţie 
juridică, antiinfracţională, în colaborare 
cu I.S.J. Prahova , C.C.D.  

Prahova şi Inspectoratul de Poliţie;  
 Organizarea de programe interactive pe 
probleme ale elevilor, cu participarea 
profesorilor, părinţilor, primăriei, 
bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare;  
 formarea ţinutei morale, decente, a 
comportamentului civilizat, eliminarea 
absenteismului de la activităţile şcolare, a 
delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a 
normelor de igienă;  
 Realizarea schimbului de bune practici 
cu elevi si cadre didactice din alte școli 
din Europa  

 Editarea de reviste şcolare.  

  
Participarea la 
simpozioane, 
serbari, excursii  

  

Reducerea nr de   

abateri 

disciplinare  

  

  
Excursii și 
activități în 
parteneriat cu alte 
școli  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Revista școlii, 
revista clasei  

  

Iunie 2018  

  

  

  

Iunie 2018  

  

  

  

Iunie 2018  

  

  

  

Iunie 2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 August  

2018  

Consiliu de 
administrație,  

Consilier  

Școlar   

  

  
Coordonator 
programe și 
proiecte,  
Consiliul elevilor 
Cadre  

didactice  

  

  

  

  

  

  

 

Responsabil aria 

curriculara Limbă 

și comunicare, 

Coordonator 

proiecte, programe, 

învățători, diriginți  

   

Indicatori de performanta:  

- Varietatea ofertei;  

- Date statistice;  

- Număr mai mare participanți la orice tip de activitate cu 10%;  

- Obiectivitate în desfăsurare; Statistici;   

- Statistici participanți la grade  



Liceul „ Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  

75  
  

   

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii tvet, în concordanţă cu standardele 

europene  

Ţinta:   Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţii instructiv- educative in concordanta cu cerintele europene  

Obiective specifice:    
4. Modernizarea infrastructurii şi dotarea laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de 

calitate  
5. Implicarea Primăriei şi a Consiliului Local Comarnic, în asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de 

învăţământ.  

6. Atragerea de resurse financiare extrabugetare (participarea in proiecte cu finanțare europeană) şi bugetare în vederea executării unor noi 

lucrări de investiţii.  

Context: Deoarece adaptarea la cerinţele pieţei muncii reprezintă o prioritate, este necesară o bază materială specifică acestor  domenii. Pentru 

desfăşurarea procesului de instruire-învăţare a elevilor în cadrul şcolii, spaţiile de instruire existente trebuie reamenajate şi adaptate corespunzător 

noului curriculum. Trebuie create condiții mai bune pentru accesul la învățare a persoanelor cu dizabilități.  

Infrastructura şcolii nu corespunde integral standardelor actuale iar, echipamentele existente sunt afectate de uzura fizică şi morală. Pentru a face 

un învăţământ de calitate avem nevoie în primul rând de o infrastructură și dotare adecvată.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate 

(măsurabile)  

Data până 

la care vor 

fi finalizate  

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri:  Cost (lei)  Sursa de 

finanţare  

 Înscrierea în programe europene de 
finanțare a unor lucrări de investiții și 
atragerea de fonduri și de la bugetul 
local;  
 Realizarea programelor de finanţare a 
unor investiţii :  
-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare 
a laboratoarele de fizică,chimie 
-biologie de instruire practică în 
concordanță cu cerintele impuse de 
curriculum și dotarea acestora cu 
materiale didactice;  

 Reabilitarea localului II al liceului  

 Realizarea sălii de sport  

Contracte de lucrari 
si prestari servicii  

  

  
Realizarea lucrărilor 
de  

investiție  

  

  

  
Realizarea lucrărilor 
de  

investiție  

  

2022  

  

  

  

31.08.2021   

  

  

  

  

  

  

2022  

  

  

  

Directorul,  

Consiliul de 

Administrație, 

coordonatorul de 

proiecte, 

programe și 

activități 

educative, 

contabil, 

administrator  

Clubul 
copiilor  
Şcolile 
europene 
partenere în 
proiecte ISJ   

Primaria  

  

Agenţi  

economici  

  

ONG - uri  

Conform  

bugetelor   

proiectelor  

  

Finanţări  

europene  

  
Cofinanţări 
din surse  

proprii  
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 Amenajarea unei săli de clasă și grup 

sanitar la Gradinița PN nr 1  Comarnic  

în altă locație   
 Amenajarea unor spații pentru birouri, 
bibliotecă, cabinet medical, sală  de 
festivități în spațiile neutilizate ale 
structurilor PJ-ului.  

 Dotarea sălilor de clasă cu calculatoare 

și conexiunea la Internet  

Realizarea lucrărilor 

de investiție  

  

2022  

  

  

31.08.2021  

Indicatori de performanta:;  

- Raportări periodice;;  

- Respectarea legii, date cantitative;  

- Nr. achiziții si tipul lor;  

-Statistici   

- Numărul programelor,participanți;  

- Rezultatele monitorizărilor;  
-numarul unități scolare implicate; - 
tari participante la proiect  

- Nr. Parteneri implicați, rezultate calitative si cantitative  

  

PRIORITATEA 5: FORMAREA CONTINUĂ  A  PERSONALULUUI SCOLII (DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC)   

Ţinta:  Participarea în procent de 70% a personalului școlii (didactic, didactic auxiliar și nedidactic)  la cursuri de formare profesională continuă   

Obiectiv:  Creșterea calității demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a personalului școlii.  

Context:  În epoca actuală, la metodele de instruire tradiţionale se adaugă metode moderne bazate pe concepte pedagogice noi și mijloace de 

învațământ avansate (softuri educationale, simulatoare, tehnologii informationale etc.).  Elevul trebuie determinat să participe activ la procesul de 

instruire – învaţare, să înveţe să înveţe.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Data până la care 

voi fi finalizate 

Persoana/ persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanțare 



Liceul „ Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  
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 Familiarizarea cadrelor 
didactice cu strategiile moderne, 
motivaționale de predare-
învățare centrate pe elev prin 
participarea la cursuri  

de formare  

  

  

  
 Organizarea activităţilor de 
mentorat pentru personalul  

didactic debutant din ÎPT  

  

   Implicarea personalului 

didactic auxiliar și a personalului 

nedicatic în cursuri de formare 

profesională.  

Nr. de persoane formate 
Activitaţi metodice bazate 
pe lecții demonstrative cu 
aplicarea metodelor 
învățării centrate pe elev și 
activ – participative (min. 1 
lecție demonstrativă 
/catedră).  

  Nr. scheme de mentorat / 

Nr . debutanţi.  
Nr. de ore demonstrative 
/catedră (min. 1 pe an).  

  70% din totalul 

personalului  

didactic auxiliar și 

nedidactic  participă la 

cursuri de formare 

profesională   

Iunie 2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

August 2021  

  

  

  

August 2021  

Comisia de formare  
responsabili catedre  

  

  

  

  

 

 

  
Cadrele didactice  

  

  

    
Responsabilii de arie 
curriculară  

Comisia de formare  

CCD  

ISJ  

Universităţi  

  

  

  

   

 

  

ISJ  

  

  

   

ISJ  

CCD  

Necesar  
colectării și 
prelucrării  

datelor  

  

  

   

  
Necesar 
consumabi-
lelor  

  

   

Necesar 

consumabi-

lelor  

Buget 

local  

  

  

  

  

  

  

Buget 

local  

  

    

Buget 

local  

Surse 

proprii  

Indicatori de performanta:  

- Statistici, rapoarte cantitative si calitative;  

- Adecvarea față de nevoile specifice – date numerice; grafice, documente elaborate, număr de cursuri absolvite  
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PLAN MANAGERIAL 2020-2021  
I. CURRICULUM   

PRIORITATEA 2: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi eliminarea tendinţelor de abandon şcolar. 

Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite   

Ţinta: Consilierea elevilor de la clasele terminale pentru alegerea traseelor profesionale și creşterea cu 5%  numărului elevilor cu rezultate 

deosebite.  

Obiective specifice:   

1. Optimizarea procesului instructive-educativ  și cel de consiliere a elevilor.   

2. Creșterea ratei de succes și integrarea elevilor cu CES.   

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu autoritatea locală, agenţii economici, cu asociația ale părinţilor, CJRAE  

4. Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă şi implicarea afectivă a elevului în procesul 

învăţării  

   

  Activități  Termen   Resurse umane/ 

responsabili   

Resurse materiale  

 

Punerea la dispoziţia cadrelor didactice a documentelor de 

politică educaţională elaborate extern şi intern (MENCS, ISJ 

ARACIP, LSSC, în biblioteca şcolii cât şi în dosarul metodic al 

fiecărei catedre  

1.09.2020- 

31.08.2021  

Director Comisia 

pentru curriculum  

Documentele  

distribuite catedrelor şi 

comisiilor  

Asigurarea colectivelor de catedră şi comisiilor cu toate 

documentele privind planul cadru pentru unitatea noastră.  

1.09.2020-  

31.08.2021  

Director Comisia 

pentru curriculum  

Documentele  

distribuite catedrelor şi 

comisiilor  

Asigurarea colectivelor de catedră cu toate documentele privind 

programele şcolare în funcţie de curriculum-ul naţional.  

1.09.2020-  

31.08.2021  

Director Comisia 

pentru curriculum  

Documentele  

distribuite catedrelor şi 

comisiilor  

Stabilirea ofertei CDS, ţinând seama de aşteptările elevilor, 

părinţilor şi alecomunităţii locale.  

Septembrie 2020  Director Comisia 

pentru curriculum  

Programele pentru CDS  

aprobate  

Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar precedent.  Septembrie 2020  Director,  

Sef de catedre  

Programele pentru CDS  

aprobate  

Starea învăţământului la sfârşitul anului şcolar 2020-2021.  Oct. 2020 Director,  Raportări, date  
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   Sef de catedre  statistice  

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările 

interne şiexterne  

1.09.2017-  

31.08.2018  

Director, şefii de 

catedre şi ai 

comisiilor metodice  

Raportări, date 

statistice  

Procurarea materialelor auxiliare, ghidurilor pentru cadrele 

didacticenecesare predării astfel încât aceasta să corespundă 

schimbărilor destructură şi fond din sistemul de învăţământ.  

1.09.2017-  

31.08.2018  

Director  

Bibliotecar  

Materiale de analiza 

Programe de 

pregătire  

Procurarea materialelor complementare pentru activitatea de 

predare-învăţare -evaluare realizată pe suport informatic, pentru 

a răspundenoilor cerinţe educaţionale.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director  

Bibliotecar  

Colecţii pe probleme 

(la zi) la biblioteca  

Procurarea necesarului de manuale şcolare gratuite elevilor 

claselor primare, gimnaziale și  a IX-a, - a XII –a  

Septembrie 2017  Director  

Bibliotecar  

Existenta manualelor 

la elevi  

Alegerea manualelor alternative, aprobate de M.E.N.  Septembrie 2017  Bibliotecar, 

Comisia de selectie 

a manualelor  

Existenta manualelor 

la elevi  

Actualizarea Regulamentului intern  Octombrie  2017  Comisia pentru 

regulament  

ROI şi legislaţia in 

vigoare  

 

Procurarea documentelor privind planul cadru pentru fiecare 

profil şispecializare.  

Septembrie 2017  Director,   

Comisia pentru 

curriculum  

Documente specifice 

ale M.E.N.  

Procurarea documentelor privind programele şcolare în funcţie 

decurriculum national  

Septembrie 2017  Director,   

Comisia pentru 

curriculum  

Documente specifice 

ale M.E.N.  

Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale  sept.2017-ian.2018  

feb.2018- iulie 2018  

Director  

Secretar şef  

Documente specifice 

ale M.E.N  

Realizarea asistentelor activităţilor educationale  sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director Director 

adj. Responsabili 

comisii metodice  

Fise de asistenta  

Organizarea simulărilor pentru Evaluare Natională și Examenul 

de bacalaureat, a saptamanii Scoala altfel  

Conform planificării  Director, Cadre 

didactice  

Metodologii, 

programe şi logistica  
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Organizarea concursurilor şcolare în şcoala  Conform  

calendarului  

Director,  

Sefi de catedre  

Metodologii, 

programe, logistica 

si cadre didactice  

Activarea  comisiilor metodice în autoevaluare şi în realizarea 

planurilor de îmbunătăţire  

Septembrie 2017  Comisii metodice  Metodologii, 

programe, logistica si 

cadre didactice  

Implementarea procedurilor, strategiilor şi activităţilor de 
evaluare şi asigurarea calităţii în activitatea educativă şi cea 
managerială.  

Septembrie 2017  CEAC  Documentele   

privind asigurarea 

calităţii  

Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în acord cu indicatorii 

de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de inspecţie  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director Director 

adj. Responsabili 

comisii metodice  

Program de asistenţe  

la ore; Asistenţe   la 

activităţi educative şi 

extra 

Asigurarea necesarului de manuale gratuite pentru elevii claselor 

Preg –XII  

Septembrie 2017  Director adj,  

Învățători/Diriginti, 

bibliotecar  

Logistica, manuale 

alternative  

Monitorizarea aplicării criteriilor de evaluare unica la toate 
disciplinele dintrunchiul comun   

Conform  

calendarului  

Director  Standarde 

metodologii oficiale  

Verificarea modului de utilizare a laboratoarelor de informatică 
folosind softuri educationale   

Conform  

calendarului  

Director, 

informatician  

Suportul sotfului   

Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDS pentru anul următor  Semestrul II  Director  Documente oficiale, 

cadre didactice  

Organizarea înscrierii a preșcolarilor în clasa pregătitoare, în 
clasa a XI-a pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului  

Conform  

calendarului  

Director  Plan de şcolarizare, 

fundamentare  

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările 

interne şiexterne  

Conf. calendarului  Comisiile de lucru 

ale școlii  

Date statistice  

  

Constituirea unui grup de profesori şi de elevi în vederea 

preluării, analizei şi soluţionării unor probleme, propuneri sau 

sugestii ale elevilor sau părinţilor acestora  

Septembrie 2017  Cadre didactice 

Elevi  

Logistica   

Preşedintele CSE  
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Verificarea modului de stabilire a disciplinelor opţionale prin 
CDS înconcordanţă cu resursele existente, logistică didactică 
opţiunile elevilor 

Conform  

calendarului  

Director, CEAC  Metodologii, plan 

cadru  inspecţii  

Supervizarea desfăşurării activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director adj, 

Coordonator 

comisie programe 

educative şcolare 

şi extraşcolare  

Corelarea  planurilor 
de activitate   cu 
specificul şcolii  

Întocmirea  documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi 
speciale solicitate de ISJ, CCD, MENCS şi autorităţilor locale  

  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director 

adj, responsabili 

comisii   

Rapoarte   

Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale 

pe baza indicatorilor de performanţă  

Conform  Planurilor 

de activitate  

Director, Director 

adj, responsabili 

comisii  

Rapoarte   

 

Stimularea elevilor câştigători ai concursurilor şcolare şi a 

cadrelor didacticeimplicate în pregătirea acestora prin găsirea 

unor fonduri provenite dinsponsorizări, donaţii, etc.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, CA,CL   Sponsorizări, donaţii  

Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea 

dezvoltărilor locale de curriculum pe experienţa elevilor şi pe 

specificul comunitar  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Cadre didactice  

Elevi  

Consiliul Local  

Scheme orare   

 

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi a cadrelor didactice 

de specialitate legate de problemele curriculare, pentru 

asigurarea feed-back-ului necesar reglării unor neajunsuri şi 

transmiterea observaţiilor şi propunerilor la nivel superior  

Februarie – martie 

2018  

Director, CEAC  Mijloace specifice  

Încurajarea, consemnarea şi transmiterea către cei în drept  a 

dezvoltărilor curriculare locale şi a propunerilor pentru 

îmbunătăţirea curriculum-ului naţional, provenite de la cadrele 

didactice din şcoală  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

CP   Rapoarte   
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Achiziţionarea de materiale complementare pentru activitatea de 

predare- învăţare achiziţionarea pe suport informatic, pentru a 

răspunde noilor cerinţe.  

 

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director  Soft-uri educaționale  
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 Continuarea formarii cadrelor didactice pe problemele utilizării 

softurilor  și a instrumentelor TIC  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Sefi de catedre  Logistica şi 

formatori  

Asigurarea  abilitării şi a consultantei în problemele de 

curriculum pentru cadrele didactice  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Comisia pentru 

formare prof. 

Comisii  metodice  

Coordonator  

Comisie, logistica  

Organizarea activităţilor demonstrative in cadrul catedrelor  sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Comisii  metodice  Procese verbale  

Participarea la cursuri de formare pe probleme de curriculum  

organizate de CCD.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Comisia pentru 

formare si dezv. 

profesionala  

Rapoarte   

Asigurarea unui climat de muncă eficient în folosul elevilor 

beneficiarii sistemului educational  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Sefi de catedre  Comunicare   

 

Sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice şi aplanarea 
eventualelor conflicte de interes între aceştia şi directorul 
unităţii de învăţământ sau cadrele didactice de alta specialitate  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director  Comunicare   

Asigurarea coordonării între diferitele discipline/ module/ cadre 

didactice.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Comisii metodice  

  

Comunicare  

Indicatori de performanță:  

- Raportul dintre oferta şcolii si nevoile comunității. existenta criteriilor privind calitatea curriculumului  
- Respectarea documentelor privind asigurarea calităţii ,documentele comisiilor, cresterea gradului de utilizare a cabinetelor si 
laboratoarelor cu 5%  

-Grafic pregătiri suplimentare pentru elevii cu ritm lent de învățare şi grafic de consiliere a elevilor, evidenţa menţinerii legăturii cu familia, 

Program de consiliere  
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I. MANAGEMENTUL ȘCOLAR  

Prioritatea 1 : Dezvoltarea unui management institutional bazat pe comunicare, cooperare și implicare   

Țintă: Creșterea la 25% din numărul total de cadre didactice, a celor care participă la luarea deciziilor în școală în perioada 2017-2021, respectiv la  
10% în anul școlar 2017-2018  

Obiective:   
1. Creşterea rolului şi asumarea responsabilităţii de către fiecare coordonator de comisie, în vederea realizării unui proces de învăţământ cu finalitate 
ce vizează o buna pregătire profesională   
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale (atât cele administrative cât și, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi de 
pregătire practică) din instituţie.   
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile organizatorice ale 
părinţilor.   
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional.   
5. Asigurarea imaginii pozitive instituţionale.   

  Activități  Resurse de timp  Resurse umane  Resurse materiale  

 

Refacerea organigramei liceului în conformitate cu modificările 

legislative din domeniul  

Septembrie 2020 Director  Standarde specifice  

Elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii pe termen mediu.  Septembrie 2020  Director  Legislaţia in vigoare  

Întocmirea  documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale 
solicitate de ISJ, CCD, MENCS şi autorităţilor locale 

sept.2020-ian 

2021 feb.2021- 

iulie 2021  

Director   Documente  

elaborate   

Elaborarea documentelor de catedra şi ale comisiilor metodice.  Septembrie 2020  Director  

Sefi de catedre  

Documente elaborate  

 

Pregătirea şcolii în vederea deschiderii anului şcolar  Septembrie 2020  Director  

Sefi de catedre  

Documente  

specifice  

Asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării 

activitati  

Septembrie 2020  Director Comisia 

pentru curriculum 

Proiectul de dezvoltare  

Continuarea proiectelor de parteneriat.  Septembrie 2020  Director ,Şefii de 

catedra şi comisii  

Logistica, metodologii  

Numirea educatorilor,  invatatorilor si  diriginţilor la clase.  Septembrie 2020  Director, CA  ROFUIP  

Stabilirea componenţei fiecărei clase  de inceput de ciclu:   

pregatitoare, a V-a și a IX-a.  

Septembrie 2020  CA  Comisia de repartizare  
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Numirea echipei de întocmire a orarului şcolii, verificarea şi  

aprobarea acestuia de către director şi CA  

Septembrie 2020  CA  Logistica, comisia  

de intocmire orar  

 Numirea şefilor de catedra şi de comisii metodice, ai compartimentelor 

funcţionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii  

Septembrie 2020  CA  ROFUIP  

Întocmirea proiectului planului de şcolarizare pentru liceu în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, cu opţiunile elevilor şi ale 

părinţilor, conform solicitărilor comunităţii locale exprimate prin 

consiliile şcolare şi Comitetele locale de  dezvoltare.  

Noiembrie -  

Decembrie 2020  

Director, Şefii de 

catedra şi comisii  

Planurile cadru şi 

legislaţia în vigoare  

 

Monitorizarea participării cadrelor didactice la consfătuiri pentru 
informarea acestora în scopul aplicării legislaţiei în vigoare, pentru 
cunoaşterea documentelor manageriale la nivelul catedrei de 
specialitate, pentru evaluarea naționala, atestat profesional,bacalaureat 

Conform  

calendarului  

Director, Şefii de 

catedra şi comisii  

Logistica, legislaţie  

Transmiterea imediata a  modificarilor survenite la încadrarea  cu 
personal catre ISJPH     

Septembrie 2020  Director ,resurse 

umane  

Logistica  

Acordarea de audienţe   Septembrie 2020  Director   Grafic   

Sprijinirea cadrelor didactice de favorizate în absolvirea unor cursuri de 
perfecţionare, masterate şi reconversie profesională organizate la nivel 
universitar  

Conform  

calendarului  

Director,  

Sefi de catedre  

Oferta  

educationala, oferta  

CCD   

Realizarea unor întâlniri–dezbateri–cu responsabilii comisiilor 

metodice şi cadrele didactice  

Septembrie 2020  Director adj,  

Învățători/Diriginti  

Logistica, grafic  

  

 

Asigurarea menţinerii condiţiilor igienico-sanitare în unitate  sept.2020-ian 

2021 feb.2020- 

iul. 2021 

Director  Logistica   

Valorificarea rezultatelor inspecţiilor şcolare, sanitare, acelor efectuate 
de Politie şi Pompieri şi stabilirea de măsuri pentru remedierea 
deficienţelor constatate  

De cate ori  este 

nevoie  

Director, 

informatician  

Legislaţie, 

metodologii,regulament  

Întocmirea graficului activităţii de îndrumare şi control.  Septembrie 2020 

Februarie 2021  

Director,   La inceputul 

semestrelor  
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II. RESURSE UMANE  

 PRIORITATEA 5: FORMAREA CONTINUĂ  A  PERSONALULUUI SCOLII (DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI  

NEDIDACTIC)   

Obiectiv: Creșterea calității demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a personalului școlii.  

Ţinta:  Participarea în procent de 70% a personalului școlii (didactic, didactic auxiliar și nedidactic)  la cursuri de formare profesională continuă   

Obiective specifice:  

1. Creșterea calității demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a personalului școlii   
2. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii modeme cu accent pe 

dezvoltarea de competenţe, prin implicare în proiecte naţionale si internaţionale, prin înscrierea la programele europene de profil online.  

3. Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea profesională.  

4. Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de autoevaluare.  

5. Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii.  

  Activități  Resurse de timp  Resurse umane  Resurse materiale  

 

Crearea şi actualizarea continuă a bazei de date electronice unice 

pentru evidenţa personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic  

Septembrie 2020  Director  

  

Standarde specifice  

Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane -recrutare, 
selecţie, utilizare, motivare, disponibilizare privind atât personalul 
didactic cât şi cel nedidactic. Elaborarea proiectului de  încadrare  

Stabilirea criteriilor de evaluare a întregului personal  

Septembrie 2020  

  

Februarie 2021 

Director, director  

adj.,  

Secretariat   

Documente elaborate  

Actualizarea statului de funcţii al liceului  Septembrie 2020 Director  Legislaţia in vigoare  

Asigurarea participării cadrelor didactice la activităţile de instruire 

cu inspectorii de specialitate cu privire la modalităţile de dezvoltare 

profesională, pregătire iniţială si continua  

Septembrie 2020 Director  

Sefi de catedre  

Documente elaborate  

Evidenţa tuturor documentelor emise de M.E.C. şi. ISJ  Septembrie 2020 Director  

Sefi de catedre  

Documente specifice  

Asigurarea cunoaşterii de către cadrele didactice a reglementarilor 

in vigoare privind cariera didactica şi etapele formării profesionale: 

definitivat, grad II, grad I, doctorat, perfecţionare periodica 

obligatorie, evoluţie în ierarhie 

Septembrie 2020 Director Comisia 

pentru 

curriculum  

Proiectul de 

dezvoltare  
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Acoperirea schemelor de încadrare cu precădere cu personal 

calificat   

Septembrie 2020 Director,  

  

Documentele 

necesare  

Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor 

vacante pentru personalul din subordine - conform criteriilor 

naţionale locale şi proprii.  

Conform graficului 

de mobilitate  

Director  

Secretar şef  

Fise de incadrare  

Realizarea cuprinderii copiilor şi tinerilor înscrişi în unităţile de 

studiu, colectivele şi formele de educaţie stabilite prin lege.  

sept.2020-ian 2021 

feb.2020- iulie 2021  

Director  

Secretar şef  

Realizarea   planului 

de şcolarizare  

Creşterea ponderii personalului didactic cu performanţe deosebite  Septembrie 2020  Director ,Şefii de 

catedra şi comisii  

Logistica, 

metodologii  

Organizarea de cursuri de formare pe diverse domenii de interes la 

Casa Corpului Didactic  

sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021  

Director ,CA, 

comisia de formare 

continua  

ROFUIP  

Realizarea orientării profesionale a copiilor şi tinerilor.  sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021  

Director, CA  Comisia de orientare  

Asigurarea asistenţei  sigurantei securitatii  şi a protecţiei muncii  Septembrie 2020  CA, medic 

medicina muncii  

Logistica, contract 

medicina muncii,  

    SSM, ISU  

Facilitarea integrării debutanţilor în cultura organizaţională  a şcolii  sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021 

Conform  

calendarului  

Director, director 

adj., CA  

ROFUIP  

Acordarea de consultanta şi audienţe  Director ,Şefii de 

catedra şi comisii  

Logistica, legislaţie  

Sprijinirea cadrelor didactice de participare la cursuri de 
perfecţionare, masterate  

şi reconversie profesională organizate la CCD, universităţi  

Septembrie 2020  Director ,resurse 

umane, comisia de 

formare   

Logistica, calendar  

formare   

Abilitarea cadrelor didactice cu competenţe necesare elaborării de 

auxiliare curriculare: fişe de lucru, teste de evaluare, teme 

curriculare şi transcurriculare  

sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021  

Director   

  

Grafic   

Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi 

nedidactic  

sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021  

Director,  

Secretar sef  

Respectarea 

metodologiilor de 

încadrare  
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Realizarea fişelor posturilor/descrierilor de rol pentru personalul 

din subordine  

Septembrie 2020  Responsabili 

compartimente  

Respectarea 

legislatiei  

Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere şi 

pensionare).  

Cand  este cazul  CA, director   Respectarea 

legislatiei  

Realizarea acţiunilor din  calendarul mobilităţii cadrelor didactice.  sept.2020- aug. 2021  Director,  

Secretar sef  

Norme metodologice  

Normarea şi utilizarea personalului din subordine - inclusiv în ceea 

ce priveşte conducerea colectivelor de copii şi tineri (dirigenţie sau 

similar).  

Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere şi 

pensionare). 

Realizarea acţiunilor din  calendarul mobilităţii cadrelor didactice 

Normarea şi utilizarea personalului din subordine -inclusiv în ceea 

ce priveşte conducerea colectivelor de copii şi tineri (dirigenţie sau 

similar). 

 

Septembrie 2020  

 

 

Cand  este cazul 

 

sept.2020- aug. 2021 

Septembrie 2020 

 

Director adj, 

Învățători/ 

diriginti,Sefi de 

catedre  

CA, director  

Director,  

Secretar sef   

Director adj, 

Învățători/ 

diriginti,Sefi de 

catedre 

Logistica, grafic  

  

 

Respectarea 

legislatiei 

Norme metodologice 

Logistica, grafic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Evaluarea activităţii de sprijinire a debutantilor la nivelul şcolii  

  

sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021 

Director  Legislaţie, metodologii,  

Regulament, grafic  

Efectuarea de inspecţii de specialitate mai ales in cazul cadrelor 

didactice debutante în vederea consilierii acestora  

De cate ori  este 

nevoie  

Director,  

  

Legislaţie, metodologii,  

regulament  

Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic din 

subordine.  

Februarie 2021- iunie 

2021 

Director, CA, sefi 

comisii metodice  

fisa de evaluare   

Evaluarea modului de utilizare a soft-urilor   educaţionale în cadrul 

lecţiilor  

Lunar   Director,  Grafic   

 

Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de 

perfecţionare şi  dezvoltare profesională organizate de M.E.N., C.C.D., 

instituţiile de învăţământ  superior şi preuniversitar, centre de formare 

s.a.m.d.  

Conform  

calendarului   

CP; CA   Reglementari legale  

Stimularea şi consilierea cadrelor didactice pentru a participa la 

programe de reconversie profesionala   

sept.2020-ian 2021 

feb.2020- iulie 2021  

CA  Reglementari legale  

Aplicarea sistemului de perfecţionare prin credite profesionale 

transferabile  

sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021  

Director, 

comisia de 

formare continua  

Reglementari legale  

Nominalizarea celor mai valoroase şi competente cadre didactice din 

şcoală la  cursurile de perfecţionare (gratuite) la nivelul disciplinei şi 

la cursurile de formare  

sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021  

Director, CA, sefi 

comisii metodice  

Reglementari legale  

Realizarea procedurilor de disponibilizare, concediere şi pensionare.  Cand  este cazul  CA, director   Respectarea legislatiei  

Realizarea acţiunilor din  calendarul mobilităţii cadrelor didactice.  sept.2020- aug. 2021  Director,  Secretar 

sef 

Norme metodologice  
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 Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere şi pensionare).  Cand  este cazul  CA, director   Respectarea legislatiei  

Realizarea acţiunilor din  calendarul mobilităţii cadrelor didactice.  sept.2020- aug. 

2021 

Director,  

Secretar sef  

Norme metodologice  

Normarea şi utilizarea personalului din subordine -inclusiv în ceea ce 

priveşte conducerea colectivelor de copii şi tineri (dirigenţie sau 

similar). 

Septembrie 2020  Director adj, 

Învățători/ diriginti, 

Sefi de catedre  

Logistica, grafic  

  

 

Evaluarea activităţii de sprijinire a debutantilor la nivelul şcolii  sept.2020-ian 2021 

feb.2021- iulie 2021 

Director  Legislaţie, 

metodologii,  

Regulament, grafic  

Efectuarea de inspecţii de specialitate mai ales in cazul cadrelor 

didactice debutante în vederea consilierii acestora  

De cate ori  este 

nevoie  

Director,  

  

Legislaţie, 

metodologii,  

regulament  

Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic din 

subordine.  

Februarie 2021- 

iunie 2021  

Director, CA, sefi 

comisii metodice  

fisa de evaluare   

Evaluarea modului de utilizare a soft-urilor   educaţionale în cadrul 

lecţiilor  

Lunar   Director,  Grafic   

 

Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de 

perfecţionare şi  dezvoltare profesională organizate de M.E.N., 

C.C.D., instituţiile de învăţământ  superior şi preuniversitar 

Conform  

calendarului   

CP; CA   Reglementari legale  

Stimularea şi consilierea cadrelor didactice pentru a participa la 

programe de reconversie profesionala   

sept.2020-ian 2021 

feb.2020- iulie 2021  

CA  Reglementari legale  

Aplicarea sistemului de perfecţionare prin credite profesionale 

transferabile  

sept.2020-ian 2021 

feb.2020- iulie 2021 

Director, comisia de 

formare continua 

Reglementari legale  

Nominalizarea celor mai valoroase şi competente cadre didactice din 

şcoală la  cursurile de perfecţionare (gratuite) la nivelul disciplinei şi 

la cursurile de formare  

sept.2020-ian 2021 

feb.2020- iulie 2021 

Director, CA, sefi 

comisii metodice  

Reglementari legale  

Repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi 

locale, a stimulentelor materiale şi morale stabilite prin lege pentru 

cadrele didactice şi nondidactice şi pentru copii şi tineri. 

sept.2020-ian 2021 Director, CA, sefi 

comisii metodice  

 

Reglementari legale  
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             Participarea cadrelor didactice şi a conducerii şcolii în programe            sept.2020-ian 2021            Director                   Reglementări       

            de instruire în  domeniul legislaţiei şcolare                                                feb.2021- iulie 2021                                          legale                                                                                                                                                

 Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului         sept.2020-ian 2021  Director, CA, CP  Reglementari legale                                                                                                                                                         

 la procesul decizional prin colectivele şi organele de  

Conducere colectivă existente: colectivele de catedră,                          feb.2021- iulie 2021     CA, CP                                                                                  

Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi              sept.2020-ian 2021       Director, CA, CP      Reglementari 

legale transparent.                                                                                 feb.2021- iulie 2021  

Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează                      sept.2020-ian 2021        Director                      Reglementari legale 

comunicarea deschisă participarea şi inovaţia                                      feb.2021- iulie 2021   

Sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru susţinerea            sept.2020-ian 2021         Director,  CA, CP     Logistica , cereri 

examenelor de perfecţionare şi de obţinere a gradelor didactice          feb.2021- iulie 2021  

Asigurarea consilierii generale şi specifice pentru întreg personalul      sept.2020-ian 2021  Director,  CA, CP     Reglementari 

legale din subordine.                                                                       feb.2021- iulie 2021   

Participarea la programe de (auto)formare continuă în                         sept.2020-ian 2021        Director,  CA, CP     Reglementari 

legale management educaţional şi informarea la zi în domeniu            feb.2021- iulie 2021   

 

Promovarea colaborării în cadrul echipelor de lucru, acordarea de      sept.2020-ian 2021  Director            Metodologii, 

atenţie opiniilor colegilor de echipa, ţinând seama de observaţiile      feb.2021- iulie 2021    

 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor din              sept.2020-ian 2021        Director                      Metodologii                            

interiorul colectivului unităţii şcolare.                                                  feb.2021- iulie 2021   

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor                    sept.2020-ian 2021        Director                       Metodologii 

între copii şi tineri, cadre didactice şi nedidactice, părinţi.                    feb.2021- iulie 2021                                                           

 

Indicatori de performanta: - Varietatea ofertei;  

- Date statistice;  

- Număr mai mare participanți la orice tip de activitate cu 10%;  

- Obiectivitate în desfăsurare; Statistici;   

- Statistici participanți la grade  

 

     Propunerea pentru obţinerea gradaţiilor de merit  

 

CP,  Director, CA Reglementari legale 
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 Activități  Resurse de timp  Resurse umane  Resurse 

materiale  

  

 

Coordonarea şi evaluarea derulării proiectelor de 

parteneriat  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director,Director adj. 

Consilier educativ  

Standarde 

specifice  

  

Planificarea colaborării şcolii cu poliţia, pompierii, 

instituţii culturale, agenţi  economici  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier ed  

Documente 

elaborate  

  

Realizarea proiectelor in parteneriat şcoalacomunitate 

in folosul ambelor parţi  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ  

Legislaţia in 

vigoare  

  

Colaborarea cu alte instituţii, asociaţii, organizaţii 

nonguvernamentale în domeniul activităţii educative şi 

extraşcolare  

Conform  

calendarului 

propriu  

Director, Director adj. 

Consilier educativ  

Documente 

elaborate  

  

 

Procurarea  de  materiale  informative 

 privind  

oportunităţile încheierii de diverse  parteneriate  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ  

Documente  

specifice  

  

Realizarea programelor specifice din domeniul 

integrării europene, realizate de  parteneriate specifice  

Monitorizarea programelor guvernamentale  

Colaborarea cu ISJ în iniţierea, derularea şi 

monitorizarea proiectelor şcolare. 

 

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018 

 

sept.2017-ian 2018  

feb.2018- iulie 2018 

Septembrie 2017   

Director, Comisia 

pentru parteneriate si 

proiecte   

Director, director adj 

Documente  

specifice  

Calendar de 

activitati 
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III.  PARTENERIATE ŞI PROGRAME  

  

PRIORITATEA 3: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate;  

Ţinta:  Creşterea cu 20% a numărului de proiecte aprobate în anul  2021, faţă de 2016 – 2017  

Obiective specifice:   

1. Implicarea cadrelor didactice și a elevilor în inițierea și derularea proiectelor europene;  

2. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative;  

3. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă 

de valorile societăţii în care urmează să se integreze.  

  Director, Director adj. 

Consilier educativ 

Proiecte şi rapoarte 

de colaborare 
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 Colaborarea cu Primăria pentru finanţarea şi derularea 

proiectelor iniţiate şi / sau a altora noi  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ   

Proiecte şi rapoarte 

de  colaborare  

  

Colaborarea cu sindicatul în vederea respectării 

legislaţiei muncii  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj.  

lider sindicat   

Proiecte şi rapoarte 

de colaborare  

  

 

Elaborarea către ISJ Prahova  a rapoartelor privind 
activitatea unităţii în domeniul  proiectelor şi 
programelor, acestea urmând a fi aduse la cunoştinţa 
părinţilor şi  elevilor unităţii  

  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ   

Legislaţie, 

metodologii,  

Regulament, grafic  

  

Elaborarea către Comisia de proiecte si parteneriate  a 

rapoartelor privind activitatea unităţii în 

domeniulproiectelor şi programelor, acestea urmând a 

fi aduse la cunoştinţa părinţilor şi elevilor unităţii  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ   

Legislaţie, 

metodologii,  

regulament  

  

 

Identificarea şi valorificarea eficientă a resurselor 

comunităţii  

Conform  

calendarului   

Director, Director adj. 

Consilier educativ  

Reglementari 

legale  

  

Atragerea de sponsori, oferte de servicii, activităţi 

practice de autofinanţare.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ  

Reglementari 

legale  

  

Stimularea colectivelor de părinţi şi a Asociației 

părinţilor ”Simion Stolnicu” în rezolvarea problemelor 

şcolii.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ  

Reglementari 

legale  

  

Organizarea şi participarea la întâlniri, mese rotunde 

etc. cu diverşi factori sociali interesaţi în stabilirea de 

parteneriate şi programe comune  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ  

Reglementari  

legale  

  

  

 

  

Valorificarea ofertei educaţionale a organizaţiilor non-

guvernamentale, materializate prin programe specifice.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director adj. 

Consilier educativ  

Reglementari 

legale  
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Participarea la activităţile extracurriculare în scrise în sept.2017-ian 2018 Director, Director adj. Reglementari  

calendarul M.E.N.C.S.  si CAEJ  pentru anul şcolar feb.2018- iulie 2018 Consilier educativ legale 2016/2017  

  

  

Organizarea de cursuri sau forme de pregătire pentru sept.2017-ian 2018 Director, Director adj. Logistica ,  satisfacerea nevoilor  

exprimate de personalul unităţii feb.2018- iulie 2018 Consilier educativ cereri  

Stimularea cadrelor didactice şi a personalului de sept.2017-ian 2018 Director, Director adj. Reglementari  conducere 

în aplicare pentru bursele de tip feb.2018- iulie 2018 Consilier educativ legale ERASMUS   

  

  

Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin sept.2017-ian 2018 Director, Director adj. Comunicare   comunitar feb.2018- 

iulie 2018 Consilier educativ  

Rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte între sept.2017-ian 2018  Director, Director adj.  Comunicare    

şcoală şi comunitate.  feb.2018- iulie 2018  Consilier educativ  

Indicatori de performanta:;  

- Calitatea parteneriatelor  

- Numărul programelor,participanți;  

- Rezultatele monitorizărilor;  

-numărul unități scolare implicate;  

- tari participante la proiect  

- Nr. Parteneri implicați, rezultate calitative si cantitative  
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 IV. RESURSE MATERIALE- FINANCIARE  

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii tvet, în concordanţă cu standardele europene  

Ţinta:  Asigurarea condiţiilor de învăţare, conform normativelor în vigoare, în proporţie de 100%  

Obiectiv:    
1. Modernizarea infrastructurii şi dotarea laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de 

calitate  
2. Implicarea Primăriei şi a Consiliului Local Comarnic, în asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de 

învăţământ.  

3. Atragerea de resurse financiare extrabugetare (participarea in proiecte cu finanțare europeană) şi bugetare în vederea executării unor noi 

lucrări de investiţii.  

    Activități    Resurse de timp    Resurse umane    Resurse materiale  

 

 Elaborarea proiectului de buget şi a 

proiectului de achiziţii al unităţii şcolare  

 sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

 Director,CA   Contabilitate/ analiza 

de nevoi  

Întocmirea documentaţiei pentru reabilitarea 

localului II al liceului   

 Cand este cazul     Primărie, CL, Director, CA, 

Contabil şef  

 Documente  

elaborate,Buget local  

Asigurarea funcţionalităţii reţelei interne de 
calculatoare a şcolii  

 sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

 Director, contabil sef   Contabilitate/ analiza 

de nevoi  

Elaborarea unui plan privind asigurarea cu 

tipizate, cataloage, carnete de note , s.a.m.d.  

 Când este cazul   Director, contabil sef, secretar   Documente elaborate  

Elaborarea unui plan privind asigurarea cu 
diplome, certificate, atestate,etc.   

 Când este cazul   Director, contabil sef, secretar   Documente elaborate  

Elaborarea proiectului de buget şi a 
proiectului de achiziţii şi dotări  

 Dec.2017   Director, contabil sef, CA   Documente elaborate  

 

 Achiziţionarea materialelor conform buget 
alocat pentru dotare, conform legii, pe 
capitole şi articole bugetare.  

Repartizarea mijloacelor fixe şi a obiectelor 
de inventar achiziţionate, conform planificării 
Valorificarea, actualizarea şi exploatarea 
bazelor de date  

 sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

 

Când este cazul 

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018 

 Director, contabil sef  

 

 

Director, contabil sef 

Director, informatician 

 Contabilitate / analiza 

de nevoi  

 

Contabilitate 

Contabilitate 
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Realizarea execuţiei bugetare   sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018 

Director  Contabilitate  

Realizarea planului de achiziţii  

  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director,   Contabilitate  

Asigurarea condiţiilor necesare privind 

iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, 

canalizarea  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director,   Contabilitate  

Alocarea burselor şi distribuirea alocaţiilor de 
stat pentru copii, abonamentelor gratuite şi 
celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director adj., comisia de burse  Contabilitate  

 

Încheierea exerciţiului financiar  

  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, contabil sef  Contabilitate  

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 
tematice curente şi speciale, cerute de ISJ, 
CCD, MENCS şi autorităţile locale  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, contabil sef  Contabilitate  

întocmirea documentelor legale privind 
managementul financiar  

Cand este cazul   Director, contabil sef  Contabilitate  

Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare 
oficiale   

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, contabil sef  Contabilitate  

 

 Asigurarea condiţiilor necesare pentru  

desfasurarea activitatii intregului personal   

 

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director,   Reglementari legale  
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 IV.DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE  

PRIORITATEA 3: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate;  

Ţinta:  Creşterea cu 20% a numărului de proiecte aprobate în anul  2021, faţă de 2016 – 2017  

Obiective specifice:   

1. Implicarea cadrelor didactice și a elevilor în inițierea și derularea proiectelor europene;  

2. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative;  

3. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă 

de valorile societăţii în care urmează să se integreze.  

    Activități  Resurse de timp  Resurse umane  Resurse materiale  

 

Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a 
posibilităţilor de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu 
resursele disponibile  

  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director,CA  Contabilitate/ analiza 

de nevoi  

Elaborarea planurilor/ programelor de dezvoltare a unităţii 

şcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii 

locale.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, CA, 

Contabil şef  

Documente  

elaborate,Buget local  

Iniţierea de parteneriate şi programe cu instituţii care să 
promoveze principiile si valorile europene  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, contabil 

sef  

Contabilitate/ analiza 

de nevoi  

Informarea tuturor categoriilor şi  organizaţiilor interesate/ 

beneficiare în legătură cu activitatea unităţii şcolare şi cu 

programele naţionale de reformă în curs.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, contabil 

sef, secretar  

Documente elaborate  

Colaborarea cu autorităţile locale alese în ceea ce  priveşte 

repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, 

întreţinerea şi repararea unitatii şcolare  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, contabil 

sef, secretar  

Documente elaborate  

Aplicarea programelor naţionale de reformă şi întocmirea 

documentelor de implementare  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, contabil 

sef, secretar  

Documente elaborate  

Elaborarea unui proiect de analiză a modului în care este 
reflectat liceul în mass-media centrală şi locală  

 

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, contabil 

sef, secretar  

Documente elaborate  
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Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale,instituţiile naţionale şi 

regionale de cultura, biserica alte instituţii interesate, pentru 

creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, 

pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea 

creşterii importanţei şcolii   

  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director 

adj., consilier 

educativ   

ROI  

Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi 

corpul gardienilor publici în vederea asigurării  pazei şi siguranţei 

elevilor şi pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director 

adj., consilier 

educativ   

Documente elaborate  

Organizarea şi desfăşurarea audientelor cu publicul  sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, 

informatician  

Grafic   

 
Delegarea consilierului de imagine pentru menţinerea relaţiei cu 

publicul  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

CA  Grafic   

 

Operaţionalizarea / Elaborarea criteriilor de monitorizare şi 

evaluare a calităţii educaţiei şcolare.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director  Legislaţie generală şi 

specifică  

Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare  sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director,   Legislaţie generală şi 

specifică  

Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a  calităţii 

ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei.  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director,   Legislaţie generală şi 

specifică  

Intocmirea raportului anual de activitate a unităţii şcolare  Semestrial   Director, Director 

adj., consilier educ. 

Legislaţie generală şi 

specifică 

Oferirea cadrului logistic (spaţii,aparatură, expertiză / consultanţă,  

etc.) pentru programele şi  activităţile comunitare  

Cand este cazul  Director, Director 

adj., consilier educ.   

Legislaţie generală şi 

specifică  

Implicarea organizaţiilor sindicale în procesul decizional şi în 
rezolvarea problemelor şcolii  

Conform grafic  Director, Director 

adj., lider sindicat  

Legislaţie generală şi 

specifică  

Soluţionarea petiţiilor sesizărilor reclamaţiilor de către 

compartimentele cărora  le-a fost repartizate  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director 

adj., lider sindicat  

Legislaţie generală şi 

specifică  

Respectarea cu stricteţe a termenelor şi a celorlalte reglementări 

externe sau interne  

sept.2017-ian 2018 

feb.2018- iulie 2018  

Director, Director 

adj., cadre diactice   

Legislaţie generală şi 

specifică  
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Organizarea întâlnirilor periodice cu reprezentanţii sept.2017-ian 2018        Director,                                                                                                                            

Corelarea    ofertei comunităţii locale: membri în organele                                                                                                                                                    alese 

de conducere de                                                                               feb.2018- iulie 2018                                                 Responsabili de 

cu cererea de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri reprezentanţi ai Catedră,                                                                                                                      

Consiliul educaţie, rapoarte bisericii şi ai organizaţiilor culturale, etc, privind creşterea de adecvării ofertei educaţionale a şcolii la 

specificul comunitar administraţie Fluidizarea fluxului informaţional în interiorul şcolii prin sept.2017-ian 2018    

redactarea de materiale informative periodice de uz intern, în feb.2018- iulie 2018 Director, Director Rapoarte  formă tipărită sau 

electronică.  adj.   

Organizarea diferitelor forme de reconversie profesională  sept.2017-ian 2018  Director, comisia  Racordarea la  

feb.2018- iulie 2018  de formare  modificările  

continua   legislative  

Organizarea unor echipe mixte sau participarea personalului sept.2017-ian 2018 Director, Comisia Documente elaborate din şcoală la 

diferite proiecte de  dezvoltare comunitară şi la feb.2018- iulie 2018 pentru  parteneriat alte proiecte locale, naţionale şi internaţionale.  

Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar sept.2017-ian 2018  Director, Director  Comunicare  pentru 

unitatea şcolară.  feb.2018- iulie 2018  adj. ,Consilier ed.   

Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a diferitelor situaţii sept.2017-ian 2018 Director, CA, lider Comunicare  conflictuale care 

pot apărea între cadrele didactice din şcoala feb.2018- iulie 2018 de sindicat şi conducerea şcolii sau între, elevi şi profesori, 

pentru asigurarea unui climat de munca efficient  

Rezolvarea  rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu sept.2017-ian 2018 Director, CA, lider Comunicare reprezentanţii 

autorităţilor/ comunităţii, regiile autonome de feb.2018- iulie 2018 de sindicat servicii, instituţii religioase şi culturale, etc.  

 

 

Indicatori de performanta:  

- Statistici, rapoarte cantitative si calitative;  

- Adecvarea față de nevoile specifice –date numerice; grafice, documente elaborate   
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  PARTEA A IV-A - CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

3.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORARE PAS 

Pentru dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat social, liceul nostru are în vedere urmatoarele 

direcţii de acţiune:  

1. Iniţierea unor proiecte de parteneriat economic cu unităţi economice din zonă pentru dotarea cu 

echipamente şi cu materiale necesare derulării proceselor didactice.  

2. Eficientizarea  şi diversificarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate 

pentru toate tipurile de formare  

3. Diversificarea ofertei educationale în vederea  şcolarizarii elevilor în domenii cerute pe piaţa forţei 

de muncă, cu consultarea permanentă a  reprezentanţilor comunităţii locale.  

 Planul de acţiune al unei şcoli este un document strategic prin care se prezintă comunităţii locale şi zonale, 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale oferite de şcoală şi altor factori interesaţi de 

politica şcolii în ceea ce priveşte dezvoltarea ei ulterioară şi modul în care se va realiza atingerea 

obiectivelor şi ţintelor propuse pe termen mediu şi lung.   

Racordarea şcolii la nevoile comunităţii pe care o deserveşte se realizează doar prin consultarea 

beneficiarilor cu privire la nevoile pe care le au în legătură cu pregătirea şi  formarea forţei de muncă 

necesară dezvoltării zonei dar şi bunei convieţuiri şi integrări la nivel social.   

Prin consultare se urmăreşte realizarea unei bune promovări a şcolii şi aplicarea unei politici de 

marketing educaţional care să susţină dezvoltarea unităţii şcolare şi îmbunătăţirea serviciilor 

educaţionale.  

Comisia de elaborare-reviziure a PAS a consultat PRAI şi PLAI reactualizate şi  organizat ateliere de 

lucru pe catedre pentru a discuta aspectele nou apărute în şcoală vizând implementarea calităţii în 

procesul de învăţământ. În cadrul întâlnirii comisiei cu reprezentanţii catedrelor au fost sintetizate 

concluziile pentru fiecare arie curriculară.  

 Comisia de elaborare-revizuire a purtat discuţii cu membrii tuturor comisiilor metodice, în special cu 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii în vederea reliefării tuturor aspectelor importante pentru 

şcoală.  
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 Au fost chestionaţi elevii precum şi părinţii acestora privind aspectele legate de procesul de instruire, de 

condiţiile de desfăşurare a activităţilor didactice în vederea soluţionării problemelor identificate. S-a 

acordat o deosebită atenţie problemelor legate de elevii cu cerinţe educaţionale speciale.  

 S-au organizat mese rotunde cu partenerii sociali în vederea identificării şi dezbaterii problemelor legate 

de:  

- procesul de educaţie şi instruire;  

- inserţia socială şi profesională a absolvenţilor;  

- cererile de calificări pe piaţa muncii;  

- formarea continuă a cadrelor didactice;  

- nevoia de cursuri de formare pentru adulţi;  

- finanţarea unor proiecte de reabilitare a spaţiilor de instruire;  

- identificarea de noi proiecte pentru formarea complexă (culturală, civică, sportivă etc.) a elevilor.  

  
Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS  

 Membrii comisiei de revizuire a PAS, împreună cu membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii au 

monitorizat şi evaluat conform cu metodologia din manualul calităţii, pe întreg parcursul anului şcolar 

trecut, modul cum au fost atinse obiectivele şi ţintele propuse.  

 Pe baza acestei evaluări şi în conformitate cu PRAI şi PLAI reactualizate precum şi în concordanta cu 

concluziile şi recomandarile din Raportul de monitorizare a PAS, comisia de elaborare  PAS-ului  a 

stabilit noile strategii pentru anul şcolar 2020-2021.  

PARTEA a IV-a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

Rezumatul raportului de monitorizare  

Parcurgând cele 5  priorităţi cuprinse în PAS se poate spune că, faţă de perioada monitorizată anterior, există 

un salt calitativ referitor la stabilirea ţintelor şi la alegerea acţiunilor care să ducă la îndeplinirea 

obiectivelor.  

Dintre acţiunile care necesită o atenţie deosebită în procesul de actualizare şi revizuire a PAS menţionăm: 

Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolventilor.  

De asemenea, este necesară o intensificare a eforturilor depuse de Liceul "Simion Stolnicu "Comarnic 

pentru îndeplinirea în perioada imediat următoare (2020-2021) a obiectivelor şi atingerea ţintelor cu 

privire la eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru formare 

profesională în ÎPT prin derularea de programe autorizate pentru formare profesională continuă.  
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3.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI 

ACTUALIZARE A PAS  

  

Nr. 

crt.  

Acţiunea  Responsabili/Parteneri  Termen  

  

1.  

  

Consultarea partenerilor sociali 

cu privire la stabilirii unui plan 

de şcolarizare realizabil şi 

necesar  

Reprezentanţi administraţie 
locală, zonală  

Unităţi şcolare de învăţământ  

gimnazial  

CJRAE  

Nov.-dec.2020  

  

2.  Identificarea nevoilor de 

calificare profesională la nivel 

local şi zonal.  

Reprezentanţi administraţie 
locală, zonală  

  

Febr.-mart.2021  

  

3.  

  

Monitorizarea internă 

semestrială la nivelul 

compartimentelor funcţionale 

din şcoală  

Echipa managerială  

Responsabilii compartimentelor 

funcţionale  

La sfârşitul fiecărui 

semestru  

4.  Monitorizare  internă a  

activităţilor prin CEAC  

CEAC  

Echipa managerială  

Conform  

calendarului  

An şcolar 2020-2021 

5.  

  

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea 

obiectivelor;  

CEAC  

Echipa managerială  

  

Conform  

calendarului  

An şcolar 2020-2021 

6.  

  

Comunicarea acţiunilor 
corective propuse, prin  

raportare la rezultatele obţinute  

Echipa managerială 

Responsabilii comisiilor 

metodice  

Conform  

calendarului  

An şcolar 2020-2021  

  

7.  Autoevaluare / evaluare internă  

  

Personal angajat în unitatea 
şcolară  

Echipa managerială  

Semestrial/ anual 

conform fişelor de 

evaluare  

8  Monitorizare externă realizată 
de ISJ Prahova pe domeniul  

asigurării calităţii  

Departamentul CEAC al ISJ  

Prahova  

  

Echipa managerială 
Conform  

planificărilor   

9  Analiza activităţii derulate prin 
raportare la indicatorii PAS.  

Evaluarea  progresului în  

atingerea ţintelor  

Echipa managerială  

Reprezentaţii partenerilor sociali  

Semestrial/ anual  

  

10  Reactualizarea PAS din 

perspectiva atingerii ţintelor 

asumate la nivelul unităţii 

şcolare, a comunităţii.  

Echipa managerială  

Reprezentaţii partenerilor sociali   

  

Septembrie 2021 
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3.3 PLANUL DE ȘCOLARIZARE 
 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE   
ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

 

Nivel  

Unitatea de învăţământ  

LICEUL ”SIMION STOLNICU”,  

ORAȘUL COMARNIC  

Nr 

clase/grupe  
Nr copii/elevi  

 Grădiniţa cu program normal nr. 1 Oraşul    

  Comarnic  1 19 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 Ghioşeşti,    

  

Preşcolar  

Oraşul Comarnic  1 12 

Grădiniţa cu program normal nr. 2 Ghioşeşti, 

Oraşul Comarnic  1 26 

Grădiniţa cu program normal Podul - Lung,    

  Oraşul Comarnic  1 15 

Grădiniţa cu program normal Posada, Oraşul    

  Comarnic  1 13 

Primar  

Clasa pregătitoare  1 27 

Clasa I  2 48 

Clasa II  2 50 

Clasa III  2 56 

Clasa IV  2 52 

Gimnazial  

Clasa a V- a  1 25 

Clasa a VI- a  3 62 

Clasa a VII- a  2 46 

Clasa a VIII- a  2 47 

Liceal  

Clasa a IX- a  3 84 

Clasa a X- a  3 68 

Clasa a XI- a  3 80 

Clasa a XII- a  3 85 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE  

 ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

  

Nivel  

Unitatea de învăţământ  

LICEUL ”SIMION STOLNICU”,  

ORAȘUL COMARNIC  

Nr 

clase/grupe  
Nr copii/elevi  

 Grădiniţa cu program normal nr. 1 Oraşul    

  Comarnic  1 21 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 Ghioşeşti,    

  

Preşcolar  

Oraşul Comarnic  1 15 

Grădiniţa cu program normal nr. 2 Ghioşeşti, 

Oraşul Comarnic  1 22 

Grădiniţa cu program normal Podul - Lung,    

  Oraşul Comarnic  1 14 

Grădiniţa cu program normal Posada, Oraşul    

  Comarnic  1 13 

Primar  

Clasa pregătitoare  2 37 

Clasa I  1 28 

Clasa II  2 47 

Clasa III  2 52 

Clasa IV  2 52 

Gimnazial  

Clasa a V- a  2 52 

Clasa a VI- a  1 27 

Clasa a VII- a  3 61 

Clasa a VIII- a  2 46 

Liceal  

Clasa a IX- a  3 84 

Clasa a X- a  3 77 

Clasa a XI- a  3 65 

Clasa a XII- a  3 77 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE  
 ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 
 

Nivel Unitatea de învățământ 

LICEUL ”SIMION STOLNICU”, 

ORAȘUL COMARNIC 

Nr. clase/grupe Nr. elevi/preșcolari 

Preșcolar 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 

Oraşul Comarnic 

1 25 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 

Ghioşeşti, Orașul Comarnic 

2 48 

Grădiniţa cu program normal nr. 2 

Ghioşeşti, Orașul Comarnic 

1 28 

Grădiniţa cu program normal Podul – 

Lung, Orașul Comarnic 

1 10 

Primar 

Clasa pregătitoare 1 28 

Clasa I 2 31 

Clasa II 1 23 

Clasa III 2 48 

Clasa IV 2 51 

Gimnazial 

Clasa a V- a 2 50 

Clasa a VI- a 2 56 

Clasa a VII- a 1 26 

Clasa a VIII- a 3 62 

Liceal 

Clasa a IX- a 3 84 

Clasa a X- a 3 80 

Clasa a XI- a 3 74 

Clasa a XII- a 3 63 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE  ANUL 
ŞCOLAR 2020-2021 

 
 

Nivel Unitatea de învățământ 

LICEUL ”SIMION STOLNICU”, 

ORAȘUL COMARNIC 

Nr. clase/grupe Nr. elevi/preșcolari 

Preșcolar 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 

Oraşul Comarnic 

1 21 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 

Ghioşeşti, Orașul Comarnic 

2 45 

Grădiniţa cu program normal nr. 2 

Ghioşeşti, Orașul Comarnic 

1 22 

Grădiniţa cu program normal Podul – 

Lung, Orașul Comarnic 

1 8 

Primar 

Clasa pregătitoare 2 34 

Clasa I 1 25 

Clasa II 2 32 

Clasa III 1 28 

Clasa IV 2 49 

Gimnazial 

Clasa a V- a 2 51 

Clasa a VI- a 2 53 

Clasa a VII- a 2 53 

Clasa a VIII- a 1 32 

Liceal 

Clasa a IX- a 3 83 

Clasa a X- a 3 63 

Clasa a XI- a 3 78 

Clasa a XII- a 3 70 
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GLOSAR  

 TVET  Invăţământul profesional şi tehnic  

MENCŞ  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  

AEL  Programul Asistent Educaţional pentru Liceu  

PRAI  Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic  

PLAI  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  

AJOFM  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

IŞJ  Inspectoratul Şcolar Judeţean  

CLDPS  Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională  

CCD  Casa Corpului Didactic  

CJRAE  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională  

ONG  Organizaţie Nonguvernamentală  

SWOT  Strenghts-Puncte tari, Weaknesses-Puncte slabe, Opportunities-Oportunităţi, Threats-

Ameninţări  

SPP  Standarde de Pregătire Profesională  

TIC  Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor  

ADR  Agenţia de Dezvoltare Regională  

ONSS  Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar  

CEAC  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  

IMM  Întreprinderi Mici şi Mijlocii  

APM  Agenţia de Protecţia Mediului  

DSP  Direcţia de Sănătate Publică  

CES  Cerinţe Educaţionale Speciale  
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 LISTĂ DE TERMENI  

abilităţi  Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire 

sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual Cadrului European al 

calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea 

gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală 

şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente)  

analiza factorilor 

interesaţi   

Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau negativ, de 

proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea intereselor, a problemelor 

şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile analizei sunt integrate în construcţia 

proiectului.  

analiza mediului 

extern  

Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – economic, 

demografic şi educaţional actual şi previzionat  

analiza mediului 

intern  

Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte 

tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT)  

analiza 

problemelor  

Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii problematice sau 

care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili cauzele şi efectele acestora  

analiză  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea mediului 
extern (context socio – economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat) 
şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, 
puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT)  

analiză SWOT  Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale unei 

organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care 

aceasta se confruntă.  

arborele 

obiectivelor  

Reprezentarea sub formă de diagramă a situaţiei viitoare, după ce toate problemele 

au fost rezolvate, realizată urmând o analiză a problemei existente şi evidenţierea 

relaţiei mijloace-rezultate  

arborele 

problemelor  

Reprezentarea sub formă de diagramă a unei situaţii negative, problematice sau 

care se doreşte a fi schimbată prin care se pune în evidenţă relaţia cauză-efect  

autoevaluare  Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea principalelor puncte 

tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT). Se realizează în 

etapa de analiză a ciclului de planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul 

stabilirii capacităţii organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare    

cadrul logic  Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea programelor şi 

proiectelor bazată pe analiza factorilor interesaţi, analiza problemei, analiza 

obiectivelor, analiza strategiilor şi organizare rezultatelor acestor analize într-o 

matrice de structurare logică a planurilor de activităţi şi a resurselor.  
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factori interesaţi   Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot avea o relaţie cu 

proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi afectaţi, direct sau 

indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau produsele finale ale proiectului. De 

regulă abordarea lor se face luând în considerare interesele relevante, majore ale 

sub-grupurilor din care fac parte. (en. stakeholder)  

feedback  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  valorizarea rezultatelor 

monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi diseminarea la diferite 

niveluri (local, regional, naţional) a bunelor practici  

fezabilitate  Măsura în  care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse  

cadru  naţional  

al calificărilor  
Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care 

corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al căror scop este integrarea 

şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, 

accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea 

civilă  

calificare  Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este obţinut 

atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate ca 

urmare a învăţării la anumite standarde  

ciclul  de  

planificare 

strategică  

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau actualizarea 

planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde etapele de fundamentare, 

analiză, planificare, implementare,  monitorizarea, evaluare şi feedback.  

competenţă  Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale 

şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru dezvoltarea 

profesională şi personală. În contextual Cadrului European al calificărilor, 

competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.  

cultura 

organizaţională 

a şcolii  

Normele, valorile şi credinţele conducătoare  care mijlocesc toate relaţiile dintre 

şcoală şi comunitate.  

cunoştinţe  Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul 

de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de 

studiu. În contextual Cadrului European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise 

ca teoretice şi/sau faptice  

durabilitate 

(sustenabilitate)  

Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după terminarea 

perioadei de sprijin financiar şi suport tehnic extern  

eficacitate  Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului proiectului  

eficienţă  Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, respectiv cât de bine 

au fost transformate mijloacele şi activităţile în rezultate planificate  

evaluarea 

proiectului  

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  compararea coerenţei 

rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând  eficienţa, eficacitatea şi 

impactul planului propus 



Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  

111  
  

fundamentare  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea cadrului general 

al planificării pornind de la priorităţile la diferite niveluri şi de la analiza 

rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.   

grafic Gantt  Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea activităţilor unui 

proiect, relaţiile dintre ele, durata acestora şi tremenele planificate de finalizare.   

grup ţintă  Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului proiectului 

reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va dezvolta proiectul.  

impact  Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea obiectivelor 

politicilor sectoriale  

implementare  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  punerea în aplicare a 

planului operaţional, utilizând resursele alocate.  

indicatori  Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 

socialeconomice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor 

date cantitative sau pe informaţii calitative.  

mandat  O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi legalitatea acestuia.  

misiunea şcolii  Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine şi le 

promovează.  

monitorizare  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  măsurarea progresului 

obţinut în implementarea planului propus în vederea formulării unor propuneri de 

îmbunătăţirea a acestuia.  

monitorizare 

internă  

Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru luarea deciziei şi 

managementul proiectului.  

obiectiv general  Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de  

 beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte grupuri mai 

largi. Ele arată cum se integrează programul în politicile regionale/sectoriale ale 

guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE. Obiectivele generale nu vor fi atinse 

numai prin proiectul în sine, acesta va furniza o contribuţie la realizarea 

obiectivului general.  

ocupaţie  Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o desfăşoară o 

persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru 

aceasta sursă de existenţă.  

PAS  Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională realizat de 

unitatea de învăţământ professional şi tehnic, în scopul de a îmbunătăţi corelarea 

dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - 

economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 ani   

PLAI  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel judeţean cu scopul 

de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi 

nevoile de dezvoltare socio - economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -

7 ani  
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planificare  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  stabilirea unor obiective şi 

ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, relevante, încadrate în timp 

(SMART) şi elaborarea planului operaţional anual, care precizează acţiunile vizate 

pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, prezintă 

rezultatele aşteptate şi termenele până la care trebuie obţinute  

planificare 

strategică  

Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 ani a ofertei 

ÎPT realizată în contextual modelului propus de CNDÎPT   

PRAI  Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel regional în 

scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic 

şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia 

învăţământului superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani  

pre-condiţii  Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată începe, respectiv să 

poată începe derularea activităţilor.  

proiect  Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un rezultat specific 

într-un interval de timp delimitat.  

relevanţă  Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu problemele reale, 

nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale beneficiarilor cărora se ardesează 

proiectul, precum şi cu mediul fizic şi politic în care acesta operează.  

rezultate  Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge scopul 

proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile pentru grupurile 

ţintă. 

rezultate  ale  

învăţării  
Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la terminarea 

procesului de învăţare. Rezultatele învăţării  sunt definite sub formă de cunoştinţe, 

abilităţi şi competenţe.  

rezultat imediat 

(output)  

Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării resurselor 

utilizate.  

riscuri  Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau succesul 

proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere.  

sector  Grupare de activităţi profesionale pe baza funcţiei economice, produsului, 

serviciului sau tehnologiei lor principale  

sistem 

naţional de 

calificări  

 Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea educaţiei şi a 

altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi societatea 

civilă. Aceasta include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi 

proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, evaluarea şi acordarea 

calificărilor. Un sistem naţional de calificări poate fi format din mai multe 

subsisteme şi poate include unu cadru naţional al calificărilor  

strategii de 

dezvoltare a 

pieţei  

 

 

 

Strategii prin intermediul cărora unitatea ÎPT  urmăreşte lărgirea dimensiunii 

generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri ţintă a grupurilor slab 

reprezentate  
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strategii de 

dezvoltare a 

produsului  

 Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea de noi 

modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale.  

strategii 

diversificare  

de  Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin activităţi într-

un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii  

strategii de 

intrare şi control  

Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi parteneriatelor etc  

strategii  de 

pătrundere  

Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe piaţa actuală  

supoziţii  Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului dar asupra 

cărora managerul proiectului nu are control  

surse  de  

verificare  
Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre realizarea obiectivelor 

generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de indicatorii   

teritorialitate  Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT  

termeni 

referinţă  

de  Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi obiectivele 

proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul şi descrierea sarcinilor  

ţinte SMART   Ţintele definite:Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în colaborare cu 
cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă măsurabilă, în mod ideal una 
cantitativă sau care se poate măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de 
atins) – dificile, dar realiste,  

 Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp – trebuie 
realizate într-o anumită perioadă de timp.   

viziunea şcolii   Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia doreşte să 

o creeze prin activităţile sale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  
 

114 

 

CONTEXTUL LEGISLATIV  

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011;     

2. OM nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ;  

3. OM nr. 5552/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 3753/2011 privind aprobarea 
unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ;  

4. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;  

5. Legea nr. 349/2004 pentru modificare şi completarea Legii nr. 128/1997privind Statutul 
personalului didactic;  

6. Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;  

7. O.U.G. nr 34, 37, 40 / 2009;  

8. Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţieinr.75/12.07.2005 cu modificările și 
completările aprobate prin Legea nr. 87/2006 și prin OUG nr. 75/2011;  

9. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 
prin O.M.Ed.C. nr. 5079/2016;  

10. O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind 

reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 11. ORDIN 

nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  

12. OM 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Școală după 
școală”;  

13. OM 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor 
școlare și a Centrelor de documentare și informare;  

14. Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003 cu modificările prevăzute în Legea nr. 40/2011;  

15. Contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar 2017  

16. OMEN nr. 5144/2014 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație.  
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ANEXE                           Anexa 10.6   

 

RATA DE SUCCES LA EVALUAREA NAŢIONALĂ ŞI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

ÎN ANUL 2017-2018  

  

Liceul 

„Simion 

Stolnicu” 

Oraşul 

Comarnic  

Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ 

gimnazial 

Numărul elevilor 

care au promovat 

testul naţional 

Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ 

liceal 

Numărul 
elevilor care au 

promovat 

examenul de 

bacalaureat 

Total  
din care: 

feminin  
Total  

din care: 

feminin  
Total  

din care:  

feminin  
Total  

din care: 

feminin  

47 25 38 25 83 48 50 33 

  
     

RATA DE SUCCES LA EVALUAREA NAŢIONALĂ ŞI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

ÎN ANUL 2018-2019  

  

Liceul 

„Simion 

Stolnicu” 

Oraşul 

Comarnic  

Învăţământ gimnazial  Învăţământ liceal  

Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ 

gimnazial 

Numărul elevilor care 

au promovat testul 

naţional 

Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ 

liceal 

Numărul 
elevilor care au 

promovat 

examenul de 

bacalaureat 

Total  
din care: 

feminin  
Total  

din care: 

feminin  
Total  

din care:  

feminin  
Total  

din care: 

feminin  

45 23 25 16 78 40 59 39 

  

RATA DE SUCCES LA EVALUAREA NAŢIONALĂ ŞI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020  

  

Liceul 

„Simion 

Stolnicu” 

Oraşul 

Comarnic  

Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ 

gimnazial 

Numărul elevilor care 

au promovat testul 

naţional 

Numărul 

absolvenţilor 

de învăţământ 

liceal 

Numărul 
elevilor care au 

promovat 

examenul de 

bacalaureat 

Total  
din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care  

feminin 
Total 

din care 

feminin 

57 25 50 28 61 36 50 54% 
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RATA DE SUCCES LA EVALUAREA NAŢIONALĂ ŞI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021  
 

 Liceul 

„Simion 

Stolnicu” 

Oraşul 

Comarnic  

Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ 

gimnazial 

Numărul elevilor care 

au promovat testul 

naţional 

Numărul 

absolvenţilor 

de învăţământ 

liceal 

Numărul 
elevilor care au 

promovat 

examenul de 

bacalaureat 

Total  
din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care  

feminin 
Total 

din care 

feminin 

32 17 26 16 69 39 46 54,34% 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ponderea elevilor care au promovat evaluarea  naţională/ 

examenul de bacalaureat în anul şcolar 2017-2018 
 

Regiunea de dezvoltare 

Judeţul Prahova  

Ponderea elevilor care au 

promovat testul naţional 

Ponderea elevilor care au promovat 

examenul de bacalaureat 

Pondere 

Total 

Pondere  
feminin  

Pondere  

Total  

Pondere  feminin 

Liceul „Simion Stolnicu” 

Oraşul Comarnic 
95 % 63 % 64% 66 % 
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Ponderea elevilor care au promovat evaluarea națională/ 
examenul de bacalaureat  în anul şcolar 2018-2019 

 

Regiunea de dezvoltare 

Judeţul Prahova 

Ponderea elevilor care au 

promovat testul naţional 

Ponderea elevilor care au 

promovat examenul de bacalaureat 

Pondere 

Total 

Pondere  
feminin 

Pondere  

Total 
Pondere  feminin 

Liceul „Simion Stolnicu”     

Oraşul Comarnic  76% 48 % 82 % 66 % 
 

Ponderea elevilor care au promovat evaluarea  naţională/  

examenul de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020 
 

Regiunea de dezvoltare 

Judeţul Prahova 

Ponderea elevilor care au 

promovat testul naţional 

Ponderea elevilor care au promovat 

examenul de bacalaureat 

Pondere 

Total  

Pondere  
feminin Pondere  Total  

Pondere  
feminin  

 

Liceul „Simion Stolnicu” 

Oraşul Comarnic 
89,28% 56 % 84,74% 54 % 

  

Ponderea elevilor care au promovat evaluarea  naţională/  
examenul de bacalaureat în anul şcolar 2020-2021 

 

Regiunea de dezvoltare 

Judeţul Prahova 

Ponderea elevilor care au 

promovat testul naţional 

Ponderea elevilor care au promovat 

examenul de bacalaureat 

Pondere 

Total  

Pondere  
feminin Pondere  Total  

Pondere  
feminin  

 

Liceul „Simion Stolnicu” 

Oraşul Comarnic 
100% 53,12 % 70,76% 54,34% 
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Criteriul 

ANUL ŞCOLAR  

2017- 

2018   

2018- 

2019   

2019-

2020  

2020-

2021 

 

Absolvenţi  

Total absolvenţi, din care: 83 77 61 69 

Pe sexe  
masculin  36 38 29 30 

feminin  47 39 36 39 

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea 

unde este 

situată şcoala  

73 64 

 

51 

 

69 

din alte 

localităţi, din 

care:  

10 13 

 

10 

 

6 

urban  5 8 4 3 

rural  5 5 6 3 

Promovaţi 

la examenul 

de 

bacalaureat  

Total absolvenţi 

promovaţi, din care:  
50 59 50 

46 

Pe sexe  
masculin  17 26 23 21 

feminin  33 33 27 25 

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor  

din localitatea 

unde este 

situată şcoala  

40 51 

 

42 

 

44 

din alte 

localităţi, din 

care:  

10 8 

 

8 

2 

urban  5 3 4 1 

rural  5 5 4 1 

Ponderea  

absolvenţilor  

promovaţi la 

examenul de 

bacalaureat  

Total absolvenţi 

promovaţi, din care:  
50 59 50 

46 

Pe sexe  
masculin 34 % 44 % 46 % 46% 

feminin 66 % 56 % 54 % 54% 

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala  

64 % 86 % 84,74 % 

 

96% 

din alte 

localităţi, din 

care:  

10 14 % 
 

15,26 % 

4% 

urban      50  % 38 % 84,74 % 2% 

rural 

 
50 % 

62 % 

 

15,26% 2% 
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 

COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU         

  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR  

 2017 - 

2018  

2018 - 

2019  

2019-

2020 

2020-

2021 
EX

A
M

EN
U

L 
D

E 
C

ER
TI

FI
C

A
R

E 
A

 C
O

M
P

ET
EN

ȚE
LO

R
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
LE

 N
IV

EL
 4

 
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care: 25 24 12 18 

Pe sexe 
masculin 12 15 6 6 

feminin 13 9 6 12 

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor  

din 

localitatea 

unde este 

situată şcoala 

21 18 10 

 

16 

din alte 

localităţi, din 

care: 

4 6 

 

2 

 

2 

urban  5 0 1 

rural 4 1 2 1 

Promovaţi la 

examenul de 

certificare 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care: 
19 17 8 

13 

Pe sexe masculin 6 8 2 3 

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor  

din 

localitatea 

unde este 

situată şcoala 

16 11 6 

11 

din alte 

localităţi, din 

care: 

3 6 0 

2 

urban  5 0 1 

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

certificare a 

competențelor 

profesionale 

nivel 4 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care: 
19 17 8 

13 

Pe sexe 
masculin 32 % 47 % 25 % 23% 

feminin 68% 53 % 75 % 77% 

  

din 

localitatea 

unde este 

situată şcoala 

84% 65 % 75 % 

84% 

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor  

din alte 

localităţi, din 

care: 

16 % 35 % 0 

16% 

  urban - 94 % 75 % 8% 

  rural 100 % 6 % 25 % 8% 

  


