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PARTEA I. ÎNVĂȚĂMÂNTUL – SENSURI ȘI VALORI  

 

 I. 1. Contextul legislativ educațional  

 

În configurarea strategiei de lucru pentru anul şcolar 2021- 2022, au fost analizate reperele 

legislative existente: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; Ordinul S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu completările şi modificările ulterioare; 

O.M.E.N nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație; Ordinul M.E.N. nr. 

5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție; ordinele M.E.N. 

care aduc completări Legii educaţiei naţionale. Analiza documentelor a fost făcută în contextul 

schimbărilor previzionate ale mediului economic, social şi cultural local, naţional şi european. În 

stabilirea direcţiilor de acţiune, echipa de conducere a plecat de la rezultatele obţinute în anul şcolar 

anterior, aceste rezultate fiind folosite ca repere, analizate şi comparate cu performanţele unor regiuni de 

prestigiu, din domeniul învăţământului. 
 

În urma acestei analize şi a aprobării Programului managerial în Consiliul de administraţie, echipa 

managerială a Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, a acţionat permanent, raportându-se 

întotdeauna la noutăţile legistive, la standardele naţionale/europene din domeniul educaţiei. 

 

 I. 2. Viziune, misiune, ținte strategice  
 

Viziunea şi misiunea şcolii 
 

 

 

 

 

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

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

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

învăţământului preunivesitar. 

 

 

 

 

 

Viziunea: 

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

 

 

 

Misiunea: 

Liceul „Simion Stolnicu"este preocupat să asigure servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază 

calitatea şi asigurarea de şanse egale tuturor participanţilor la proces, astfel încât să dezvolte la elevi 

interesul pentru crearea şi consolidarea carierei, pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi pentru promovarea 

valorilor europene. 
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 Scopul - Se angajează să le ofere elevilor săi un mediu de învăţare provocator şi totodată stimulativ, 

croit pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, încurajându-i astfel să păstreze pentru tot restul 

vieţii dorința de a învăţa. 

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

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

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

naţionale şi international. 

 

 

 
Liceul „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic: 

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

discipline; 

❖ corelează în permanenţă oferta şcolară cu cererea de pe piaţa muncii; 

❖ se diferenţiază şi se individualizează prin programe proprii, idei, prestigiul profesorilor, performanţele 

elevilor; 

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

profesorilor; 

❖ cultivă valori precum punctualitatea, disciplina presupusă de obţinerea unor înalteperformanţe, 

respectul faţă de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate, receptivitatea la argumente şi 

dialog, spiritul de echipă, răspunderea instituţională, egalitatea, devotament. 

În prezent, Liceul  „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic funcţionează  cu  4 structuri.  

• Adresa instituției: str. Republicii, nr. 30, 105700, Comarnic, Prahova 

• Telefon: 040-244-360112 

      Fax: 040-244-360112 

• Email: lsimionstolnicucomarnic@gmail.com 

• Web site: www.liceulsimionstolnicu.ro 

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

şcolarizare: 

 Nivel preșcolar - 6 grupe combinate din care 2 grupe cu program prelungit 

 Nivel primar -  8 clase  

 Nivel gimnazial -  8 clase  

 Nivel liceal - 12 clase  

Personalul instituției  este format din  44 cadre didactice cu norma de baza, 8 personal didactic auxiliar și 

13 personal nedidactic, în total 65 persoane. 

 

 I. 3.Priorități în activitatea Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic  (2021-2022)  

• Creşterea calităţii activităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală. 

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

• Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor 

acesteia.  

• Modernizarea infrastructurii şi dotarea laboratoarelor cu echipamente performanțe pentru asigurarea 

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

• Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru infrastructura liceului și pentru  proiecte 

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

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

comunitate, renumit  pentru calitatea procesului de instructiv-educativ. 

 

mailto:lsimionstolnicucomarnic@gmail.com
http://www.liceulsimionstolnicu.ro/
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Ţintele strategice derivă din misiunea şcolii şi reprezintă intenţiile majore, realiste, care vor fi transpuse 

în practică prin proiectul de acțiune al unităţii şcolare şi prin care va fi indeplinită misiunea asumată. 

Opţiunile strategice derivă tot din misiunea unităţii şcolare şi sunt selectate pornind de la punctele tari 

şi oportunităţile constatate la diagnoză (ca resurse strategice); ele urmăresc şi compensarea slăbiciunilor şi 

evitarea ameninţărilor. Aceste opţiuni strategice indică priorităţile fiecarei ţinte în alocarea şi utilizarea 

resurselor disponibile pentru dezvoltarea următoarelor domenii: 

• dezvoltarea instituţională; 

• dezvoltarea curriculară; 

• dezvoltarea resurselor umane; 

• atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale; 

• dezvoltarea relaţiilor comunitare, a parteneriatelor interne şi internaţionale 
 

I. 4.ORGANIGRAMA LICEULUI „ SIMION STOLNICU”, ORAȘUL  COMARNIC (2021-2022) 
 

 Liceul funcţionează în anul şcolar 2021- 2022 după o organigramă aprobată de CA al ISJ Prahova, 

cu un număr total de 69,50 posturi: 
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PARTEA a II-a  

 II.1. REȚEAUA ȘCOLARĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022      
Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, unitate aflată în subordinea ISJ PH, funcţionează în 

anul şcolar 2021-2022 după organigrama aprobată de ISJ, cu un număr de posturi, astfel: 

➢ 2 posturi de conducere – director şi director adjunct 

➢ 50,00 posturi pentru personalul didactic 

➢ 7,50 posturi pentru personalul didactic-auxiliar 

➢ 13,00  posturi pentru personalul nedidactic 
 

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

1. Grădiniţa nr.1 Centru 

➢ personal didactic: 1,00 

➢ personal nedidactic: 0,25 norma 
 

2. Grădiniţa nr.1 Ghioşeşti 

➢ personal didactic 4,00 

➢ personal nedidactic 1,25 norma 
 

3. Grădiniţa nr.2 Ghioşeşti  

➢ personal didactic 1,00 

➢ personal nedidactic 0,25 norma 
 

4. Grădiniţa Podul-Lung 

➢ preşcolar - personal nedidactic 1,00 

➢ personal nedidactic 0,25 norma 
 

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

asociații: 

1. Primăria Orașului Comarnic și Consiliul Local al Orașului Comarnic 

2. Poliția Comarnic 

3. Clubul Copiilor „Marta Bibescu” Comarnic 

5. Asociația de Înfrățire Comarnic 

6. Bisericile din localitate 

7. Asociația Zestrea Carpaților și Asociația „Speranța” 

 

II. 1. a. Situația efectivelor de elevi    

În anul şcolar 2021-2022, unitatea şcolară funcţionează cu un număr de 6 grupe la învăţământul 

preşcolar, 8 clase la învăţământul primar,  clase la învăţământul gimnazial și 12 clase la învățământul 

liceal, cu următoarele efective: 

 

Anul școlar 2020-2021 2021-2022 

Nivel  Nr. elevi 

Început         Final   
Nr. clase Nr. elevi 

   Început         Final   

Nr. clase 

Preşcolar     96              99 5    115             120 6 

Primar    169            169 8    154             153 8 

Gimnazial    189            190 7    206             206 8 

Liceal    294            294 12    278             276 12 

TOTAL    748            752 32    753             755 34 

Se constată creșterea numărului total de clase (34 clase şi grupe), dar și o usoară creștere a 

efectivului total de elevi pentru acest an şcolar. 



 

 

6 

II. 1.b. Situația încadrărilor cu personal didactic de predare 
 

În anul școlar 2021-2022, unitatea noastră este condusă de următoarea echipă managerială :  

Director: prof. Peticilă Elena  

Director adjunct: prof. Bîrlică Maria 
 

Unitatea şcolară a fost încadrată în anul şcolar 2021-2022 cu personal didactic calificat, cu 

normă de bază, după cum urmează: 

Personal didactic Total Preşcolar Primar Gimnazial și liceal 

Cadre didactice titulare 35 3 7 25 

Cadre didactice 

suplinitoare 
9 4 1 4 

Total  

 
44 7 8 29 

 

 

 

 

 

III. INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

1. Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2021-2022 
 

 

Nivel Repetenți Neșcolarizați Promovati 

la sfarsitul anului școlar 

2021-2022 

Primar 0 0 153 

Gimnazial 12 0 194 

Liceal 0 0 277 

TOTAL 12 0 624 
 
 
 

 
 

Clasa 

nr elevi 
înscriși la 

inceputul 
anului 
școlar 

nr. elevi 
rămași 

la sf. 
anului 
școlar 

note la purtare elevi 
promovați 

la sfarșitul 
anului 
școlar  

 Absențe 

 
<7 

 
7-

9,99 

 
10.00 

 
elevi 

repetenți 

 
total 

 
motivate 

 
nemotivate 

TOTAL 

PRIMAR 

154 153 0 0 170 153 0 3217 2963 254 

TOTAL 
GIMNAZIA

L 
206 206 1 
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176 194 12 3567 2692 875 

TOTAL 

LICEU 278 277 0 39 254 277 0 22131 18466 3665 

TOTAL 
638 636 1 52 600 624 12 28915 24121 4794 

 

 

 

 

Personal didactic 

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Debutant  

 
Necalificat 

1 23 7 3 1 4 
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SITUAȚIA PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA SFÂRȘITUL  

ANULUI ȘCOLAR 2021-2022  

LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 

 
 

Clasa 

nr. elevi 
înscriși la 
începutul 

anului 
școlar 

nr. elevi 
ramasi la 
sfârșitul 
anului      
școlar 

note la purtare elevi 
promovați 

la sf. 
anului  
școlar 

Absențe 

 
< 7  

 
7-

9,99 

 
10 
 

  

 
total 

 
motivate 

 
nemotivate 

 
Preg A 19 18 0 0 18 18 15 15 0 

 
Preg B 17 17 0 0 17 17 250 161 89 

 
I A 17 17 0 0 17 17 733 630 103 

 
I B 17 17 0 0 17 17 176 176 0 

 
II A 24 24 0 0 24 24 264 264 0 

 
III A 18 18 0 0 18 18 504 442 62 

 
III B 17 17 0 0 17 17 50 50 0 

 
IV A 25 25 0 0 25 25 1225 1225 0 

 
TOTAL 154 153 0 0 153 153 3217 2963 254 

 
 
 

SITUAȚIA PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA SFÂRȘITUL  

ANULUI ȘCOLAR 2021-2022  

LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

 
Clasa 

Nr elevi 
înscriși la 
inceputul 

anului 
școlar 

Nr. elevi 
ramasi la 
sfîârșitul 
anului 
școlar 

Note la purtare Elevi 
promovați 
la sfârșitul 

anului 
școlar  

Absențe 

< 7 7-9,99 10  
total 

 
motivate 

 
nemotivate 

 V A 23 22 0 2 20 22 958 879 79 

V B 27 26 0 1 26 26 797 713 84 

VI A 27 25 0 7 19 25 1195 1037 158 

VI B 26 27 2 6 19 23 2207 1524 683 

VII A  27 27 0 4 23 27 1854 1741 113 

 VII B  24 24 5 3 16 18 2199 1353 846 

VIII A 27 27 0 1 26 27 1350 1289 61 

VIII B 26 26 0 9 17 26 1481 1369 112 

TOTAL 207 206 7 33 166 194 3567 2692 875 
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SITUAȚIA PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA SFÂRȘITUL   

ANULUI ȘCOLAR 2021-2022  

LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
 

 
 

Clasa 

Nr elevi 
înscriși la 
începutul 

anului 

Nr. elevi 
ramasi la 
sfârșitul 
anului  

Note la purtare Elevi 
promovați 
la sfârșitul 

anului  
  

 
Elevi 
retrași 

Absențe 

 
< 7 

 
7-

9,99 

 
10 

 
total 

 
motivate 

 
nemotivate 

IX  MI 17 17 0 0 
 

17 17 0 577 488 89 

IX U 26 26 0 5 21 26 0 1974 1581 393 

IX PM 11 10 1 6 3 10 0 1598 1270 328 

X MI 28 28 0 0 28 28 0 1078 869 209 

X U 29 29 0 1 
 

28 29 0 1410 1127 283 

X PM 27 27 0 10 
 

17 27 0 3108 2606 502 

XI MI 22 22 0 0 22 22 0 1175 1057 118 

XI  U 24 24 0 0 24 24 0 2002 1808 194 

XI PM 
 

17 16 0 0 16 16 0 2711 2383 328 

XII  MI 28 28 0 0 28 28 0 2166 1991 175 

XII U 
 

30 30 0 2 28 30 0 1946 1531 415 

XII PM 
 

20 19 0 5 14 19 0 2386 1755 631 

TOTAL 
 

279 276 1 29 246 276 0 22131 18466 3665 

 
 

 

ACTIVITATEA PE COMISII 
 

 

RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA EDUCATOARELOR  

  AN ȘCOLAR 2021- 2022 

 

1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în cadrul 

comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte 

activități. 
 

Nr. 

crt 

               Activitatea Data Profesor/persoane 

implicate 

Dovada 

activitatii 

  

1. 

    ,,Bun gasit, draga gradinita!”- ne 

jucam, cantam, dansam – jocuri de 

socializare 

Sept.2021 

 

 

Toate educatoarele 

 

 

Fotografii 

Parteneriat cu Editura EDU Targu 

Mures, distribuire de CD-uri si carti 

pentru prescolari 

Sept-dec.2021 

 

 

Ionescu Tania 

Bogdan Petrescu 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

,,Toamna – un cantec in mii de 

culori”- observarea aspectelor / 

fenomenelor meteo specifice 

anotimpului toamna 

Oct. 2021 

 

 

 

Dracea-Marisescu 

Mariana 

Dracea Maria Magdalena 

Fotografii 
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,,Mananci sanatos, cresti sanatos”- 

activitate de educatie nutritionala 

Oct.2021 

 

Ionescu Tania 

Asis.Sandru Andreea 

 

Fotografii, 

expozitie. 

Proces verbal 

,,Festivalul toamnei”- Halloween Oct.2021 Stanciu Mihaela 

Nanu Maria 

Chitu Cristina 

Marin Cristina 

Fotografii 

 

 

3. 

 

  

,,Culorile Toamnei”- expozitie cu 

lucrarile copiilor 

Nov. 2021 

 

Dracea- Marisescu 

Mariana 

Dracea Maria Magdalena 

Fotografii 

 

Cursuri online ,,Asociatia 

Ovidiu.ro”,,Citeste-mi 100 de 

povesti”/,,Insule de lectura in natura” 

Nov. 2021 

Ian.2022 

 

Ionescu Tania 

 

 

Conectare pe 

facebook 

Concurs International  

,,Formidabilii” – etapa I 

(Coordoator / Organizator si 

membru al comisiei de evaluare) 

23.11.2021 

 

 

 

Dracea-Marisescu 

Mariana 

Dracea Maria-Magdalena 

 

Diploma / 

Adeverinta 

/Parteneriat 

Participare Cerc Pedagogic- 

Gradinita ,,Alba ca Zapada” Breaza 

24.11.2021 

 

Toate educatoarele 

 

Online-Meet 

Curs ,,Foloseste tabla interactiva 

virtuala Vboard”- 12 ore de curs si 

aplicatii in format eLearning si 

Webinar 

26.11.2021 

 

 

Dracea-Marisescu 

Mariana 

 

Certificat 

,,Cine e castigator?”-concurs, jocuri 

in aer liber 

 

Nov.2021 

 

 

Chitu Cristina 

Marin Cristina 

Stanciu Mihaela 

Nanu Maria 

Fotografii 

 

 

,,Sa ne pregatim ghetuta”- activitate 

practica 

Nov.2021 Ionescu Tania  Expozitie cu 

lucrari 

 4. 

  

 

 

 

 

1 decembrie - ,La multi ani, 

Romania!”-sarbatorim Marea Unire 

Dec.2021 Toate educatoarele 

 

Fotografii 

,,Bunule tu, Mos Nicolae’’, jocuri de 

rol, lecturi dupa imagini, recitari 

6 dec. 2021 

 

Toate educatoarele Fotografii 

,,Mos Craciun aduce daruri’ – 

surprize din partea Primariei 

Comarnic- serbare 

19-21dec.2022 Toate educatoarele Fotografii 

Filmare 

5. 

 

 

Concurs ,,Cel mai bun recitator” 

poezii de Mihai Eminescu  

15 ian.2022 

 

Toate educatoarele Fotografii 

Filmare 

,,Hai afara la zapada”- concursuri 

sportive 

 

 

12 ian.2022 

 

 

 

Chitu Cristina 

Marin Cristina 

Stranciu Mihaela 

Nanu Maria 

Fotografii 

 

 

 

Ziua Unirii Principatelor Romane 

 

24.01.2022 

 

Toate Educatoarele Fotografii 

Filmare 

6. 

 

Ziua Nationala a lecturii 

 

15.02.2022 

 

Toate educatoarele 

 

Fotografii  

Filmare 

Concurs ,,Exploratorii- cine stie cel 

mai mult despre...” 

Februarie 2022 

 

Educ. Ionescu Tania 

 

Diplome 

Filmare 

7. 

 

 

 

 

,,Fiecare pui / Are mama lui”- 

activitate dedicata mamei 

08.03.2022 

 

Toate educatoarele 

 

Fotografii  

filmare 

Cerc pedagogic ,,Activitatile 

integrate in gradinita”- Gradinita 

Ghiosesti nr.1 – Online 

29.03.2022 

 

 

Toate educatoarele 

 

 

Online 

Meet 

 

 

8. 

 

 

,, Vine Pastele cu soare” / ,,Cadouri 

de la iepuras”-activitati specifice ( 

vopsitul / incondeiatul oualor, 

concurs pictura/expozitie) 

Aprilie 2022 

 

 

 

Toate educatoarele 

 

 

 

Fotografii 

Lucrari ale 

copiilor  

Diplome 
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,,Vanatoarea de oua” – Concurs  

desfasurat in curtea gradinitei, 

parintii fiind prezenti la activitate 

Aprilie 2022 

 

 

Dracea-Marisescu 

Mariana 

Dracea Maria-Magdalena 

Diplome 

Fotografii 

Filmare 

,,Cat Show” – spectacol  - Teatru de 

pisici Bucuresti 

Aprilie 2022 

 

Toate educatoarele Fotografii 

Filmari 

Profesor asistent la Simularea 

Evaluarii Nationale, cls.a VIII-a 

  

Aprilie 2022 

 

 

 

 

Dracea-Marisescu 

Mariana 

Ionescu Tania 

Dracea-Maria-Magdalena 

Simionescu Viorica 

Decizie 

 

,, Cum incepi si inchei o poveste sau 

o prezentare cu impact ‘’- CURS 

organizat de Atelier de Cuvinte – 90 

min / online 

12.04.2022 

 

 

 

Dracea-Marisescu 

Mariana 

 

 

Adeverinta 

 

 

 

,,Evaluarea formativa moderna cu 

ajutorul standardelor educationale” 

– Curs organizat de EduMagic – 12 

ore si aplicatii in format elearning si 

Webinar 

14.04.2022 

 

 

 

 

Dracea-Marisescu 

Mariana 

 

 

 

Certificat 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

ICAM (Incluziunea copiilor afectati 

de migratie) – curs 

Mai 2022 Dracea- Marisescu 

Mariana 

 

Cursuri online, tutoriale ,,Centrul de 

cursuri si meditatii online ,,Domnul 

Trandafir” Teach – ital” 

Ovidiu.Ro – Romania de poveste/ 

cursuri online 

Febr. – iun.2022 

 

 

 

Ionescu Tania 

 

 

 

Conectare pe 

Facebook 

 

 

 

Participarea la ,,Olimpiada 

Prescolarilor”, Fundatia Dan 

Voiculescu – online 

25.05.2022 

 

 

Simionescu Viorica 

 

Zoom 
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,,Curcubeul copilariei: muzica si 

miscare”- petrecerede Ziua 

Copilului / Michy si Minny in vizita 

la gradinita 

Desene pe asfalt 

Iunie 2022 

 

 

 

 

Toate educatoarele 

 

 

 

 

Fotografii 

Filmare 

 

 

 

Curs online ,,Dezvoltarea 

emotionala la copilul prescolar”  

Iunie 2022 

 

Ionescu Tania Braistorming 

Consulting 

,,La revedere gradinita!” serbare 

pentru final de an scolar 

Iunie 2022 

 

Toate educatoarele 

 

Fotografii / 

Filmare 

Drumetie pe Mezdrea si petrecere la 

Pensiunea ,,La Martin” 

Iunie 2022 

 

Ionescu Tania 

 

 Fotografii / 

Film video 

Membru in Comisia de contestatii 

pentru gradatii de merit a ISJ Ph 

Iunie 2022 

 

 

Ionescu Tania 

 

 

Adeverinta 

 

Excursie scolara  

 

 

 

Iunie 2022 Dracea Maria –Magdalena 

Dracea-Marisescu 

Mariana 

Simionescu Viorica 

Marin Cristina 

 

Fotografii 

 

2. Organizarea asisțentelor și inter-asisțentelor online Google Classroom 

 
Nr. 

crt 

Persoana asistata Data Clasa Persoana care a facut 

asistenta 

Dovada  

activitatii 

1.   Simionescu Viorica 16.11.2021 Grad. cu PN 

Ghiosesti nr.1 

Director Peticila Elena 

Dracea-Marisescu  

Proiect de activitate 

Fisa de observatie 

2.   Stanciu Mihaela 16.11.2021 Grad. cu PP 

Ghiosesti nr.1 

Director Peticila Elena 

Dracea-Marisescu 

Proiect de activitate 

Fisa de observatie 
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3.   Chitu Cristina 

 

16.11.2021 Grad.cu PN nr.1 

Centru 

Director Peticila Elena 

Dracea-Marisescu 

Proiect de activitate 

Fisa de observatie 

4.   Dracea Maria-

Magdalena 

18.11.2021 Grad.cu PN Podu 

Lung 

Director Peticila Elena 

 

Proiect de activitate 

Fisa de observatie 

5. 

6. 

  Nanu Maria 

  Marin Cristina 

23.11.2021 

23.11.2021 

Grad. cu PP 

Ghiosesti nr.1 

Director  Peticila Elena 

 

Proiect de activitate 

Fisa de observatie 

7. 

8. 

 Ionescu Tania  

Dracea-Marisescu 

Mariana 

25.11.2021 

 

26.11.2021 

Grad.Centru 

Grad. cu PN 

Ghiosesti nr.2 

Director Peticila Elena 

 

Proiect de activitate 

Fisa de observatie 

 

                                                                         Prof. înv. preșc. Drăcea-Marișescu Mariana 

 

 

RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOARELOR 

AN ȘCOLAR 2021- 2022 
 

1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în cadrul 

comisiilor, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte activități: 
 

Nr. 

crt 

Activitatea Data Profesor/persoane implicate Dovada 

activitatii 

Activităţi comisie metodică /Cerc pedagogic 
1 REFERAT CERC ,,METODE DE 

SUSŢINERE SOCIO-EMOŢIONALĂ A 

ELEVILOR, UTILIZATE ÎN CADRUL 

ACTIVITĂŢILOR ON-LINE” 

16.11.2022 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

ADEVERINŢĂ 

ŞI PROCES 

VERBAL 

2 

 

IN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC AL 

ÎNVĂȚĂTORILOR, AM SUSȚINUT  

LECȚIA DEMONSTRATIVA CU TEMA: 

“METODE DE SUSȚINERE SOCIO- 

EMOȚIONALĂ A ELEVILOR, UTILIZATE 

ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR ON-LINE“, 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

16.11.2022 TOLEA CORINA ADEVERINȚĂ 

3 PARTICIPARE CERC PEDAGOGIC 16.11.2021 TOATE CADRELE 

DIDACTICE 

ADEVERINȚA 

4 PARTICIPARE CERC PEDAGOGIC 22.03.2022 TOATE CADRELE 

DIDACTICE 

ADEVERINȚA  

5 ȘEDINȚE DE CATEDRĂ: DISCUTARE 

EVALUĂRILOR INIȚIALE/FINALE; 

DISCUTAREA  EVALUĂRILOR 

NAȚIONALE CLASELE II ȘI IV 

 TOATE CADRELE 

DIDACTICE 

PROCES 

VERBAL 

CONCURSURI: 

1 CONCURSUL “FORMIDABILII” 17-05.2022 ROMCONCEPT 

INTERNATIONAL 

SOLUTIONS  

OGHINA DANIELA 

TOLEA CORINA 

ADEVERINTA 

FISA 

PUNCTAJ 

ELEVI 

2 “BUCURIA DREPTULUI DE A FI COPIL” 27-05-

2022 

CLUBUL 

COPIILOR”MARTA 

BIBESCU” 

LICEUL”SIMION 

STOLNICU” COMARNIC 

TOLEA CORINA 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

 

LUCRARI 

ELEVI 

3 CONCURS  ,,EDUCAŢIE-UNITATE ŞI 

SOLIDARITATE-JOCURILE OLIMPICE” 

NOI. 2021 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

PREMIUL I- DIACONESCU 

MATHEA, PREMIUL II-

KRANCEVIK LIA, 

PREMIUL III- MAGDA 

TEODORA 

DIPLOME 

4 CONCURS DE CRĂCIUN ORGANIZAT 

DE CONSILIUL ELEVILOR 

DEC 2021 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

PREMIUL I- VLĂDILĂ 

ANDRA, KRANCEVIK LIA, 

PREMIUL II- MAGDA 

DIPLOME 
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TEODORA, PREMIUL III- 

DOBRI REBECCA 

5 CONCURS ,,RAZE DE SOARE PLINE DE 

CULOARE”, ORGANIZAT DE ŞCOALA 

GIMNAZIALA ,, MIHAI EMINESCU “-

ALBA IULIA, EDIŢIA A IV A 

IAN. 2022 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

PREMIUL I- KRANCEVIK 

LIA 

PREMIUL III-

DIACONESCU MATHEA 

DIPLOME 

6 MICII OLIMPICII S.C.STAR KIDS S.R.L 15.11.2021 CIUCA LILIA 

VIȘAN IOANA 

CHITU LIGIA 

TUDORASCU DANIELA 

ADEVERINȚE, 

DIPLOMA, 

MEDALII 

7 AMINTIRI DIN COPILĂRIE EDITURA 

COPILĂRIA 

30.11.2021 CIUCA LILIA 

VIȘAN IOANA 

CHITU LIGIA 

TUDORASCU DANIELA 

 

8 FORMIDABILII S.C. ROMCONCEPT 28.02.2022 CIUCA LILIA 

VIȘAN IOANA 

CHITU LIGIA 

TUDORASCU DANIELA 

 

9 PROIECT EDUCAŢIONAL LOCAL 

“EDUCAŢIA – UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE” – LICEUL “SIMION 

STOLNICU” COMARNIC: CONCURS DE 

DESENE  

OCT. 2021 TOLEA CORINA 

TUDORAȘCU DANIELA 

 

10 CONCURS REGIONAL 

“ANOTIMPURILE ÎN SUNET, CULOARE 

ŞI CUVÂNT” – FILIPEŞTII DE TÂRG 

IUN. 2022 TOLEA CORINA 

TUDORAȘCU DANIELA 

 

11 PROIECTULUI INTERDISCIPLINAR CU 

PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 

“MICII OLIMPICI” / PUBLICARE 

ARTICOL IN REVISTA DIGITAL MICII 

OLIMPICI – CREATIVITATE ÎN 

EDUCAŢIE, ED. STAR KIDS       

MAI 2022 TOLEA CORINA 

TUDORAȘCU DANIELA 

 

12 CONCURSULUI JUDEȚEAN “RAPSODII 

DE TOAMNA”, 

NOV. 2021 TOLEA CORINA 

TUDORAȘCU DANIELA 

 

13     CONCURSUL JUDEȚEAN “BUCURIA 

DREPTULUI DE A FI COPIL” – CLUBUL 

COPIILOR  “MARTHA BIBESCU” 

COMARNIC; 

   CONCURS INTERJUDEŢEAN “CU 

PRIMĂVARA ÎN SUFLET”-  

HUNEDOARA ; 

   CONCURS JUDEȚEAN “ PRIMĂVARA, 

BUCURIE ŞI CULOARE” – PLOPENI; 

MAI, 2022 

 

MAI, 2022 

 

 

MAI, 2022 

TOLEA CORINA 

TUDORAȘCU DANIELA 

 

14 PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN , 

COLORÂND COPILÎRIA, LIC TEORETIC 

FILIPEȘTII DE PĂDURE 

1-10 

IUNIE 

2022 

VIȘAN IOANA  

                                                                  ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE   

1 “STIM SA CIRCULAM” 14.04.2022 VICIU GABRIELA 

TOLEA CORINA 

FOTOGRAFII 

FISE 

RECUZITA 

2 EXCURSIE SINAIA 

 

 

10.06.2022 

 

 

VICIU GABRIELA 

 

 

ACTE 

FOTOGRAFII 

3 MIHAI EMINESCU-POETUL 

ROMANILOR 

15IAN VICIU GABRIELA PROIECTE 

FOTOGRAFII 

4 PRIMAVARA-ANOTIMPUL 

RENASTERII 

MAR-APR 

2022 

VICIU GABRIELA PROIECTE 

FOTOGRAFII 

5 VIZITA LA BIBLIOTECA 

ORĂŞENEASCĂ ,, PAUL 

DESPHELIPON” COMARNIC 

SPECTACOL TEATRUL PISICILOR 

BUCUREŞTI – ,,CAT SHOW’ 

31 MART: GEORGESCU 

ALEXANDRA 

FOTOGRAFII 

6 EXCURSIE COMARNIC-BRAŞOV-

BRAN-SINAIA-COMARNIC 
14 IUNIE 

GEORGESCU 

ALEXANDRA 

DOSAR 

EXCURSIE 
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7 ,,PROTEJEAZĂ- TE CA SĂ NU SUFERI”- 

REGULI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 

COVID. 

15.09.2021 D- NA ASISTENTĂ A 

ȘCOLII- ELEVII CLASEI 

PREGATITOARE  B, INV. 

CIUCA LILIA 

PROCES 

VERBAL 

 AFIȘE  

8 

DRUMEȚIE ÎN ÎMPREJURIMILE ȘCOLII-

OBSERVAREA SCHIMBĂRILOR ÎN 

NATURĂ TOAMNA 

23.10.2021 

 

 

 

CLASA PREGĂTITOARE B  

ÎNVĂȚĂTOR CIUCA LILIA 

 

 

 

PROCES- 

VERBAL 

 

9 ,,MICII PIETONI’’-DESCRIEREA 

APLICAREA REGULILOR DE 

CIRCULATIE PENTRU PIETONI 

4.11.2021 DNA ȘANDRU ANDREEA- 

FILMAREA SERBĂRII 

PROCES-

VERBAL 

10 ÎN AȘTEPTAREA SĂRBĂTORILOR DE 

IARNĂ - SERBARE ȘCOLARĂ 

20.12.2021 DNA ȘANDRU ANDREEA- 

FILMAREA SERBĂRII 

CLASA PREGĂTITOARE B 

- ÎNVĂȚĂTOR 

FILMARE, 

FOTOGRAFII 

11 ,,MÂINI DIBACE’’- REALIZAREA UNOR 

LUCRĂRI FOLOSIND MATERIALE DIN 

NATURĂ 

17.01.2022 CLASA PREGĂTITOARE B 

- ÎNVĂȚĂTOR CIUCA 

LILIA 

LUCRĂRILE 

ELEVILOR 

12 SĂRBĂTORI DE PRIMĂVARĂ- 

REALIZĂRI DE MĂRȚIȘOARE ȘI 

FELICITĂRI PENTRU CEI DRAGI 

28.02.2022    

7.03.2022 

CLASA PREGĂTITOARE B 

- ÎNVĂȚĂTOR 

PROCES- 

VERBAL 

13 ,,IEPURAȘUL CU SURPRIZE”- LUCRĂRI 

CONFECȚIONATE CU OCAZIA 

PAȘTELUI. 

13.04.2022 CLASA PREGĂTITOARE B 

- ÎNVĂȚĂTOR 

PROCES- 

VERBAL 

14 EXCURSIE ORGANIZATĂ PE RUTA: 

COMARNIC - RÂȘNOV - BRAN 

 TOLEA CORINA  DOSAR 

EXCURSIE 

15 EXCURSIE: COMARNIC-BRAN-

NĂMĂIEȘTI- MATEIAȘ- TÂRGOVIȘTE 

25.06 2022 VIȘAN IOANA DOSAR 

EXCURSIE 

16 EXCURSIE VULCANII NOROIOȘI   CHIȚU LIGIA DOSAR 

EXCURSIE 

                                                               SIMPOZIOANAE/ PUBLICAȚII/ CONFERINȚE  

1 

SIMPOZION MULTIDISCIPLINAR 

INTERNAŢIONAL ,,PROFESORUL-

CREATOR DE EDUCAŢIE’’-ŞCOALA 

ROMÂNEASCĂ ÎNTRE INOVAŢIE , 

CREATIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ” 

ORGANIZAT DE CENTRUL DE RESURSE 

EDUCAŢIONALE ŞI  ASOCIAŢIA 

PROFESIONALĂ A CADRELOR 

DIDACTICE ,,RO EDUCAŢIE” 

25.03.2022 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

 

ADEVERINŢA 

2 

CONFERINŢA ON-LINE ,,COPILUL TĂU, 

CAMPION LA VIAŢĂ”-EDIŢIA A VIIIA, 

CU TEMA ,,LISA DE MOTIVAŢIE A 

COPIILOR. CAUZE ŞI CUM ÎI AJUTĂM 

SĂ O DEPĂŞEASCĂ”, ORGANIZATOR 

SHAKESPEARE SCHOOL BUCUREŞTI 

24.02.2022 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

CERTIFICAT 

DE 

PARTICIPARE 

3 
PUBLICAȚIE ÎN CARTEA DIGITALĂ 

CREATIVITATE ÎN EDUCAȚIE 

NOI. 2021 CIUCA LILIA ADEVERINȚĂ 

4 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL – 

“CREATICITATE ȘI INOVAȚIE ÎN 

PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV” 

IUN. 2022 TOLEA CORINA ADEVERINȚĂ 

DIPLOMA DE 

PARTICIPARE 

5 

SIMPOZION NAŢIONAL “ROLUL 

PĂRINŢILOR ŞI AL ŞCOLII ÎN 

EDUCAREA COPIILOR” – ED. 

ESENTIAL PROIECT EDUCAŢIONAL: 

PUBLICARE ARTICOL ISBN 

FEB. 2022 TOLEA CORINA ADEVERINȚĂ 

DIPLOMA DE 

PARTICIPARE 

 

2. Organizarea asisțentelor și inter-asisțentelor online 

 
NR. 

CRT 

PERSOANA 

ASISTATA 

DATA CLASA PERSOANA CARE 

A FACUT 

ASISTENTA 

DOVADA  

ACTIVITATII 

1 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

24.02.2022 A IV-A VIŞAN IOANA PROIECT DIDACTIC, 

 FIŞA DE OBSERVAŢIE 

NR 896/ 24. 02. 2022 
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2 TOLEA 

CORINA 

21.01.2022 IA DIR. ADJ. PROF 

BÎRLICĂ MARIA 

PROIECT DIDACTIC,  

FIŞA DE OBSERVAŢIE 

3 CHIȚU LIGIA   18.02.2022 III B VIŞAN IOANA FIŞA DE OBSERVAŢIE 

NR 824/ 18. 02. 2022 

4 FULĂU DALILA 23.02.2022 III A VIŞAN IOANA FIŞA DE OBSERVAŢIE 

NR 864/23. 02. 2022 

 

3. Organizarea pregătirilor suplimentare 

 
NR. 

CR

T 

CLAS

A  

PROF/ÎNV. PREGĂTIRE 

PERFORMANŢĂ  

RITM LENT DE ÎNVĂŢARE  

ZIUA  ORA  ZIUA  ORA  

 I-A VICIU GABRIELA IN FIECARE ZI 7.45-8.25 IN FIECARE ZI 7.45-8.25 

 IV GEORGESCU 

ALEXANDRA 

JOI 13.00 MIERCURI  12.00 

 II VIȘAN IOANA MARȚI ȘI JOI PREGATIRE EN 

 

4. Pregătirea profesională Cursurii /Grade didactice/ Webinarii 
 

NR. 

CRT 

NUME  SI 

PRENUME 

*PARTICIPAREA LA UN CURS DE PERFECTIONARE  
**SUSTINEREA UNEI INSPECTII DE GRAD 

  

DATA/DOVADA 

1 VICIU 

GABRIELA 

“EVALUAREA -COMPONENTA ESENTIALA A PROCESULUI 

DIDACTIC” 

CURS ORGANIZAT DE CCD PRAHOVA 

22DEC.2021-19 

IAN 2022 

ADEVERINTA 

2 VICIU 

GABRIELA 

“METODE INTERACTIVE DE P-I-E” 

ASOCIATIA PLAYOUTH 

13 OCT 2021 

ADEVERINTA 

3 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

SIMPOZION ON-LINE ,,COPILUL TĂU, CAMPION LA 

VIAŢĂ”-EDIŢIA A VIIIA, CU TEMA ,,LISA DE MOTIVAŢIE A 

COPIILOR. CAUZE ŞI CUM ÎI AJUTĂM SĂ O DEPĂŞEASCĂ”, 

ORGANIZATOR SHAKESPEARE SCHOOL BUCUREŞTI 

CERTIFICAT DE 

PARTICIPARE 

24.02.2022 

4 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

CURS ,,PERFECŢIONAREA RESPONSABILILOR CU 

FORMAREA CONTINUĂ ŞI DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT”-18 

MAI 2022-FURNIZOR ISJ PRAHOVA 

 

5 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

 PROIECTUL  ,,ŞCOALA ADS PRAHOVA”-ACS SMART 

ATLETIC ÎN PARTENERIAT CU ISJ PRAHOVA 

,,COMUNICARE ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ”-FEBRUARIE-

MARTIE 2022-10 CREDITE 

,,DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPIILOR ŞI ELEVILOR”-

APRILIE-MAI 2022-10 CREDITE 

,,EVALUAREA PSIHOAPTITUDINALĂ A COPIILOR ŞI 

ELEVILOR “- IULIE-AUGUST 2022”-10 CREDITE 

 

6 GEORGESCU 

ALEXANDRA 

CURS ICAM- ,,INTEGRAREA COPIILOR AFECTAŢI DE 

MIGRAŢIE”-APRILIE –MAI 2022-FURNIZOR ISJ PRAHOVA- 

PROGRAM ERASMUS+ AL UNIUNII EUROPENE 

 

 

7 VIȘAN IOANA  ABORDAREA NOILOR EDUCAȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR – 20 CREDITE, ASOCIAȚIA PROFEDU 
ADEVERINȚĂ 

APR.- IUNIE 2022 

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

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

Cadre didactice calificate 

 

PUNCTE SLABE 

Lipsa materialelor didactice, a calculatoarelor, 

proiectoarelor 

OPORTUNITATI 

Foarte bună pregătire profesională. 

 

AMENINTARI 

 

 

                                                                                                                Întocmit: prof. înv. pri. Vișan Ioana   
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

AN ŞCOLAR 2021 - 2022 
 

    Componența comisiei metodice: 

1. Prof. Arion Monica 

2. Prof. Cârstea Maria 

3. Prof. Țoțan Irina 

4. Prof. Vișean Gabriela 

    Proiectarea activității didactice: 

          În cursul anului școlar 2021-2022, activitatea Comisiei metodice Limba și literatura Română a 

urmărit, cu prioritate, ameliorarea calității procesului de predare-învățare-evaluare, dezvoltarea 

nivelului profesional al cadrelor didactice, analiza si evaluarea diferitelor stagii de pregătire a elevilor, 

atingerea performanțelor școlare pentru examenul de Bacalaureat si Evaluarea Națională, utilizarea 

metodelor, procedeelor si mijloacelor de învățământ moderne. Activitatea propriu-zisă a catedrei a 

început cu stabilirea Planului managerial și a Planului de activități pentru anul școlar în derulare. De 

asemenea, pentru un demers didactic eficient, au fost stabilite responsabilitățile fiecărui membru al 

catedrei regăsite și în fișele de atribuții. Au fost precizate de asemenea, modalitățile de evaluare a 

activității fiecărui membru, potrivit reperelor din fișa de autoevaluare, propusă în Metodologia de 

evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar. Au fost elaborate individual, 

planificările calendaristice, a fost analizată oferta manualelor școlare si cea a auxiliarelor didactice, 

organizarea de activități suplimentare cu elevii capabili de performanță în vederea olimpiadelor și a 

concursurilor școlare, precum si stabilirea unui program de pregătire suplimentara pentru clasele a VIII-

a, respectiv a XII-a.  

          Pentru asigurarea unui demers didactic eficient la începutul anului școlar au fost aplicate teste de 

evaluare predictivă și ulterior evaluării, au fost stabilite la nivelul catedrei un plan de măsuri 

ameliorative, care se regăsesc în documentele catedrei.  

       În general, activitatea profesorilor catedrei s-a derulat potrivit obiectivelor din planul managerial, 

după cum urmează: 

- participarea la Consfătuirea profesorilor de limba și literatura română, septembrie 2021; 

- susținerea Cercului Pedagogic pentru gimnaziu – prof. Arion Monica și Cârstea Maria, mai 2022; 

- participarea la cercurile pedagogice de gimnaziu și liceu; 

- susținerea simulărilor la clasele a VIII-a, respectiv a XII-a; 

- susținerea și evaluarea Evaluării Naționale la clasa a VI-a, mai 2022; 

 - evaluarea competențelor lingvistice-clasele a XlI-a; 

 -  evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care au susținut examene la disciplina 

limba și literatura română; 

 - participarea la etapele locale/zonale, județene și naționale ale olimpiadelor de profil; 

- pregătirea suplimentară a elevilor olimpici; 

- organizarea etapei locale a olimpiadei pentru liceu; 

- organizarea etapelor județene/națională ale Concursului Național Comper, prof. Arion Monica 

 - selectarea manualelor școlare pentru anul școlar viitor; 

- participarea la faza naționala a Olimpiadei Cultură și Spiritualitate în calitate de însoțitor lot județean, 

prof. Arion Monica, mai 2022, Suceava; 

    Elaborare CDȘ: -  Copilăria, ieri și azi, prof. Arion Monica, cls a VI-a A; 

                                 - Eseul în programa de bacalaureat pentru clasa a XI a U, prof Țoțan Irina; 

                                - Arta literaturii, pentru clasa a XII a MI, prof Țoțan Irina. 

   Activităţi  din cadrul parteneriatelor/proiectelor educaţionale:  

-  Arte, pasiuni, cariere; prof Țoțan Irina; 
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- participare la activitățile on line desfășurate de CCD Ploiești - 12 aprilie 2022, 31 mai 2022; prof 

Țoțan Irina, Arion Monica; 

- Activități la Biblioteca școlii, prof. Țoțan Irina, în parteneriat cu bibliotecar, Purcaru William, astfel: 

13 ianuarie 2022 - Mihai Eminescu, poet nepereche -  comemorare, prezentarea vieții, a operei, audiții 

muzicale pe versurile poetului, lectură - cu cls. a XI-a U; 

- 31 ianuarie 2022 - Aproape de Caragiale - desene inspirate de opera marelui scriitor; 

- 14-15 februarie 2022 - Ziua Lecturii - activitate la biblioteca școlii - comemorare scriitori: Otilia 

Cazimir, Grigore Alexandrescu, Marin Sorescu - prezentarea vieții, a operei, desen portrete scriitori, 

lectură - cu clasa a X-a MI; 

 - Activitatea Întâlnire cu scriitoarea Mura- Mădălina Bulai- 8 decembrie 2021, prof. Țoțan Irina; 

-  Participarea la proiectul ,,Aproape de Eminescu”, iniţiat de Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale” 

Ploieşti -13 ianuarie, prof. Vișean Gabriela; 

- Participarea la concursul judeţean de recitări pentru liceeni ,,Ca un Luceafăr am trecut prin lume”, 

prof. Vișean Gabriela; 

- Participarea la proiectul ,,Aproape de Caragiale”, iniţiat de Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale” 

Ploieşti, 31 ianuarie, prof. Vișean Gabriela; 

- Participarea la dezbaterea ,,Despre poezia contemporană”, invitat poetul Vlad Beu (Biblioteca 

Liceului ,,Simion Stolnicu”) – 2 iunie 2022; 

- Participare la  Târgul de Carte ,,Bookfest”, Bucureşti. Prezenţa la acesta împreună cu 12 liceeni, 4 

iunie, prof. Vișean Gabriela; 

Organizarea de asistențe de către prof Arion Monica:  

     - la ora de limba română, cu tema Nuvela istorică Alexandru Lăpușneanul de C. Negruzzi, susținută 

de către doamna profesor Țoțan Irina, 26 noiembrie 2021; 

     - la ora de limba română, susținută de către doamna profesor Vișean Gabriela, cu tema: Timpul în 

creațiile literare, 17. 12. 2021. 

   Formare profesională: Cursurile ADS, 30 credite, prof. Țoțan Irina și Arion Monica. 
            

   Activitatea de performanță a fost valorificată prin implicarea elevilor cu aptitudini creative în 

concursuri pe teme literare organizate la nivelul școlii, dar și la nivel județean/național.  

   Rezultate concursuri și olimpiade: 

Prof. Țoțan Irina 

NIVEL JUDEȚEAN:  

• OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ, din data de 19 martie 2022, astfel: 

                  MANEA DENISA - PREMIUL I, cls a X-a U 

                  CLINCI IULIA - PREMIUL II, cls. A X-a U 

                  FĂCĂLEȚ BIANCA - PREMIUL III, cls a XII-a MI 

                  MONCEA ELENA - PREMIUL III, cls a XII-a MI 

• Concursul județean de recitări, desfășurat on line, Ca un Luceafăr am trecut prin lume, 21 ianuarie 

2022: 

           TOMA SORINA - PREMIUL III, cls. a XII-a MI 

           MANEA DENISA - MENȚIUNE, cls a X-a  

 

• Concursul regional de creație Dreptul la timp, 9 aprilie 2022 : 

           MIERLIȚĂ DELIA – MENȚIUNE, cls a XII-a MI 

 

Prof. Arion Monica 

ETAPA NAȚIONALĂ 

MARINA ANDREI ROBERT - Clasa a VII-a A, Premiul Special, Olimpiada Interdisciplinară Cultură 

și Spiritualitate Românească, Prof. coordonator Arion Monica și Țoțan Marian 

BEU ILINCA - Clasa a VII-a A, Premiul I, Concursul Școlar Național COMPER, Limba și Literatura 

Română, Prof. coordonator Arion Monica; 
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ETAPA JUDEȚEANĂ 

MARINA ANDREI ROBERT - Clasa a VII-a A, Premiul I, Olimpiada Interdisciplinară Cultură și 

Spiritualitate Românească, Prof. coordonator Arion Monica și Țoțan Marian; 

MARINA ANDREI ROBERT - Clasa a VII-a A, Premiul III - Olimpiada de Limba și Literatura 

Română, Prof. coordonator Arion Monica; 

POPA IOANA ALEXIA - Clasa a VIII-a A, Premiul III, Olimpiada Interdisciplinară Cultură și 

Spiritualitate Românească, Prof. coordonator Arion Monica și Țoțan Marian; 

SAVU ALEXIA - Clasa a VIII-a A, Mențiune, Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate 

Românească, Prof. coordonator Arion Monica și Țoțan Marian; 
 

 

                                                                                                             Întocmit, 

                                                                                                           Prof. Arion Monica 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI LIMBI STRĂINE 

  AN ȘCOLAR 2021 - 2022 

                                                                                                       

1. Activități organizate la nivelul catedrei: lecții deschise, referate în cadrul comisiilor 

metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte activități. 
 

Nr. 

crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 

implicate 

Dovada 

activitatii 

1. CONSFATUIRI - transmitere de material si 

informatii specifice pentru organizarea 

planificarilor si activitatilor online 

Septembrie Catedra de limbi 

straine 

 

2. Sedinte ale comisiei, stabilirea activitatilor  

Intocmirea documentelor scolare -planificari, 

dosarul comisiei 

Propunerea de optionale pentru anul scolar 2022-

2023 

Discuterea incadrarii pentru anul scolar 2022-

2023 (propuneri) 

Octombrie 

 

 

 

Ianuarie 

Simpetreanu Mariana 

Clinci Alexandra 

Sava Eliza 

Gheorghe Silviana, 

Ratiu Adina 

Neagoe Madalina 

 

Procese 

verbale 

 

 

 

 

3 Asistente-interasistente Octombrie 

Februarie 

 Clinci Alexandra,  

dir. Adj. Birlica Maria 

Proces verbal 

4 Pregatire suplimentara online  și participare 

concurs Lire en fete 

Noiembrie Simpetreanu Mariana 

Clinci Alexandra 

Proces verbal, 

lucrari elevi 

5 Propuneri optionale an scolar 2021-2022 Decembrie Membri catedrei Proces verbal 

6 Activitati Tematice Halloween, 1 decembrie (I 

love Romania because) si Craciun (Christmas 

around the world) online. 

Octombrie 

Noiembrie 

Ratiu Adina 

Gheorghe Silviana 

Sava Eliza 

Proces verbal 

7 Happy mother”s day  6 martie Gheorghe Silviana Proces verbal 

8 Ziua francofoniei Calligrames - prezentari 20 martie 

 

Simpetreanu Mariana Lucrari elevi 

9 Organizare cerc pedagogic online limba engleza 

„Teaching critical thinking” 

Discutarea situatiilor deosebite- elevi fara note 

sau aflati in situatie de corigenta 

Participari la concursuri organizate la nivel 

judetean si national 

13 aprilie 

 

 

 

Mai- iunie 

Profesori limba 

engleza 

 

 

Membri catedrei 

Proces verbal 

 

Diplome si 

adeverinte  

10  Examenele de competente lingvistice Iunie Membri catedrei  

 

2. Organizarea asistențelor și inter-asisțențelor 
 

Nr. 

crt 

Persoana asistata Data Clasa Persoana care a facut 

asistenta 

Dovada 

activitatii 

1 Neagoe Madalina Octombrie Clasa Pregatitoare Dir. Adj. Birlica Maria, 

Clinci Alexandra 

Proces verbal 

2 Ratiu Adina Octombrie VB Dir. Adj. Birlica Maria, 

Clinci Alexandra 

Proces verbal 
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3. Organizarea pregătirilor suplimentare 

 
Nr. 

crt 

Tipul pregătirii 

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

Data Clasa 

1 Luni    V - VIII 

2 Marți   IX - XII 

 

4. Pregatirea profesională 

 

Nr. 

crt 

Nume  si prenume Participarea la un curs de perfectionare 

Sustinerea unei inspectii de grad 

Data 

1 

 

Simpetreanu Mariana Colocviu Grad I 16.02.2022 

2 

3 

4 

Gheorghe Silviana 

Clinci Alexandra 

Neagoe Madalina 

IC2 – GRAD II 

Curs perfectionare A DOUA SANSA CCD Ilfov 

Curs „Abordari moderne in psihopedagogia 

speciala” Universitatea Bucuresti 

16.03.2022 

Februarie- iulie 2022 

Februarie 2022 

*Se specifică numele cursului și furnizorul.  
**Se specifică tipul de inspectie și gradul la care este înscris candidatul. 

 

Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

O buna comunicare si colaborare intre membri 

catedrei din cadrul liceului. 

Un grad mare de implicare in realizarea 

sarcinilor,o foarte buna calificare etc. 

PUNCTE SLABE 

Membri ai catedrei cu mai putine ore la liceu cu 

care ne intalnim mai rar 

OPORTUNITATI 

Participarea la activitati, concursuri. 

 

 

AMENINTARI 

4 din 6 membri sunt navetisti 

Perioada de pandemie pe care o traversam si care a 

impiedicat desfasurarea normala a activitatilor. 

Desfasurarea cursurilor online a dus la 

imposibilitatea desfasurarii activitatilor asa cum 

fusesera propuse, intampinand dificultati cu care nu 

ne- am mai confruntat, fiind nevoiti sa ne adaptam. 

 

                                                                                            Responsabil comisie, 

                                                                                                Prof. Clinci Alexandra 
 

 

RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA  COMISIEI  ȘTIINȚE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în 

cadrul comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  

sau alte activități. 
Nr. Activitatea Data Profesor/ 

persoane 

implicate 

Dovada 

activitatii 

1. Participare cercuri  pedagogice- gimnaziu si liceu Ian.  2022 

Mai 2022 

Tăleanu 

Florentina 

Adeverinta  

2.  Participare Simpozion Multidisciplinar Internațional – 

Profesorul Creator de Educație  

Mai 2022 Tăleanu 

Florentina 

Diploma, 

Adeverință de 

participare  

3. Participare Proiect Educațional Internațional – Educație 

fără frontiere  

Mai 2022 Tăleanu 

Florentina 

Diploma, 

Adeverință de 

participare  
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4. Participare Proiect Național – Activitățile Extrașcolare – 

Tradiții și Obiceiuri de Paște  

Aprilie 2022 Tăleanu 

Florentina 

Diploma, 

Adeverință de 

participare  
5. Participare Proiect Educațional – Evaluarea în 

învățământul preuniversitar  

Decembrie 

2021  

Tăleanu 

Florentina 

Diploma, 

Adeverință de 

participare  

6. Participare Proiect Educațional Local-" Educația – 

unitate si solidaritate"  

Octombrie 

noiembrie 

2021 

Tăleanu 

Florentina 

Diploma, 

Adeverință de 

participare  

7. Membru în comisia de bacalaureat  de Evaluare a 

Competențelor Lingvistice și Digitale  

Mai 2022 Tăleanu 

Florentina 

Decizie 

Adeverință  

8. Participare Proiect Național – "Cei șapte ani de acasă . 

Rolul părinților și al școlii în educația copiilor " 

Aprilie 2022 Tăleanu 

Florentina 

Diploma, 

Adeverință de 

participare  

9. Participare Proiect "Dăruind vei câștiga " Decembrie 

2021 

Tăleanu 

Florentina 

Adeverință de 

participare  

10. Membru în comisia de organizare a Olimpiadei 

Naționale Interdisciplinare "Științele Pamântului" 

Mai 2022 Tăleanu 

Florentina 

Adeverință de 

participare  

11. Participare ca evaluator la  

examenul de bacalaureat- proba biologie 

Iunie 2022 Tăleanu 

Florentina 

Adeverință de 

participare 

12. Participare curs perfecționare format din trei module: 

Comunicare în situații de criză  

Dezvoltarea personală a elevilor și copiilor 

Evaluarea abilităților psiho- aptitudinale ale elevilor și 

copiilor în educație  

Martie – mai 

2022 

Tăleanu 

Florentina 

Adeverință de 

participare  

13.  Corectare simulare BAC - proba de biologie Martie 2022 Tăleanu 

Florentina 

 

14. Corectare biologie – EN clasa a VI-a Mai 2022 Tăleanu 

Florentina 

Fise de 

corectare EN 

15. Participare la concursul judetean – Educație ecologică – 

sursă de viață pentru mediu  

Iunie 2022 Tăleanu 

Florentina 

Adeverință de 

participare 

Diplome  

16. Participant la al activitățiler de orientare școlară 

desfășurate în colaborare cu Universitatea Politehnică 

București, Școala Postliceală sanitară Carol Davila, 

București, Universitatea Tehnică de 

Construcții,Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 

Universitatea Târgoviște- Facultatea de Științe Politice 

Februarie- 

aprilie 2022 

Tăleanu 

Florentina 

Acord de 

parteneriat  

17. Participare cercuri  pedagogice- gimnaziu si liceu Mai 2022 Tatiana 

Coțoapă 

P.V.  

18. Corectare simulare BAC - proba de biologie Martie 2022 Tatiana 

Coțoapă 

- 

19. Pregătire cu elevii clasei  a VI-a în vederea sustinerii EN 

-clasa a VI-a 

permanent 

 

Tatiana 

Coțoapă 

Testele de 

evaluare 

20. Corectare biologie – EN clasa a VI-a mai 2022 Tatiana 

Coțoapă 

Fise de 

corectare EN 

21. Participare ca asistent la simulare EN (CMC Sinaia), 

examen EN (CMC Sinaia)  olimpiada de biologie( faza 

judeteana), Concursul George Emil Palade, -faza 

judeteana, examen de bacalaureat- Colegiul Militar 

,,Dimitrie Cantemir” Breaza 

Sem II  Tatiana 

Coțoapă 

Adeverinte 

22. Participare ca evaluator la Olimpiada de biologie –(faza 

judeteana), Concursul George Emil Palade, -faza 

judeteana, examenul de bacalaureat- iunie 2022 

Sem II Tatiana 

Coțoapă 

Adeverințe, 

 

23.  Participare Consfătuiri fizică 16.09.2021 Bîrlică Maria Adeverintă  
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24.  Participare activitate CCD fizică 

Modele de proiectare a unităților de învățare la cls a IX a 

18.11.2021 Bîrlică Maria Adeverinta  

25.  Participare cerc pedagogic al profesorilor de fizică- 

gimnaziu si liceu 

 

25.11.2021 

02.12.2021 

10.03.2022 

Bîrlică Maria Adeverință de 

participare  

26.  Participare cerc pedagogic SSM 

 

17.12.2021 Bîrlică Maria Adeverință de 

participare 

27. Membru în Comisia de orar permanent Bîrlică Maria Decizie, orare  

28.  Președinte Comisie organizare și desfășurare Concurs 

ocupare catedră vacantă - fizică 

Septembrie 

2021 

Bîrlică Maria Decizie, 

Documente de 

examen 

29. Evaluator lucrare  Concurs ocupare catedră vacantă - 

fizică 

Septembrie 

2021 

Bîrlică Maria Decizie, 

Documente de 

examen 

30.  Președinte Comisie organizare și desfășurare examene 

de diferentă 

Sept 2021, 

august 2022 

Bîrlică Maria Decizie, 

Documente de 

examen 

31. Președinte Comisie evaluare nivel in vederea înscrierii 

ca audient a elevilor 

Sept 2021  Bîrlică Maria Decizie, 

Documente de 

examen 

32. Președinte Comisie înscriere ca audient a elevilor Sept 2021  Bîrlică Maria Decizie, 

Documente de 

examen 

33. Președinte Comisia de Curriculum  Permanent  Bîrlică Maria Decizie   

34. Membru Comisie de interviu la Concursul pentru 

ocuparea funcției de director 

Noiembrie 

2021  

Bîrlică Maria Decizie ISJ  

35. Inițiator / organizator/ evaluator Proiect Educațional 

Local-" Educația – unitate si solidaritate"  

Sept.-

Oct.2021 

Bîrlică Maria Adeverință , 

diplomă 

36. Președinte Examen de Bacalaureat 2022, Competențe 

lingvistice și digitale 

iunie 2022 Bîrlică Maria Decizie 

Adeverință  

37. Coordonator Proiect tematic- 5 octombrie , Ziua 

mondială a educației 

5 octombrie 

2021 

Bîrlică Maria Proiect  

38. Coordonator Proiect "Dăruind vei câștiga ", Ediția VI Decembrie 

2021 

Bîrlică Maria Adeverință de 

participare  

39. Participare la evenimentele desfășurate la UPB, 

POLIChemistry FEST, POLIAutoFEST 

Mai 2022 Bîrlică Maria Adeverință de 

participare 

40. Participare ca evaluator la  

examenul de bacalaureat- proba fizica 

Iunie 2022 Bîrlică Maria Adeverință de 

participare  

41. Colaborator la desfășurarea Programului Educațional 

Always   

Martie –2022 Bîrlică Maria Adeverință  

42.  Președinte Comisie Simulare BAC-  Martie 2022 Bîrlică Maria Decizie , 

documente de 

examen 

43. Corectare fizica – EN clasa a VI-a Mai 2022 Bîrlică Maria Fise de 

corectare EN, 

decizie 

44. Președinte Comisie revizuire ROI. Sept 2021 Bîrlică Maria Decizie, 

Regulament 

45. Corectare simulare BAC- proba de fizică Martie 2022 Bîrlică Maria Lucrari, decizie 

46. Pregătire cu elevii clasei  aVI-a în vederea sustinerii EN 

-clasa a VI-a 

Permanent 

 

Bîrlică Maria Testele de 

evaluare 

47. Coordonator al activităților de orientare școlară 

desfășurate în colaborare cu Universitatea Politehnică 

București, Școala Postliceală Sanitară Carol Davila, 

București, Universitatea Tehnică de Construcții, 

Februarie- 

aprilie 

Bîrlică Maria Acord de 

parteneriat,  

Procese verbale 
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Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea 

Târgoviște- Facultatea de Științe Politice 

48. Coordonator al activităților desfășurate în colaborare cu 

BCR, Școala de bani pe roți 

Martie 2022  Bîrlică Maria Adeverintă 

49. Coordonare activitate de prevenire și siguranță școlară 

desfășurată în colaborare cu Poliția Județeană 

9.03.2022 Bîrlică Maria Adeverință 

50.  Coordonare echipa liceu pentru participarea la 

Concursul Național Educație RUTIERĂ- Educație 

pentru Viață 

Mai, 2022 Bîrlică Maria Diploma- 

Premiul III 

51. Profesor asistent la Simularea Examenului de 

Bacalaureat. 

Martie 2022 Sbîrnea Elena  Adeverință 

52. Profesor asistent la Simularea Examenului de Evaluare 

Națională. 

Aprilie  

2022 

Sbîrnea Elena Adeverință 

53. Profesor evaluator la Simularea examenului de 

bacalaureat  

Martie 2022 Sbîrnea Elena Adeverință 

 

1. Organizarea asistentelor și inter-asistentelor 
 

Nr. Persoana asistata Data Clasa Persoana care a 

facut asistenta 

Dovada  

activitatii 

1. Sbirnea Elena  VIII B Bîrlică Maria Fisa de asistentă 

2. Stanciu Ioana  XII MI Bîrlică Maria Fisa de asistentă 

 

2. Organizarea pregatirilor suplimentare. 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE SI PRENUMELE 

CADRULUI DIDACTIC 

ZIUA SI ORA TIPUL 

CONSULTATIEI 

1. Tăleanu Florentina Marți și joi. Pregătire Bacalaureat Biologie, iunie 2022 
 

3. Analiza SWOT la nivelul catedrei. 

 

ANALIZA SWOT 
Puncte tari  Puncte slabe  

Participarea la cursuri de perfectionare. 

Participarea la simpozioane naționale și internaționale.   

Participarea la examenele naționale. 

 

 

                                                                                         Președinte comisie,  

                                                                                                                      Prof. Tăleanu Florentina   

 

 

RAPORTUL  DE  ACTIVITATE AL  CATEDREI  DE  MATEMATICĂ 

ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

Membrii comisiei:  

1. Piciorea Cornelia, titular, gradul I, 34 ani vechime, reducere de norma la 16 ore. 

2. Popa Rodica, titular, gradul I, 33 ani vechime, reducere de norma la 16 ore. 

3. Mihai Pompilia, titular, gradul I, 30 ani vechime, reducere de norma la 16 ore. 

4. Ogrezeanu Izabela Bianca, titular la Scoala Gimnaziala Poiana, definitivat 2021, 2 ani vechime in    

invatamant, 11,37 ore. 

5. Aldescu Claudia, suplinitor calificat, 1 an vechime in invatamant, 4 ore. 

    

1. Activitățile organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare sub forma comisiilor 

metodice, cercurilor pedagogice, concursurilor, expozițiilor, publicațiilor, simpozioanelor sau 

altor activități. 
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Nr. Activitatea Data 

 

Profesor/ 

persoane implicate 

Dovada 

activitatii 

1. Discutarea si stabilirea calificativelor membrilor 

comisiei de matematica pentru anul scolar precedent. 

1 sept. 

2021 
Membrii comisiei 
 

Fisele de 

evaluare. 
2. Studierea legislatiei.   

Ordin nr. 5.549/05.11.2021 privind structura anului 

școlar 2021-2022 

ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021 privind 

organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 

2021 - 2022  

ORDIN nr. 5.151/30 august 2021 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de 

bacalaureat – 2022  

ORDIN nr. 5.327 din 29 septembrie 2021 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a 

IV-a şi a VI-a 

Septembrie 

Octombrie 

2021 

Membrii comisiei  

3. Concursul, la nivelul scolii, pentru angajarea 

profesorului de matematica Aldescu Claudia,pe 

postul ramas vacant in urma decesului profesorului 

titular de la Scoala Gimnaziala Vatra-Sat. 

22 

octombrie 

2021 

Popa Rodica 

Piciorea Cornelia 

Dosarul 

concursului 

4. Studierea si rezolvarea la clasa, a modelelor oficiale 

de subiecte pentru Examenele Nationale afisate pe 

site-ul Ministerului Educatiei. 

Noiembrie 

2021 

Membrii comisiei  

5. Elaborarea subiectelor,sustinerea lucrarilor de 

verificare ,lucrarilor semestriale,corectarea 

lucrarilor,discutarea rezultatelor. 

permanent Membrii comisiei Lucrarile. 

6. Participare la Concursul de matematică Upper 

School 

Ianuarie 

2022 
Mihai Pompilia Adeverinta 

 

7. Studierea legislatiei: O R D I N 3054/01.2022 

privind organizarea simulării Evaluării 

Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a 

simulării probelor scrise ale examenului național 

de bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022. 

Ianuarie-

februarie 

2022 

Membrii comisiei  

8. Participare la Concursul național de robotică 

nextlab.tech cu elevul Oprea Alexandru, cls.V A 

1 februarie 

2022 
Mihai Pompilia Diploma 

participare 

9. Participarea elevilor la concursul COMPER cu 

elevi de la clasele VIIA, VIIIA 

Martie 

2022 
Popa Rodica Diplome 

participare 

10. Simularea Examenului de Bacalaureat-

corectarea lucrarilor 

29 martie 

2022 

Piciorea Cornelia 

Ogrezeanu Izabela 

 

11. Simularea Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a. 5aprilie 

2022 

Popa Rodica 

Mihai Pompilia 

 

12. Cercul pedagogic al profesorilor de matematica,  

online, sustinut de  Liceul Militar  Dimitrie 

Cantemir, Breaza. 

23 mai 

2022 

Piciorea Cornelia 

Mihai Pompilia 

Adeverinta 

13. Evaluarea  Nationala la clasa a VI a-corectarea 

lucrarilor. 

26mai2022 Popa Rodica 

Mihai Pompilia 

 

14. Sustinerea examenelor de situatie neincheiata si 

corigente. 
4-10 iulie 

2022 

Mihai Pompilia 

Popa Rodica 

Dosarul 

examenelor 

15. Completarea fisei de autoevaluare si intocmirea 

raportului individual de activitate pentru anul scolar 

2021-2022. 

15 august 

2022 

Membrii comisiei  
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2. Organizarea asisțentelor și inter-asisțentelor 
 

Nr. Persoana asistata Data Clasa Persoana care a facut 

asistenta 

Dovada  

activitatii 

1. Ogrezeanu Izabela 9 decembrie 

2021 

XII PM Piciorea Cornelia Fisa de observare a 

lectiei. 

2. Mihai Pompilia 10 decembrie 

2021 

VIII B Dir adj, Birlica Maria Fisa de observare a 

lectiei. 

3. 

 

Aldescu Claudia 25 februarie 

2022 

X U Dir adj, Birlica Maria Fisa de observare a 

lectiei. 

4. Piciorea Cornelia Ianuarie-mai 

2022 

IX - 

XII MI 

Banu Simona-profesor de 

matematica la Liceul 

Petrol, Campina 

Cerere adresata 

directorului. 

 

     3.  Cursuri de perfectionare 
 

Nr.

crt 

Denumirea cursului Data Persoana  care a 

facut cursul 

1.  Folosirea platformei google classroom permanent Piciorea Cornelia 

2. Programul de formare pentru constituirea Corpului 

de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEECN).  

Ian.- febr. 2022 

15 credite profesionale 

transferabile 

Mihai Pompilia 

3. Programul de formare continuă “Școala ADS 

Prahova”.  

Febr.- iun. 2022 

30 de credite 

Mihai Pompilia 

 

                                                                              Responsabilul  comisiei:  

                                                                            Prof. Piciorea Cornelia   

   

RAPORTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

Anul  școlar 2021-2022 

 
Nr. 

 

Activitatea desfasurata Data Profesor/persoane 

implicate 

Dovada 

activitatii 

1. 1. Participare la organizarea unui eveniment în 

cadrul Hour of code prin care Liceul nostru 

apare pe harta Hours of code 

13 decembrie 

2021 

Clasa a V-a A 

Mihai Pompilia  

Harta Hour 

of code 

2. Școala de bani pe roți  

 

20 martie 2022 Dna Harabagiu 

Raluca Adriana 

Clasa a V-a A 

Fotografii 

3. Igiena posturală la adolescenți   17 martie 2022 Dna Harabagiu 

Raluca Adriana 

Clasa a V-a A 

Fotografii 

4. Evaluator Etapa județeană a Olimpiadei de 

matematică  

26 martie 2022   

5. Stil de viață sanogen  19  mai  2022 Dna Harabagiu 

Raluca Adriana  

Clasa a V-a A 

Fotografii 

6. Participare la activitatea pentru Ziua 

Europeana a sportului scolar 
 

Clasa a VIII-a A 

Prof.Popa Rodica 
Fotografii 

7. Școala de bani pe roți  
 

Cls. VI A, VIII A 

Prof. Popa Rodica 
Fotografii 

8. Festivitatea de incheiere  a anului şcolar.   Fotografii 
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         RAPORTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

Piciorea Cornelia - diriginte clasa a X-a MI 

Anul  scolar 2021-2022 

 

Activitatile scrise cu negru au fost intermediate de presedintele comitetului de parinti al clasei, doamna 

Harabagiu Raluca. 

30.09.2021  DESPRE PANDEMIE SI VACCINARE COVID cu medicul Virgil Musta de la Spitalul de 

Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara. 

6.10.2021 CURS DE BUSINESS PENTRU ADOLESCENTI cu Raluca Kisescu-  Business Consultant 

și scriitoare. 

20.10.2021 VOCE INTERIOARA, VALOARE PERSONALA cu Alin Comsa-  cofondator al unor 

companii de training si formare profesionala in domeniile leadership,coaching,etc,precum si 

fondator al Institutului de Management al Artei -ARTMARK- institutie de educatie si fondare 

profesionala in domeniul artei.  

10.11.2022 SA PROTEJAM MEDIUL cu Alexandra Niculescu- director de marketing de la ECOTIC- 

prima organizatie a producatorilor si importarilor de echipamente electrice si electronice din 

Romania,fondata in 2006, gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice 

(DEEE). 

22.11.2021 Membru in comisia de interviu, din cadrul concursului pentru alegerea directorului 

Peticila Elena 

17.11.2021 VIATA DUPA LICEU- ANGAJAT, STUDENT SAU AMANDOUA  cu Andra Pintican - 

trainer si fondator al Scolii de Resurse Umane. 

24.11.2021 GANDIRE CRITICA SI CURAJUL DE A SPUNE "NU STIU" cu Radu Atanasiu- 

profesor la Maastricht School of Management România și unul dintre cei mai cunoscuți 

investitori din țara noastră. 

22.12.2021 DESPRE SANATATE EMOTIONALA cu  psihologul Andrei Alexandrescu de la 

platforma ATLAS- platformă online care facilitează interacțiunea, online prin videoconferință 

dar și la cabinet / într-o locație fizică, dintre un Client și un Specialist. 

26.01.2022  FOTOGRAFIE SI CALATORIE, cu  fotograful profesionist Alexandru Crizbasan din 

Brasov. 

02.02.2022 STRATEGII DE BUSINESS, cu antreprenorul Ioana Arsenie-fosta eleva a liceului. 

09.02.2022 EDUCATIE FINANCIARA cu Mihai Constantinescu, consultant financiar de pe platforma 

ATLAS. 

16.02.2022 CURS DE DICTIE cu Vera Nastasiu jurnalist si profesor de dictie din Republica Moldova. 

25.02.2022 TURUL VIRTUAL AL AUSTRIEI, cu Ramona Tataru, Manager Proiect in cadrul Erste 

Group. 

02.02.2022 Contract de donatie laptop nr.1 din 2.03.2022, intermediat de doamna Harabagiu 

Raluca, pentru elevii clasei a X-a MI. 

11.03.2022 TURUL VIRTUAL AL IRLANDEI,cu Razvan Chirila, Manager Echipa Dezvoltare Solutii 

in cadrul Facebook. 

15.03.2022 ORIENTARE SCOLARA, cu ambasadori de la UPB, prezenta fizica. 

16.03.2022 ORIENTARE SCOLARA, cu ambasadori ai Facultatii de Medicina Carol Davila din 

Bucuresti. 

23.03.2022 TURUL VIRTUAL AL POLONIEI, cu  Mirabela Penescu, Administrator Operatiuni cu 

Parteneri in cadrul HPE. 

29.03.2022 

 

TURUL VIRTUAL AL SPANIEI SI LUXEMBURG, cu Florin Buta-Manager al unei 

Echipe de Analiza si Rapoarte Operationale la Amazon. 

8.04.2022 Participarea la concursul Early Innovators Business Plan Competition cu 2 echipe formate 

din 7 elevi. Scopul competitiei Early Innovators Business Plan este acela de a construi 

mentalitatea antreprenoriala in randul elevilor.  

29.04.2022 Excursie la Brasov 

04.05.2022 IUBESTE INFORMAT, cu studenti de la Facultatea de Medicina Carol Davila din 

Bucuresti - prezenta fizica. 

Mai 2022 

 

Interviu video privind Oferta liceului pentru anul scolar viitor. 
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Aprilie-mai 

2022 

Scrisori de recomandare pentru 7 elevi ai clasei a XII-a MI, in vederea admiterii la 

licenta. 

Noi. 2021-

mai 2022 

Actiune de colectare baterii uzate. S-au colectat 14 kg de baterii, care au fost donate 

catre ECOTIC din partea carora s-a primit o diploma. 

20.05.2022 ORIENTARE SCOLARA- Deplasare la UPB in cadrul proiectului O MIE PENTRU 

INGINERIE.Coordonator, director adjunct, Birlica Maria. 

06.06.2022 TURUL VIRTUAL AL SUEDIEI, cu Adina Manisor- conduce o Echipa de Raportare si 

Analiza a Electrolux. 

27-28 iunie 

2022 

Excursie pe traseul Comarnic, Sibiu, Alba-Iulia, Comarnic 

                                                                                Responsabilul  comisiei:  

                                                                                Prof. Piciorea Cornelia     

 

RAPORTUL  PRIVIND ACTIVITATEA CATEDRELOR DE ISTORIE,  

GEOGRAFIE, DISCIPLINE SOCIO - UMANE ȘI RELIGIE 

AN ȘCOLAR 2021- 2022 
 

Comisia metodică „Om și societate”, în anul școlar 2021-2022, și-a desfășurat activitatea conform 

precizărilor MEN și Inspectoratului Școlar Prahova, în condițiile impuse de criza sanitară din România, după cum 

urmează: 

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

inspectorul de specialitate. 

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

S-a pus accentul în predarea cunoștințelor, în condițiile comunicării on-line cu elevii, pe conținuturile esențiale, 

asigurând parcurgerea integrală a programelor școlare. 

Evaluarea elevilor s-a realizat periodic, mai ales prin teste, asigurând notarea ritmică a elevilor. Procentul de 

promovabilitate la sfârșitul anului școlar fiind de peste 95%. 

S-a urmărit pregătirea elevilor, prin consultații, planificarea orelor suplimentare, pentru examenul de bacalaureat. 

Rezultatele, la finalul sesiunilor de bacalaureat, le considerăm mulțumitoare (procentul de promovabilitate a fost 

de 90-100% ). 

Membrii comisiei au participat în calitate de profesor asistent sau profesor evaluator la examenele de evaluare 

națională și bacalaureat. 

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

la ore. 

Au fost organizate și desfășurate activități extracurriculare și extrașcolare (drumeții, excursii) cu elevii în timpul 

anului școlar și în vacanțe. 

Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la sesiuni de instruire, înscrierea și susținerea inspecțiilor pentru 

obținerea gradelor didactice (prof. Naomi Călugăru – gr. II; prof. Flavia Catea – susținerea lucrării pentru gr. I) 

Modernizarea și funcționalitatea cabinetelor de istorie (prof. Cristina Ilincuța), de geografie (prof. Ion Tamaș) 

Membrii comisiei au participat, fizic sau on-line, la consiliile profesorale, comisiile metodice, consfătuirile 

cadrelor didactice, cercurile pedagogice (organizarea cercului prof. de istorie – prof. Cristina Ilincuța), webminarii, 

sesiuni de comunicări, organizate de societățile științifice, CCD și Inspectoratul Școlar. Au organizat și participat 

la proiecte educaționale, simpozioane și la activități în cadrul unor parteneriate: 

- Parteneriate extracurriculare: „Dăruind vei câștiga!”, „Ziua Mondială a Educației”, 

- Proiecte educaționale: „Stop bullying!”, „Jocurile olompice – prietenie, respect, excelență”, „Săptămâna non-

violenței”, „Promovarea imaginii școlii”, 

- Simpozion multidisciplinar „Practici educaționale de succes” , simpozion internațional „Educația fără frontiere”. 

- Cursuri de perfecționare: „Mentor”, „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (prof. Cristina Ilincuța); 

„Comunicarea în situații de criză”, „Dezvoltarea personală a copiilor” (prof. Melania Vasile). 

S-a urmărit pregătirea elevilor cu performanțe în vederea participării lor la concursuri și olimpiadele județene și 

naționale, unde s-au obținut următoarele rezultate: 
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- Premiul II și o mențiune la olimpiada de religie, faza județeană. Premiul I, Premiul III și mențiune la Olimpiada 

de Cultură și spiritualitate românească, faza județeană și Premiul special la faza națională. Premiul I la Concursul 

național „Credința și literatura exprimate în pictură. (Profesor îndrumător Marian Țoțan). 

- Mențiune și participare la etapa națională a Olimpiadei „Tinerii dezbat” (Prof. îndrumător Melania Vasile) 

- Premiile I și II la Concursul național „Patrimoniul cultural, istoric și natural – zestrea comunităților locale”. (Prof. 

îndrumător Cristina Ilincuța). 

  

 Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
                    

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

Colaborare foarte bună intre membrii catedrelor de 

istorie, geografie, socio-umane și religie 

S-a menținut eficient legătura cu elevii pe platforma 

classroom (lecții predate, teste, documente) 

Adaptarea, cu bune rezultate, la noile cerințe ale 

sistemului de învățământ. 

PUNCTE SLABE 

Participare mai redusă a unor elevi la testele 

transmise pe platforma classroom 

 

OPORTUNITATI 

Perfecționarea didactică a profesorilor  

Participarea la olimpiadele școlare, simpozioane, 

sesiuni de comunicare, parteneriate, proiecte 

educaționale 

AMENINTARI 

Schimbările privind numărul de ore și reducerea 

numărului de clase  

Dezinteresul unor elevi pentru propria lor 

educație 
 

                                                                                                      Responsabil Comisie, 

                                                                                                        Prof. Tamaș Ion 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT,  

EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI EDUCAȚIE PLASTICĂ 

 AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în cadrul 

comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte 

activități. 
 

Nr. 

crt 

Activitatea Data Profesor/ 

persoane implicate 

Dovada 

activitatii 

1. Deschiderea anului școlar 13.09.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Serbanoiu Ion 

Prof. Popa Ramona 

Prof. Cîrciu C-tin 

Dirigintii, profesorii  

Fotografii 

 

2. Participare Comisie concurs pentru ocuparea 

posturilor/ catedrelor declarate vacante în 

unități de învățământ - Clubul Copiilor 

“Martha Bibescu”, Comarnic, catedra de dans 

16.09.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Serbanoiu Ion 

 

Decizie 

Proces verbal 

3. Ziua Europeană a Sportului Școlar 24.09.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Șerbănoiu Ion 

Fisa activitate 

Certificat 

Fotografii 

4. “Ziua Educației” – activitati specifice la nivel 

de clasa 

05.10.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Clasa a VII-a A 

Fisa activitate  

5. Proiect educațional local “Educația- unitate și 

solidaritate”, tema “Jocurile olimpice, 

prietenie, respect, excelentă!” 

Septembrie 

Octombrie 

2021 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Șerbănoiu Ion 

Prof. Popa Ramona 

Proiect 

Fotografii 

Diplome 

6. Concurs National “Jocurile olimpice in 

imaginatia copiilor” – participare lucrari 

Octombrie 

2021 

Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii selectati 

Fisa inscriere 



 

 

27 

7. Activitate ME si UNICEF – “Cea mai mare 

lectie despre vaccinare” 

15.10.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii cl.a VII-a A 

Certificat 

participare 

8. “Crosul Veteranilor Invictus”, Comarnic 15.10.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a X-a U 

Fotografii 

9. Expoziție desene – “Toamna, culoare, bogăție” Oct. 2021 Prof. Popa Ramona Expoziție 

10. Activitate privind prevenirea abandonului 

scolar, bullying-ul 

Octombrie 

2021 

Prof. Piciorea Ancuta 

Cons. Sc. Vasile Melania 

PV activitate 

11. Congresul Internațional al Dascălilor Români 

– Asociația Dascăli Emeriți 

30-

31.10.2021 

Prof. Piciorea Ancuta Adeverință 

Certificat 

12. Cerc Pedagogic nr. 5 gimnaziu, Valea 

Prahovei, educatie fizica - ZOOM 

12.11.2021 Prof. Piciorea Ancuta Fotografii 

13. Cerc Pedagogic, educatie muzicală 11.11.2021 Prof. Cîrciu Constantin Adeverință 

14. Cerc Pedagogic nr. 4 online, licee, Valea 

Prahovei, educatie fizica, Valea Doftanei  

19.11.2021 Prof. Piciorea Ancuta Adeverinta 

participare 

15. Expoziție desene – “Natura statică” Noi. 2021 Prof. Popa Ramona Expoziție 

16. Activitate 1 Decembrie 01.12.2021 Prof. Cîrciu Constantin Fotografii 

17. “1 Decembrie – Ziua Națională a României” Dec. 2021 Prof. Popa Ramona Expoziție 

18. Proiect educational scolar – “Zâmbete pentru 

bunici!” 

9-23 dec. 

2021 

Prof. Piciorea Ancuta 

Profesorii scolii  

Scrisori, 

Fotografii 

19. “Hristos se naște, măriți-l!” Decembrie 

2021 

Prof. Popa Ramona Colinde, 

pictura, poezie 

20. “Daruind, vei castiga!”, ed.VI-a, proiect 

educational de voluntariat si implicare 

 

Decembrie 

2021 

 

Prof. Piciorea Ancuta 

Profesorii scolii implicati 

in proiect  

Pachete cu 

dulciuri, haine, 

rechizite 

Parteneriat 

21 Cerc Pedagogic, educatie muzicală 16.12.2021 Prof. Cîrciu Constantin Adeverință 

22. Traditii si obiceiuri de Craciun/ “Secret Santa” 21.12.2020 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Serbanoiu Ion 

Prof. Circiu Constantin 

Profesorii scolii 

Fotografii 

23. Activitate informativ preventivă desfășurată de 

reprezentanți ai Biroului de Siguranță Școlară 

din cadrul IPJ Prahova la cls. a VII-a A 

06.01.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Profesorii scolii 

Proces verbal 

activitate 

24. “Iarna - anotimpul preferat al copiilor” Ian. 2022 Prof. Popa Ramona Expoziție 

25. “Citadele culturale” – Ziua Culturii nationale 15 ian. 2022 Prof. Piciorea Ancuta Fotografii 

26. Activitate “Mica Unire” 21.01.2022 Prof. Cîrciu Constantin Fișă activitate 

27. 30 ianuarie - “Ziua internationala a 

nonviolentei”- activitate extracurriculara 

desfasurata la cls  VIIA 

01.02.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Cons. Vasile Melania 

Proces verbal 

28. “Vestitorii primăverii” Febr. 2022 Prof. Popa Ramona Expoziție 

desene 

29. “Felicitări, mărțișoare pentru cei dragi” Martie 2022 Prof. Popa Ramona,  

Elevii scolii 

Expozitie 

martisoare 

30. Modalități de lucru cu corul - webinar 04.03.2022 Prof. Circiu Constantin Adeverință 

31. Activitate dedicate Zilei Internationale a 

femeii - 8 Martie 2022 

08.03.2022 Prof. Circiu Constantin 

Cadrele didactice  

Program 

artistic 

32. Atelier de educatie financiara “Scoala pe bani” 

– Asociatia “Scoala de valori” 

15-

22.03.2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

 

Adeverinta 

33. Cerc pedagogic educatie muzicală 24.03.2022 Prof. Circiu Constantin Adeverință 

34. Olimpiada Nationala a Sportului Scolar –  – 

Etapa judeteana HANDBAL  

31.03.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii selectati 

Fisa inscriere  

Fotografii 

35. Activitate de informare si prevenire impotriva 

traficului de persoane – Fundatia Agentia 

impreuna 

12.04.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a VII-a A 

Proces verbal, 

adeverinta 

36. Hristos a înviat! – pictură pe ouă Aprilie 2022 Prof. Popa Ramona Expoziție 
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37. Inspectie grad I. ed. Fizica- Metod. Enescu 

Paul 

16.05.2022 Prof. Serbanoiu Ion Proiecte lectie 

38. Cupa Romaniei Orientare Turistica, Cupa 

orasului Comarnic, Orientare turistica 

20-

22.05.2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

 

Diplome, 

fotografii 

39. “Să ocrotim și să iubim natura!” Mai 2022 Prof. Popa Ramona Expoziție 

40. Cerc pedagogic educatie muzicală 12.05.2022 Prof. Circiu Constantin Adeverință 

41. Oferta scolii - 2022-2023 Mai 2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Cons. ed. Catea Flavia 

Proces verbal 

42. Ultimul Clopoțel – clasa a XII-a 26.05.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Serbanoiu Ion 

Prof. Circiu Constantin 

Prof. Popa Ramona 

Fotografii 

43. Excursie Alba Iulia, clasele a XII-a 27-

29.05.2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Serbanoiu Ion 

Fotografii 

44. Activitate dedicata zilei de 1 iunie 2022 31.05.2022 Prof. Circiu Constantin Fotografii 

45. “Ziua copilului” 1 iunie 2022 Prof. Popa Ramona Desene asfalt 

46. Dezbatere pe tema poeziei contemporane, 

invitat poetul Vlad Beu, biblioteca școlii 

02.06.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

 

Proces verbal 

47. Concurs National, faza judeteana- “Educatie 

rutiera, educatie pentru viata” - Locul III 

04.06.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof.Birlica Maria, elevi 

Diplome, 

fotografii 

48. “Vara – lumina, culoare, pace” Iunie 2022 Prof. Popa Ramona Expoziție 

49. Asistenta examen Evaluare Nationala si 

Bacalaureat  

Iunie-iulie 

2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Serbanoiu Ion 

Prof. Circiu Constantin 

Prof. Popa Ramona 

Adeverinte 

50. Premierea elevilor pentru rezultate scolare si 

rezultate activitati sportive/ artistice 

10.06.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Serbanoiu Ion 

Prof. Circiu Constantin 

Prof. Popa Ramona 

Profesorii scolii, Elevii 

Fotografii 

Diplome 

Premii 

51. Excursie Brasov, clasa a VII-a A 15.06.2022 Prof. Piciorea Ancuta Fisa activitate 

Fotografii 

 

2. Organizarea asistentelor si inter-asistentelor 

 

Nr.  Persoana asistata Data Clasa Persoana care a facut 

asistenta 

Dovada  

activitatii 

1. Prof. SERBANOIU ION 16.V.20

22 

a X-a, 

a VIII-a 

Met.Enescu Paul 

Dir. Peticila Elena 

Fisa observatie 

Proiect lectie 

2. Prof. PICIOREA ANCUTA 

  

Oct. 

2021 

a VII-a A Dir.adj. Birlica Maria Fisa observatie 

Proiect lectie 

3. Prof. CIRCIU CONSTANTIN Oct. 

2021 

a VII-a B Dir.adj. Birlica Maria Fisa observatie 

Proiect lectie 

4. Prof. POPA RAMONA Oct. 

2021 

a VI- a A Dir.adj. Birlica Maria Fisa observatie  

5. Monitorizarea activitatilor desfasurate 

on-line pe platforma CLASSROOM si 

pe baza fiselor de monitorizare  

  Dir. Peticila Elena 

Dir.adj. Birlica Maria 

Raport de 

monitorizare a 

activitatii on-line 

 

3. Organizarea pregatirilor suplimentare 
 

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele  

cadrului didactic 

Ziua si ora Tipul 

consultatiei 

1. Piciorea Ancuta/ 

Serbanoiu Ion 

In fiecare ora prin verificarea tinutei 

Pregătire ehipa handbal / fotbal liceu -ONSS 

 

- performanță 
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2. Cîrciu Constantin Pregătire ansamblu muzical activități/ 

ceremonii/ serbări 

- pregătire cor 

 

4. Pregatirea profesionala 

 

Nr. 

Crt 

Nume  si 

prenume 

Participarea la un curs de perfectionare in intervalul  

01.09.2021 -31.08.2022 
**Sustinerea unei inspectii de grad 

Data 

1. Serbanoiu Ion Inspectie grad I. ed. fizica- Prof. Metod. Enescu Paul 16.V. 2022 

2. Piciorea Ancuța Program de formare continuă CRED – Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – 

învățământ gimnazial, 120 ore, 30 CPT, furnizor CCD 

Teleorman 

17.01. – 

29.03.2022 

3. Piciorea Ancuța Școala ADS Prahova – program de formare continua 

Comunicarea în situații de criză, ”Dezvoltarea personală a 

copiilor și elevilor”, ”Evaluarea abilităţilor psiho-

aptitudinale ale copiilor/ elevilor în educație”, 120 ore, 30 

CPT, furnizor CCD Ilfov 

21.02.- 

18.07.2022 

 

Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 

 

PUNCTE TARI 

- - Personal didactic calificat/ titulari la Catedra Educatie fizica si 

sport 

- - Cadre didactice interesate pentru auto-perfectionare continua : Prof. 

Serbanoiu Ion – insp. Grad I 

- - Existenta infrastructurii: sala/ teren  de sport,  

- - Atmosfera de buna dispozitie in timpul lectiilor de educatie fizica, 

atat in cadrul lectiilor desfasurate pe baza sportiva, cat si on-line; 

- - Echiparea corespunzatoare a elevilor pentru desfasurarea orelor de 

educatie fizica 

- -Copii legitimati la cluburi sportive care practica sportul de 

performanta; 

- - Preocupari permanente privind sanatatea, participarea la activitati 

sportive, competitii; 

PUNCTE SLABE 

-  Lipsa unei Sali de sport si a unui 

teren de sport in incinta scolii 

-  Lipsa cabinetului medical scolar/ 

medicului școlar; 

-  Lipsa motivatiei si interesului 

pentru un numar mare de elevi; 

- Insuficienta motivare a elevilor 

pentru a participa mai activ la lectiile 

on-line 

 

OPORTUNITATI 

- Posibilitatea de a creste motivatia elevilor pentru participarea la 

lectiile de educatie fizica si sport; existenta platformei on-line, a 

telefoanelor/tabletelor, a materialelor ajutatoare 

 

AMENINTARI 

- Alocarea insuficenta de fonduri 

pentru baza materiala conduce la o 

diminuare a calitatii actului 

instructiv-educativ;  

 

Plan de masuri: 

- urmarirea executiei elevilor in timpul desfasurarii orelor; corectarea executiilor deficitare; 

- evaluare obiectiva si corecta, ritmica – tinand cont de progresele realizate; 

- cresterea varietatii continutului instruirii 

- comunicare eficienta profesor – elev - parinte 

- constientizarea beneficiilor prin practicarea educatiei fizice; 

- tratarea diferentiata a elevilor cu ritm lent de invatare (CES), cu exces ponderal, cu probleme de 

sanatate – efort limitat 

- materiale informative adecvate lucrului on-line; programe adecvate invatarii on-line; evaluarea 

activitatii elevilor in mediul on-line. 

                                                                                                                          Responsabil comisie, 

                                                                                                                 Prof. Piciorea Ancuta 
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RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA  COMISIEI METODICE TEHNOLOGII 

AN ȘCOLAR 2021-2022  

 

1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în cadrul 

comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau   

alte activități. 
 

Nr. 

crt 

Activitatea Data Profesor/persoane implicate Dovada 

activitatii 

1. Consfatuiri septembrie Toata catedra da 

 Gestionarea deseurilor Comarnic 15 septembrie Balan Radu da 

2. Cercuri pedagogice noiembrie Toata catedra da 

3 Stabilirea temelor pentru 

competentele digitale XII MI 

noiembrie Peticila Elena, Magla Manuela da 

4 Stabilirea temelor pentru 

competentele profesionale XII PM 

ianuarie Balan Radu, Trifan Mihaela da 

5 Ziua sigurantei pe internet februarie Peticila Elena, Magla Manuela  

6 Creatii si felicitari pentru ziua mamei martie Toader Nicoleta  da 

7 Cum asteptam sarbatorile pascale aprilie Toader Nicoleta  da 

8 Sustinerea examenului de competente 

digitale 

mai Peticila Elena, Magla Manuela da 

9 Organizarea cerului pedagogic nr. 7 mai Balan Radu, Trifan Mihaela da 

10 Ziua copilului, cantec si poezie iunie Toader Nicoleta  da 

11 Sustinerea examenului de competente 

profesionale nivel 4 

iunie Balan Radu, Trifan Mihaela da 

 

2. Organizarea pregătirilor suplimentare 

 
Nr. 

crt 

Tipul pregatirii 

(ritm lent de invatare, performanta, examene 

nationale etc.) 

Data Clasa 

1 Competente digitale saptamanal XII MI 

2 Competente profesionale Saptamanal sem. II XII PM 
 

3. Pregatirea profesională 
 

Nr. 

crt 

Nume  si prenume Participarea la un curs de perfectionare 

in intervalul  01.09.2021 -31.02.2022 

Sustinerea unei inspectii de grad 

Data 

 Balan Radu Grad 1 mai 

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

 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

CADRE DIDACTICE CU EXPERIENTA 

PUNCTE SLABE 

LIPSA LABORATOARELOR SI A SPATIULUI  

NIVEL DIN CE IN CE MAI SCAZUT AL ELEVILOR 

OPORTUNITATI 

POSIBILITATI DE PREGATIRE CONTINUA 

AMENINTARI 

NAVETA 

 

                                                                                                       Responsabil comisie, 

                                                                                                      Prof. Bălan Radu 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 

 AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

1. Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în cadrul 

comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane  sau alte 

activități. 

Nr. 

crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 

implicate 

Dovada 

activitatii 

1. Deschiderea anului școlar 13.09.2021 Toate cadrele didactice Fotografii 

2. Ziua Europeană a Sportului Școlar 24.09.2021 Profesori ed. fizica 

Prof. Arion Monica 

Profesorii școlii/ elevi 

Fisa activitate 

Certificat 

Fotografii 

3. Proiect educațional local “Educația- unitate și 

solidaritate”, tema “Jocurile olimpice, 

prietenie, respect, excelentă!” 

Septembrie 

Octombrie 

2021 

Dir. Peticila Elena 

Dir.adj.Birlica Maria 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Arion Monica 

Prof. Vasile Melania 

Profesori/ invatatoare 

Proiect 

Fotografii 

Diplome 

4. Activitate ME si UNICEF – “Cea mai mare 

lectie despre vaccinare” 

15.10.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii cl.a VII-a A 

Certificat 

participare 

5. “Crosul Veteranilor Invictus”, Comarnic 15.10.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a X-a U 

Fotografii 

6. Activitate 1 Decembrie 26.11.2021 

01.12.2021 

Prof. Cîrciu Constantin 

Prof. scolii, elevi 

Fotografii 

7. Proiect educational scolar – “Zâmbete pentru 

bunici!” 

9-23 dec. 

2021 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Clinci Alexandra 

 Prof. Arion Monica 

Scrisori, felicitari 

Fotografii 

8. “Daruind, vei castiga!”, ed.VI-a, proiect 

educational de voluntariat si implicare  

Decembrie 

2021  

Coord.educ.Catea Flavia 

Profesorii școlii  

Pachete cu haine, 

dulciuri, rechizite 

Parteneriat 

9. Traditii si obiceiuri de Craciun/ Secret Santa 19.12.2021 Toate cadrele didactice Fotografii 

10. Activitate informativ preventivă desfășurată 

de reprezentanți ai Biroului de Siguranță 

Școlară din cadrul IPJ Prahova  

06.01.2022 Prof. diriginti clase 

gimnaziu  

Proces verbal 

activitate 

11. “Citadele culturale” – Ziua Culturii nationale 15 ianuarie 

2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

Educ.Ionescu Tania 

Elevi ai scolii 

Fotografii 

12. “Aproape de Eminescu” – Ziua Culturii 

nationale 

15 ianuarie 

2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof.Cârstea Maria 

Prof.Visean Gabriela  

Fotografii 

13. 30 ianuarie – “Ziua internationala a 

nonviolentei” 

01.02.2022 Cons. Vasile Melania 

Diriginții claselor 

Proces verbal 

14. Activitate dedicate Zilei Internationale a 

femeii - 8 Martie 2022 

08.03.2022 Toate cadrele didactice Program artistic 

15. Atelier de educatie financiara “Scoala de 

bani” – Asociatia “Scoala de valori” 

Martie 2022 Reprezentant părinți 

Dir. Peticilă Elena 

Dir.Adj.Bîrlică Maria 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Mihai Pompilia 

Prof.Clinci Alexandra 

Prof. Ilincuța Cristina 

Elevi gimnaziu  

Adeverinta 
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16. Activitate de informare si prevenire impotriva 

traficului de persoane-Fundatia Agentia 

impreuna 

12.04.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a VII-a A 

Proces verbal, 

adeverinta 

17. Proiect Educațional Național „Stop Bullying” 18.04.2022 Dir. Peticilă Elena 

Dir.Adj.Bîrlică Maria 

Coord.educ.Catea Flavia 

Cons.Vasile Melania 

Profesori ai scolii 

 

18. Cupa Romaniei Orientare Turistica, Cupa 

orasului Comarnic, Orientare turistica 

20-

22.05.2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii școlii  

Diplome, 

fotografii 

19. Oferta scolii - 2022-2023 Mai 2022 Coord. ed. Catea Flavia 

Elevii scolii 

Proces verbal 

20. Ultimul Clopoțel – clasa a XII-a 26.05.2022 Dirigintii/ profesorii 

claselor, elevi 

Fotografii 

21. Activitate dedicata zilei de 1 iunie 2022 31.05.2022 

02.06.2022 

Dir. Peticilă Elena 

Dir.Adj.Bîrlică Maria 

Coord.educ.Catea Flavia 

Prof.Cîrciu C-tin 

Profesorii scolii 

Fotografii 

22. Dezbatere pe tema poeziei contemporane, 

invitat poetul Vlad Beu, biblioteca școlii 

02.06.2022 Dir. Peticilă Elena 

Dir.Adj.Bîrlică Maria 

Bibl.Purcaru Wiliam 

Prof. Piciorea Ancuta 

Profesorii lb. română 

Prof. Ilincuța Cristina 

Elevi liceu și gimnaziu  

Proces verbal 

23. Ultimul Clopoțel – clasa a VIII-a 03.06.2022 Dirigintii/ profesorii 

claselor, elevi 

Fotografii 

24. Concurs National, faza judeteana- “Educatie 

rutiera, educatie pentru viata” 

Locul III 

04.06.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof.Birlica Maria 

Elevii selectati 

Diplome, 

fotografii 

25. Premierea elevilor pentru rezultate scolare si 

rezultate activitati sportive/ artistice 

10.06.2022 Toate cadrele didactice Fotografii 

Diplome, Premii 

26. Excursii tematice 15.06.2022 Toate cadrele didactice Fisa activitate 

 

  Analiza SWOT la nivelul comisiei          

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa personalului didactic calificat care permite realizarea unui 

învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-

profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; implicarea profesorilor – elevilor - 

parintilor in activitatea on -line 

 Colaborare bună cu Poliţia, Clubul Copiilor, Primaria orasului 

Comarnic, Asociatia Parintilor 

 Consiliul Elevilor se implica in organizarea tuturor activitatilor 

organizate in scoala, cat si a celor extrascolare 

 Starea de pandemie generată de virusul 

COVID -19 a facut ca activitățile 

educative să se reducă la minim si să se 

desfasoare în mediul on-line 

 Familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor; 

 Starea materială precară a unor familii, 

lipsa tehnologiei. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a 

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

 

 Inexistenţa unor repere morale solide în 

viaţa elevilor, deruta morală determinată 

de societate, starea de pandemie , mass 

media etc.;  
 

                                                                                                                 Responsabil comisie, 

                                                                                                                  Prof. Catea Flavia 
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RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA CONSILIERE ȘI ORIENTARE - GIMNAZIU 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

 Activități organizate la nivelul catedrei/ariei curriculare: lecții deschise, referate în cadrul 

comisiilor metodice, cercuri pedagogice, concursuri, expoziții, publicații, simpozioane sau alte 

activități. 

Nr. 

crt 

Activitatea Data Profesor/persoane 

implicate 

Dovada 

activitatii 

1. Deschiderea anului școlar 13.09.2021 Prof.Gheorghe Silviana 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Clinci Alexandra 

Prof. Totan Marian 

Prof. Mihai Pompilia 

Prof. Arion Monica 

Prof. Toader Nicoleta 

Prof. Carstea Maria 

Fotografii 

 

2. Ziua Europeană a Sportului Școlar 24.09.2021 Prof. Piciorea Ancuta  

Prof. Arion Monica 

Prof. Carstea Maria 

Elevii cls. a VI-a B, a 

VII-a A si a VIII-a A 

Fisa activitate 

Certificat 

Fotografii 

3. Proiect educațional local “Educația- unitate și 

solidaritate”, tema “Jocurile olimpice, 

prietenie, respect, excelentă!” 

Septembrie 

Octombrie 

2021 

Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a VII-a A 

Proiect 

Fotografii 

Diplome 

4. Activitate ME si UNICEF – “Cea mai mare 

lectie despre vaccinare” 

15.10.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii cl.a VII-a A 

Certificat 

participare 

5. Activitate privind prevenirea abandonului 

scolar, bullying-ul 

Octombrie 

2021 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Gheorghe Silviana 

Prof. Carstea Maria 

Cons. Vasile Melania 

Elevii cl.a VII-a A, a 

VII-a B si a VI-a B 

PV activitate 

6. Activitati lunare “Ce pot face doua maini 

dibace” la Clubul Martha Bibescu Comarnic 

Noiembrie 

2021 

Prof. Toader Nicoleta 

Elevii de gimnaziu 

Fotografii 

7. Activitate Sf Andrei la Clubul Martha Bibescu 

Comarnic 

30.11.2021 Prof. Toader Nicoleta 

Elevii de gimnaziu 

Fotografii 

8. Activitate de 1 Decembrie 2.12.2021 Prof. Toader Nicoleta 

Elevii clasei a VIII-a B 

PV activitate 

9. Proiect educational scolar – “Zâmbete pentru 

bunici!” 

9-23 dec. 

2021 

Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii cl.a VII-a A 

Scrisori, felicitari 

Fotografii 

10. Hours of Code 13.12.2021 Prof. Mihai Pompilia 

Elevii clasei a V-a A 

Fotografii 

11. Realizarea creatiilor pt sacul lui Mos Craciun Decembrie 

2021 

Prof. Toader Nicoleta 

Elevii de gimnaziu 

Fotografii 

12. “Daruind, vei castiga!”, ed.VI-a, proiect 

educational de voluntariat si implicare  

Decembrie 

2021  

Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii cl.a VII-a A 

Pachete cu haine, 

dulciuri, rechizite 

13. Traditii si obiceiuri de Craciun/ “Secret Santa” 19.12.2021 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii cl.a VII-a A 

Fotografii 

14. Traditii si obiceiuri de Craciun/ “Secret Santa” 21.12.2021 Prof. Totan Marian 

Elevii clasei a V-a  

Fotografii 

15. Traditii si obiceiuri de Craciun/ “Secret Santa” 21.12.2021 Prof. Gheorghe Silviana 

Elevii clasei a VII-a B 

Fotografii 
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16. Traditii si obiceiuri de Craciun/ “Secret Santa” 21.12.2021 Prof. Arion Monica 

Elevii clasei a VIII-a A 

Fotografii 

 

17. Traditii si obiceiuri de Craciun/ “Secret Santa” 21.12.2021 Prof. Carstea Maria 

Elevii clasei a VI-a B 

Fotografii 

18. Activitate informativ preventivă desfășurată de 

reprezentanți ai Biroului de Siguranță Școlară 

din cadrul IPJ Prahova la clasa a VII-a A 

06.01.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii cl.a VII-a A 

Proces verbal 

activitate 

19. “Aproape de Eminescu” – Ziua Culturii 

nationale 

15 ianuarie 

2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Carstea Maria 

Elevii cl.a VII-a A si a 

VI-a B  

Fotografii 

20. 30 ianuarie – “Ziua internationala a 

nonviolentei” 

01.02.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Cons. Vasile Melania 

Elevii cl.a VII-a A 

Proces verbal 

21. Activitate dedicate Zilei Internationale a femeii 

- 8 Martie 2022 

08.03.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Cîrciu C-tin 

Prof. Gheorghe Silviana 

Prof. Clinci Alexandra 

Elevii de gimnaziu 

Program artistic 

22. Zilele solidaritatii-Expozitie “Martisorul 

Sperantei 

Martie 

2022 

Prof. Arion Monica 

Elevii cl.a VIII-a A 

Fotografii 

23. Invatamantul tehnologic. Orientare 

profesionala 

Martie 

2022 

Prof. Arion Monica 

Prof. Toader Nicoleta 

Elevii claselor a VIII-a  

Fotografii 

24. Atelier de educatie financiara “Scoala pe bani” 

– Asociatia “Scoala de valori” 

15.03., 

22.03.2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof.Gheorghe Silviana 

Prof. Clinci Alexandra 

Prof. Mihai Pompilia 

Prof. Carstea Maria 

Prof. Arion Monica 

Elevii de gimnaziu 

Adeverinta 

25. Igiena posturala la adolescenti 17.03.2022

-

24.03.2022 

Prof. Gheorghe Silviana 

Prof. Piciorea Ancuta 

Prof. Clinci Alexandra 

Prof. Totan Marian 

Prof. Mihai Pompilia 

Prof. Arion Monica 

Prof. Toader Nicoleta 

Prof. Carstea Maria 

Elevii de gimnaziu 

Fotografii 

26. Activitate de informare si prevenire impotriva 

traficului de persoane – Fundatia Agentia 

impreuna 

12.04.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a VII-a A 

Proces verbal, 

adeverinta 

27. Stil de viata sanogen 19.05.2022 Prof. Mihai Pompilia 

Elevii clasei a V-a A 

Fotografii 

28. Cupa Romaniei Orientare Turistica, Cupa 

orasului Comarnic, Orientare turistica 

20-

22.05.2022 

Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a VII-a A / 

Elevii școlii  

Diplome, 

fotografii 

29. Activitate dedicata zilei de 1 iunie 2022 31.05.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Prof.Cîrciu C-tin 

Elevii clasei a VII-a A 

Fotografii 

30. Excursie la Bucuresti dedicata zilei de 1 iunie 

2022 

01.06.2022 Prof. Clinci Alexandra 

Prof. Gheorghe Silviana 

Fotografii 

Fisa activitate 
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Prof. Carstea Maria 

Bibl. Purcaru William 

Elevii claselor a VII-a 

B, a VI-a A si a VI-a B 

 

31. Reducere si reutilizare  

(Harta Reciclarii) 

2.06.2022 Prof. Mihai Pompilia 

Elevii clasei a V-a A 

Fotografii 

32. Dezbatere pe tema poeziei contemporane, 

invitat poetul Vlad Beu, biblioteca școlii 

02.06.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a VII-a A  

Proces verbal 

33. Activitate de Ziua Invatatorului 5.06.2022 Prof. Toader Nicoleta 

Elevii clasei a VIII-a B 

Proces verbal 

34. Premierea elevilor pentru rezultate scolare si 

rezultate activitati sportive/ artistice 

10.06.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a VII-a A  

Fotografii 

Diplome 

35. Excursie Brasov, clasa a VII-a A 15.06.2022 Prof. Piciorea Ancuta 

Elevii clasei a VII-a A 

Fisa activitate 

Fotografii 

36. Excursie Brebu si Ploiesti, clasa a V-a B 17.06.2022 Prof. Totan Marian 

Elevii clasei a V-a B 

Fotografii 

Fisa activitate 

37. Banchet absolvire clasa a VIII-a B I iunie 2022 Prof. Toader Nicoleta 

Elevii clasei a VIII-a B 

Fotografii 

38. Banchet absolvire clasa a VIII-a A 2 iunie 

2022 

Prof. Arion Monica 

Elevii clasei a VIII-a A 

Fotografii 

39. Excursie la Busteni 15.07.2022 Prof. Mihai Pompilia 

Elevii clasei a V-a A 

Fotografii 

Fisa activitate 

40. Excursie Vidraru-Transfagarasan 26-

27.07.2022 

Prof. Arion Monica 

Elevii clasei a VIII-a A 

Fotografii 

 

Analiza SWOT la nivelul catedrei/ ariei curriculare 
 

PUNCTE TARI 

- Personal didactic calificat -prof. diriginți titulari și cu 

experiență 

- Cadre didactice interesate pentru auto-perfectionare continua  

- Atmosfera de buna dispozitie in timpul lectiilor de consiliere 

și dezvoltare personală, atât în cadrul lectiilor desfasurate la 

clasă, cât și on-line; 

- Disciplina ”Consiliere și dezvoltare personală” și activitățile 

extracurriculare și extrașcolare desfășurate cu elevii la clase îi 

ajută pe aceștia din urmă să se cunoască mai bine, să 

construiască mai repede relații cu cei din jur, să învețe mai 

eficient și să-și găsească drumul către carieră. 

PUNCTE SLABE 

- Pandemia COVID-19 a împiedicat 

desfășurarea anumitor activități extrașcolare, 

excursii; 

- Insuficienta motivare a elevilor pentru a 

participa mai activ la lectiile de la clasă și la cele 

on-line. 

 

OPORTUNITATI 

 - Posibilitatea de a creste motivatia elevilor pentru participarea 

la lectiile de ”Consiliere și dezvoltare personală” și activitățile 

extracurriculare și extrașcolare ; existenta platformei on-line, 

a telefoanelor/tabletelor, a materialelor ajutatoare 

AMENINTARI 

  

 

Plan de masuri: 

- creșterea numărului de lecții deschise la ”Consiliere și dezvoltare personală” 

- cresterea interesului elevilor prin sustinerea unor lectii interactive la ”Consiliere și dezvoltare personală” 

 

                                                                                               Responsabil comisie, 

                                                                                              Prof. Gheorghe Silviana 

 

 

 



 

 

36 

 

 

  RAPORT  FINAL  ELEVI  BENEFICIARI  BURSE, 

AN ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

 Încheiat astăzi 10.06.2022, în cadrul şedinţei COMISIEI PENTRU PROGRAME DE 

SUSȚINERE EDUCAȚIONALĂ (Burse, Bani de liceu, Rechizite, Euro 200, Sprijin financiar CES) de 

la Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic. 

 Ordinea de zi: 

Analizarea dosarelor cu beneficiari ai Comisiei pentru programe de susținere educațională (Burse, Bani 

de liceu, Rechizite, Euro 200, Sprijin financiar CES) de la Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, 

în anul școlar 2021 - 2022. 

    Conform ORDINULUI Nr. 5870 din 22 decembrie 2021, publicat pe 4 ianuarie 2022 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat (Burse de 

Performanta, Burse de merit, Burse de studiu, Burse sociale, Burse de boala și Burse de orfan elevilor 

înscrisi la cursurile cu frecvență), având în vedere adresa M.E.N nr.41194/ 06.11.2018 în ceea ce privește 

drepturile copiilor cu CES, în conformitate cu prevederile articolului 129, alin.7 din Legea nr.272/2004 

republicată și art.51, alin 2 din Legea nr.1/2011. De asemenea, potrivit OMECTS nr.5576/2011 privind 

Nr. 

Crt. 

Activități Prof. diriginte Clasa Dovezi 

1. Participare Proiect Național – Activitățile 

Extrașcolare – Tradiții și Obiceiuri de Paște 
Tăleanu Florentina XII MI Diploma, 

Adeverință 

de participare 

2. Participare Proiect Național – "Cei șapte ani de 

acasă . Rolul părinților și al școlii în educația 

copiilor " 

Tăleanu Florentina XII MI Diploma, 

Adeverință de 

participare 

3. Participare Proiect "Dăruind vei câștiga " Tăleanu Florentina XII MI Adeverință de 

participare 

4. Participant la al activitățiler de orientare 

școlară desfășurate în colaborare cu 

Universitatea Politehnică București, Școala 

Postliceală sanitară Carol Davila, București, 

Universitatea Tehnică de 

Construcții,Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 

Universitatea Târgoviște- Facultatea de Științe 

Politice 

Tăleanu Florentina XII MI Acord de 

parteneriat 

5. Ultimul clopotel Tăleanu Florentina XII MI Fotografii  

6. Egalitatea de șanse  Țoțan Irina XI U Chestionar, 

fotografii 

7. Întâlnire cu scriitoarea Mura Mădălina Bulai  Țoțan Irina XI U Fotografii 

8. Participant la al activitățiler de orientare 

școlară desfășurate în colaborare cu 

Universitatea Politehnică București, Școala 

Postliceală sanitară Carol Davila, București, 

Universitatea Tehnică de 

Construcții,Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 

Universitatea Târgoviște- Facultatea de Științe 

Politice 

Țoțan Irina XI U Acord de 

parteneriat 

9. Ziua lecturii Țoțan Irina XI U Fotografii 

10. Secret Santa Țoțan Irina XI U Fotografii 

11. Autocunoașterea în dezvoltarea personală Sîmpetreanu Mariana IX MI  Chestionar, 

fotografii 

12. Dăruind vei câștiga Sîmpetreanu Mariana IX MI Fotografii 

13. Activitate de 1 Iunie Sîmpetreanu Mariana IX MI Fotografii, 

parteneriat 

14.  File de istorie, excursie la Cetatea Sighișoara Sîmpetreanu Mariana IX MI  
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aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor modificat cu OMEN nr.3480/2018, art.18, alin.2 

unde este stipulat că elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține și bursă de merit/performanță, 

indiferent dacă beneficiază și de o masură de protectțe socială. 

   Comisia a analizat dosarele depuse și bursele acordate în anul școlar 2021-2022, astfel: 

Burse merit semestrul I: gimnaziu: 21, liceu: 28; 

Burse merit semestrul II: gimnaziu: 53, liceu: 68; 

Burse de studiu, semestrul II: 32; 

Burse orfan semestrul I: 28; 

Burse elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora 

a fost instituită o măsură de protecție social, semestrul II: 37; 

Burse boală semestrul I: 18; 

Burse boală semestrul II: 21; 

Burse pentru elevii proveniți din mediul rural, semestrul II: 13; 

Burse sociale, semestrul I: 7; 

Burse sociale, semestrul II: 25; 

Programul “Bani de liceu”: 8 beneficiari, 1 elev a pierdut bursa în luna martie, din cauza absențelor; 

Programul “Euro 200”: 1 elev beneficiar; 

Programul “Rechizite școlare”: 15 elevi beneficiari; 

Programul “Sprijin financiar CES”: 18 elevi. 

 

Drept pentru care am încheiat prezentul raport final. 

Comisia de burse: 

 Responsabil comisie - prof. Piciorea Ancuţa 

 Membri: Contabil Șef  Turea Gabriela 

  Contabil Mitrea Georgiana  

  Secretar Șef Năpăruș Adela 

  Informatician Mihalache Maria Magdalena             

 

                                                                                                              Responsabil comisie burse,  

                                                                                                                  Prof. Piciorea Ancuta 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATE COMISIEI C.E.A.C. 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

I. Puncte tari:  

Inițializarea RAEI in termenul acordat, conform calendarului;  

Completarea bazei de date, in format electronic;  

Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă pentru majoritatea cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar;  

Relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială;  

Resursele financiare au fost folosite corect în acord cu politicile şi obiectivele propuse;  

Elevii au dovedit respect faţă de personal şi grijă faţă de spaţiile şcolii;  

Implicarea în concursuri şcolare;  

Perfecţionarea constantă a întregului personal;  

O buna mediatizare a rezultatelor si activităților realizate pe site-ul scolii; 

II. Puncte slabe:  

 - Ritmicitatea  activităţilor – lipsa unui calendar al activităţilor la nivel de unitate şcolară 

 - Completarea RAEI cu dificultate datorita lipsei de implicare constanta;  

 - Superficialitate / indiferenţă în evaluarea activităților/ proiectelor derulate;  

 - Planificarea activităţilor este in continuare deficitara;  

-  Lipsa de implicare/ iniţiativă a unor cadre didactice;  

 - Un număr mai mic de parteneriate fata de anul precedent;  
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- Atragerea slaba de surse de finanţare extrabugetare;  

-  Nu toți elevii au participat la activitățile on-line ( unii din motive tehnice, alții nemotivați psihologic);  

 III. Amenințări 

Neîncadrarea in calendarul completării RAEI, in format electronic;  

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

IV. Propuneri    

- Realizarea activităților conform calendarului.  

- Derularea proiectelor în curs de desfăşurare şi iniţierea altora noi, cel puțin la nivelul anului școlar 

precedent.   

- Implicarea mai activa a tuturor angajaților unitatii in furnizarea de date si in activităţile scolii.  

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

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

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

- Inițierea unor proiecte educaționale internaționale;  

- Atragerea de fonduri extrabugetare pentru dotări si derularea de proiecte.  

   

                                                                                Preşedinte comisie,  

                                                                               Prof. Fulău Dalila 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR 

AN ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

COMPONENTA BIROULUI EXECUTIV: 

 Prin derularea procedurii interne de alegere a Consiliului, prin indeplinirea principiilor transparentei, 

a egalitatii de sanse si libertatii, s-a conturat urmatoarea structura de conducere a C.S.E.: 

- Presedinte: FĂCĂLEȚ BIANCA 

- Vicepresedinte: FĂCĂLEȚ LUCIAN 

- Secretar: GHIBERDICU FLORIN 

- Departamentul:  Avocatul Elevului: MOSGOREANU EDUARD 

                          Comunicare si Relatii Publice: HARABAGIU RALUCA 

                                      Cultura, Sport si Educatie: BOTOACĂ DARIA 

                          Formare si Educatie nonformala: COJOCARU DENISA 

- + sefii de clasa ai liceului. 

Reprezentantul elevilor in  Consiliul de Administratie al liceului: VOINEA NARCISA 

Coordonator proiecte si programe educative: prof. CATEA FLAVIA 

OBIECTIVE: 

     Obiectivele propuse de membrii Consiliului Scolar Elevilor in anul scolar 2021-2022:  

     Consiliul Scolar al Elevilor doreste sa implice cat mai multi elevi in activitatile pe care acestia 

intentioneaza sa le realizeze. Scopul principal al Consiliului Scolar al Elevilor este de a apăra și 

promova drepturile și interesele elevilor și de a implica elevii în actul educațional, viața civică, socială 

și culturală. Acesta are datoria de a reprezenta mai departe elevii. 

 

Activitati derulate: 
Nr. 

crt 

Activitatea Data Descrierea activitatii Dovada 

activitatii 

1. Alegerea reprezentantului 

elevilor in Consiliul de 

Administratie 

21.09.2021 Votul s-a realizat cu ajutorul urnei, participând 

un singur candidat: Voinea Narcisa. Aceasta a 

intocmit numarul necesar de voturi. 

Proces 

verbal 

2. Prezentarea rapoartelor de  

activitate privind prelungirea 

mandatelor a biroului 

executiv 

17.09.2021 S-a organizat o sedinta online, iar sefii claselor 

au votat continuare mandatelor din anul 

precedent, in calitate de preseindte fiind Facalet 

Proces 

verbal 
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Bianca, vicepresedinte - Facalet Lucian si 

secretar - Ghiberdicu Florin.  

3. “Jocurile olimpice – 

prietenie, respect, excelentă” 

18.09-

5.10.2021 

Concursul a fost promovat pe pagina de 

instagram a CSE-ului. 

Postare 

instagram 

4. Ziua educație – Activitate de 

voluntariat 

05.10.2021 Au fost stranse hainute, jucarii, carti, caiete, 

ustensile de scris si duse la scoala de la Sotrile. 

Poze+ 

adeverinte  

5. Alegerea sefilor 

departamentelor 

22.10.2021 A fost organizată o sedinta fizic si sefii 

departamentelor au fost alesi de sefii claselor. 

Proces 

verbal 

6. Organizarea bibliotecii 15-

19.11.2021 

Prin rotatie, mai multi elevii au ajutat la 

organizarea bibliotecii, nevand un bibliotecar la 

momentul respectiv. 

S-au desfasurat alegerile conform procedurii. 

Votul s-a realizat cu ajutorul urnei, participând 

doi candidați: Stefanescu Remus si Stefanescu 

Antonia. CJE a hotarat reorganizarea alegerilor. 

 

7. Concurs de Craciun 20.12-

01.01.2022 

CSE-ul a organizat un concurs pentru elevii din 

clasele I-XII, în care aceștia pot sa iti arate 

talentul prin diferite creatii: poezie, desene etc. 

Premiile (carte + diploma) au fost acordate in 

luna ianuarie. 

Postare 

instagram 

8. Feedback semestrial 11.01.2022 Totii copii din liceu au primit link-ul necesar 

completarii formularului pentru feedback. 

Acesta a ajuns la doamna director. 

raport 

9. Mica Unire - cor 21.01.2022 Elevii voluntari au cantat in curtea scolii mai 

multe catece reprezentative 

Poze 

10. Oferta scolii 20-

30.01.2022 

Mai multi elevii voluntari din clasa a XII-a MI 

au realizat pliantul si videoclipul pentru oferta 

scolii. Acestea vor fi prezentate scoliilor din 

localitate si din localitatile vecine. 

Poze 

video 

 

     Calendarul convocarilor Adunarii Generale a Consiliului Scolar al Elevilor: lunar sau in functie de 

activitatile propuse sau aflate in desfasurare 
 

    Pentru anul scolar 2022 – 2023, Consiliului Scolar al Elevilor al Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul 

Comarnic iși propune realizarea cat mai multor activitati educative. 
 

                                                                                                                                  Președinte C.S.E 

                                                                                                                                   Făcăleț Bianca         

                                                                       

                                                                                                                           

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU PROIECTE INTERNAȚIOANLE 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

În semestrul I, comisia pentru proiecte internaționale a desfășurat următoarele activități: 

• Participare la consfătuirile responsabililor comisiilor de proiecte internaționale (30.09.2021) 

• Participare la cercul pedagogic online (18.11.2021) 

• Participare cu elevi de la mai multe clase la conferința de lansare a concursului EuroQuiz (11.11.2021) 

În semestrul al II-lea, comisia pentru proiecte internaționale a desfășurat următoarele activități: 

• Participare cu o echipă de 9 elevi la concursul „FILM4ENERGY”, organizat de Comisia Europeană 

• Participare cu 3 echipe la etapa județeană a concursului EuroQuiz, organizat de Comisia Europeană 

și Ministerul Educației 
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• Mobilizarea și îndrumarea elevilor în vederea participării la diverse programe europene de tineret 

prin intermediul site-ului www.salto-youth.net. Astfel, o elevă a participat la cursul online 

„CREAction5EU Ambassadors” în perioada 10 aprilie – 5 iunie 2022, pe care l-a absolvit Magna 

Cum Laudae. Trei elevi au participat la European Digital Youth Summit, organizat la București în 

perioada 7-9 iulie 2022.  

                                                                              Întocmit, prof. Rațiu Adina 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE, COMISIA SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

ANUL  ŞCOLAR 2021 - 2022 

 

In cadrul unitatii, activitatea de securitate şi sănătate a muncii se desfăşoară conform Legii 

319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, a HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotărârilor de 

guvern din domeniu privind securitatea şi sănătatea în muncă precum si a legislatiei specifice in domeniul 

situatiilor de urgenta ( Legea 307/2006, OMAI 163/2007, Legea 481/2004 modificata ). 

Periodic, reprezentantii Compartimentului SSM-SU, impreuna cu Serviciul Extern SSM-SU, au 

efectuat actiuni de control si indrumare la locurile de munca din cadrul societatii, prin care s-a urmarit 

organizarea activitatii pe linie de securitate si sanatate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta, in 

conformitate cu prevederile HG 1425 / 2006, completata si actualizata cu HG 955/2010, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, 

precum si  Legii 307/ 2006 si a OUG 163 / 2007. 

Obiectivul principal al actiunii a constat in verificarea modului in care lucrătorii unitatii de 

invatamant respectă obligaţiile privind respectarea legislatiei SSM – SU la locurile de munca. 

In acest scop s-a pus accent pe urmatoarele aspecte: 

- Asigurarea semnalizarii de securitate pentru elementele instalatiei de alimentare cu energie electrica ( 

prize 220 / 380 V, tablouri electrice, etc ), semnalizarea privind caile de acces / evacuare in / din sectie. 

- Asigurarea tablourilor electrice impotriva patrunderilor accidentale / neautorizate. 

- Verificarea dotarii si asigurarea accesului liber la mijloacele tehnice de interventie in caz de incendiu – 

stingatoare portative. 

- Verificarea efectuarii instruirii personalului si testarea prin sondaj a cunostintelor acumulate. 

- Existenta si disponibilitatea la locurile de munca a documentatiei SSM – SU. 

- Asigurarea mentenantei echipamentelor de munca. 

- Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie. 

- Securitatea locului de munca si accesul la punctele de ”Stop general”. 

- Actualizarea componentei truselor de prim ajutor si a membrii echipelor de salvatori / interventie in caz 

de accident / cutremur. 

S-a atras atentia conducatorilor de loc de munca asupra necesitatii respectarii prevederilor instructiunilor 

proprii in domeniul SSM SU, pentru a se evita producerea unor eventuale evenimente nedorite. 

Ca rezultat al măsurilor de prevenire luate de către toti implicati direct in organizarea activitatii la locurile 

de munca, în cursul anului scolar 2021-2022 societatea nu a înregistrat nici un accident de muncă sau 

incident periculos. 

                                                                       

                                                                     Președinte comisie, lucrător desemnat SSM, 

                                                                     Prof. Bîrlică Maria 
 

 

http://www.salto-youth.net/
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM 

AN ŞCOLAR 2021 - 2022 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze o învățare conștientă, activă, 

orientată spre cercetare ştiinţifică și spre valorile şi practicile societăţii contemporane. În acest sens 

activitatea desfășurată de către Comisia pentru curriculum în anul școlar 2021-2022 este în acord cu 

viziunea şi misiunea Liceului Simion Stolnicu, Orașul Comarnic. care își propune să ofere o educație 

de calitate, centrată pe fiecare elev, asigurând o pregatire generală și profesională într-un climat care să 

încurajeze elevii să parcurgă propriul traseu educațional în concordanță cu aptitudinile și interesul 

propriu.  

Au fost implementate planurile cadru si programele scolare pentru toate clasele, au fost 

achizitionate, la inceput de an scolar, o parte a manualelor scolare si, apoi, treptat, restul acestora, pe 

parcursul semestrului I al anului scolar 2021-2022. 

De asemenea, in luna septembrie 2021, au fost stabilite orarele si schemele orare ale tuturor claselor 

din cadrul unității școlare.  

Tot la inceputul anului scolar 2021-2022 au fost intocmite, de catre responsabilul comisiei, in 

colaborare cu membrii acesteia, planul managerial, graficul sedintelor comisiei, regulamentul comisiei 

pentru curriculum si alte documente necesare bunei desfasurari a activitatii comisiei, fiind stabilite, de 

asemenea, atributiile si responsabilitatile membrilor.  

            Pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ, in perioada septembrie –octombrie 2021, s-

au aplicat, teste/evaluari iniţiale elevilor prin care s-au monitorizat activităţile de parcurs ale elevilor 

ori s-au realizat prognoze privind continuarea activităţii de predare-învăţare si, după caz, s-au întocmit 

planuri remediale.  

O altă activitate desfășurată a constat în întocmirea documentatiei necesare pentru sustinerea 

orelor de CDȘ(discipline optionale) in anul scolar 2022-2023 în acord cu legislația în vigoare. 

Propunerile de discipline optionale pentru anul scolar 2022-2023 au venit din partea cadrelor didactice 

in perioada octombrie - noiembrie 2021.  

Consultarea parintilor si elevilor in vederea repartizarii orelor de CDŞ pentru anul scolar 2022-

2023, a constituit un obiectiv prioritar, fiind realizata, de catre profesorii - diriginti ai claselor, in cadrul 

sedintelor cu parintii dar si a unor dezbateri cu elevii, care la randul lor au completat fisele de optiuni 

pentru alegerea disciplinei optionale din anul scolar urmator. 

Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC si CDŞ a fost realizata permanent, s-a monitorizat 

respectarea  orarului, a condicii de prezenta, s-au verificat  cataloagele si monitorizat notarea ritmică,  

au fost realizate asistente la ore de catre Director si Director adjunct ai scolii dar si de catre responsabilii 

de catedră.  

O atentie deosebită a fost acordată informării elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, precum și 

a  parintilor acestora cu privire la Metodologia pentru sustinerea examenului  de Evaluare Nationala 

2022 și a Bacalaureatului, la calendarul examenelor, precum si informarii cu privire la organizarea si 

desfasurarea E.N. pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, 2022 . 

De asemenea, pentru orientarea în carieră  a elevilor, au fost desfășurate numeroase activități 

specific, în colaborare cu universități și scoli postliceale. S-au desfășurat activități de educație financiară 

la toate clasele de invatamant gimnazial în  colaborare cu  BCR. Un sprijin deosebit la activități am 

primit din partea părinților, prin reprezentantul acestora în Consiliul de administrație al liceului. 

            S-a acordat o atenţie deosebită evaluărilor formative şi sumative, prin care s-a urmărit, in special, 

parcursul şcolar al elevilor. S-au analizat rezultatele şi s-au discutat eventualele măsuri remediale, acolo 

unde a fost cazul, în cadrul şedinţelor de catedră. 

ANALIZA SWOT  

Puncte tari:  

- respectarea  programelor şcolare, in vigoare; 

- adaptarea conţinuturilor la nivelul de înţelegere al elevilor; 

- întocmirea  corectă a planificărilor anuale, semestriale și  pe unităţi de învăţare; 

- implementarea corecta a planurilor-cadru  

- folosirea  unei metodologii didactice adecvate, care să asigure instruirea  și formarea  elevilor în raport 

cu  cerințele societății  contemporane; 

- preocuparea pentru dezvoltarea deprinderilor de lucru individual și în echipă ale elevilor; 
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- participarea activa a  elevilor la orele de CDS; 

Puncte slabe:  

- lipsa   motivației  învățării tot mai  des  întâlnită  la  unii elevi; 

- interes scazut al multor parinti pentru rezultatele copiilor lor dar si pentru conduita acestora; 

Oportunităţi: 

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

- folosirea metodelor interactive de predare-invatare si evidentierea caracterului practic al disciplinei 

predate; 

- posibilitatea realizării unor activităţi interdisciplinare.  

- colaborarea cu Asociația de părinți 

Implicarea unor părinți în activitățile școlii 

Ameninţări: 

- programe  școlare  încărcate; 

- lipsa implicarii extra a unui numar considerabil de cadre didactice. 

- interes relativ scazut al unor elevi pentru disciplinele de maxima importanta precum Limba romana si 

matematica; 

- numar ridicat de parinti dezinteresati de performantele scolare si  de „viata scolii”; 

- intarzieri in transmiterea manualelor scolare din partea ME/ISJ; 

 

                                                                                         Responsabil Comisie, 

                                                                                        Director adjunct, 

                                                                                       Prof. Bîrlică Maria 

 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

AN ŞCOLAR  2021-2022 

 
 

COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 

Secretar șef: Năpăruș Adela 

Secretar: Ghiauș Elena Irina 

Informatician: Mihalache Maria-Magdalena 

 

Având ca obiectiv general asigurarea interferenței dintre unitatea de învățământ si beneficiar 

(elev-personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, diverse  instituții si persoane din afara scolii), iar 

ca obiectiv specific managementul activitatilor de secretariat, am incercat să răspundem cu 

promptitudine, seriozitate, responsabilitate si  profesionalism, în spiritul legii, tuturor solicitărilor atât 

din scoală cât și din afară, asigurând buna desfășurare a circuitului documentelor, astfel: 

                    

1. CRITERIUL ACTIVITATILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVA 

 

a) Suport acordat conducerii, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în realizarea 

unor documente  

 Având in vedere relatiile ierarhice - de subordonare: director, director adjunct și de colaborare: cu 

personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, în perioada 01.09.2021-31.08.2022, am elaborat si 

am participat la realizarea următoarelor documente/lucrări/situații: 

• Am participat la elaborarea PLANULUI  DE  ACȚIUNE  AL  ȘCOLII; 

• Am întocmit ștate de funcții;   

• Am participat la elaborarea proiectului și planului de încadrare - personal didactic; 

• Am verificat lunar dosarele personalului  didactic, didactic auxiliar și nedidactic, stabilind încadrarea 

și drepturile salariale ale acestora;  

• Am intocmit state de personal și plată conform programului EDUSAL; 

• Am întocmit contracte de muncă și acte adiționale personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic; 

• Am întocmit situația privind propuneri de normare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; 
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• Am participat la elaborarea proiectului planului de școlarizare;   

• Am întocmit dosare de pensie – limită de vârstă;  

• Am întocmit situații/machete de început de an școlar - solicitate de I.S.J.Prahova; 

• Am participat la elaborarea R.O.I.; 

• Am întocmit chestionare trimestriale și anuale de evaluare a controlului managerial pe 

compartimentul secretariat; 

• Am completat fișe de analiză/chestionare pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție, 

acte de violență, creșterea gradului de siguranță-Compartiment secretariat; 

• Am analizat și centalizat formularele de alerta de risc de la echipa de gestionare a riscurilor pentru 

elaborarea registrului riscurilor; 

• Am verificat documentele școlare, am gestionat și întocmit și verificat actele de studii; 

• Am întocmit diverse adeverințe (dosare grade didactice, dosare gradație de merit, etc) pentru 

personalul din învățământ; 

• Am întocmit documente privind examene de diferență și examene de corigență; 

• Am intocmit documentația necesară obținerii atestatelor de audient în cazul elevilor care au studiat 

în străinătate; 

• Am întocmit documente necesare  privind transferul elevilor; 

 

b) Baze de date/operațiuni de evidență informatizată realizată 

• EDUSAL - Program de salarizare (întocmire stat personal si stat plată) cu date referitoare la încadrarea 

si salarizarea tuturor salariaților din unitatea noastra cu PJ si structuri pe baza pontajului lunar; 

• REVISAL; 

• SIIIR - Introducere și  centalizare date privind elevii și personalul didactic din PJ și structuri, efectivele 

de prescolari/elevi pe grupe si clase, transferurile de elevi din țară si străinătate; 

• Situatii statistice întocmite la început de an școlar - SCO - pentru I.S.J.Prahova, început de semestru, 

sfârșit de semestru si sfârsit de an pentru Direcția de statistică;  

• Planul de școlarizare; 

• Reînscrierea și înscrierea la grădiniță;  

• Înscrierea în învățământul primar; 

• Baza de date cuprinzand elevii beneficiari de alocatie de stat, după împlinirea vârstei de 18 ani 

(întocmire dosare individuale si transmise la I.S.J); 

• Baza de date cu elevii ai caror parinti sunt plecati in strainatate; 

• Lista de functii/salarizare pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic- conform Legii 

153/2017 (publicare perioadică în lunile martie și septembrie); 

• Baza de date privind intocmirea situatiei statistice anuale S3-„Costul fortei de munca”; 

• Evidenta concediilor de odihnă ale salariatilor și a numarului de ore efectuat in sistemul PCO; 

• Insertia profesionala a absolventilor de 12 clase, cu sau fără examen de  bacalaureat; 

• Baza de date privind salarizarea personalului didactic și nedidactic conform Formularului L153 

transmis la ANAF; 

 

c) Revizuirea  procedurilor specifice compartimentului 

• Procedură operaţională privind circuitul documentelor; 

• Procedură operaţională privind actele de studii; 

• Procedură operaţională privind intocmire si actualizarea fiselor de post; 

• Procedură operaţională privind intocmire statelor de personal si a statelor de plata -EDUSAL; 

• Procedură operatională privind SIIIR; 

• Procedură operațională privind REVISAL; 

• Procedura privind evaluarea performantei personalului didactic auxiliar si nedidactic; 

• Procedură operaţională privind modul de completare a registrului matricol; 

• Procedură operaţională privind eliberarea adeverintei de venit; 

• Procedură operaţională privind intocmirea dosarului personal; 

• Procedură operaţională privind evidenta dosarelor personale; 

• Procedură operaţională privind gestionare riscurilor pentru activitatea de secretariat; 
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• Procedură operaţională privind planificarea concediilor; 

• Procedură operaţională privind intocmirea dosarului de pensie; 

 

d)  Examene nationale și simulări ale examenelor naționale 

• Evaluarea națională - cls. II, IV,VI,  clasa a VIII -a;  

• Admitere; 

• Bacalaureat; 

• Examen de atestare a competențelor profesionale M.I.; 

• Examen de certificare a competențelor profesionale nivel 4; 

 

     În perioada 01.09.2021-31.08.2022 am întocmit: 

• Documentația necesară desfășurării în bune condiții a Evaluării Naționale clasele II, IV, VI; 

• Am întocmit documentația necesară desfășurării în bune condiții a simulării examenului de Evaluare 

Națională  și a examenului de Evaluare Națională; 

• Am participat la întocmirea documentației necesare desfășurării în bune condiții a simulării 

examenului de bacalaureat; 

• Am întocmit, verificat și transmis la Centrul de bacalaureat situația- autentificată de director,  privind 

elevii (din promoția curentă si promoții anterioare) înscriși la examenul național de bacalaureat. De 

asemenea, am întocmit foile matricole pentru clasele IX-XII tuturor elevilor înscriși, iar pentru elevii 

care au promovat examenul de bacalaureat am întocmit diplomele de bacalaureat, conform 

catalogului original emis de unitatea școlară desemnată ca centru de bacalaureat. Diplomele și foile 

matricole le-am înregistrat în registrul unic al actelor de studii.  

• Am participat la desfășurarea examenului de atestare competențe profesionale - specializarea 

matematică-informatică și examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4 - 

specializarea tehnician ecolog si protecția calității mediului. Am înregistrat documentele necesare, 

inclusiv proiectele elaborate de elevi și am participat la întocmirea atestatelor de competențe 

profesionale - la MI si certificatelor de competențe profesionale nivel 4 - la PM, conform catalogului 

întocmit de comisie; 

• În vederea bunei desfășurări a examenului de admitere pentru absolvenții de clasa a VIII-a, prima 

etapa este ridicarea de la ISJ a Ghidului de admitere pentru elevi si părinți. Am întocmit situația 

centralizată pentru a fi descarcată în aplicația corespunzătoare (date personale, CNP, notele de la 

evaluare, media claselor V-VIII, din foile matricole V-VIII, pe care le-am întocmit anterior); am 

descărcat optiunilor elevilor în aplicație; 

• Ne-am ocupat de organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul 

didactic, didactic-auxiliar și nedidactic; 

• Am arhivat documentele compartimentului secretariat; 

• Am întocmit inventarele documentelor arhivate, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor 

Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare; 

 

  e) Contribuții la actualizarea site-ului unității de învățământ 

• Am transmis pentru postare pe site-ul școlii diferite anunțuri: 

• anunt „Ziua porților deschise” 

• anunțuri reînscriere/înscriere în învățământul preșcolar 

• anunt înscriere învățământ primar 

• anunțuri referitore la Evaluarea națională, Admitere, Bacalaureat 

• rezultate ocupare posturi prin concursuri organizate la nivelul unității școlare 
 

 

                                                                                                                       Secretar șef,                                                                                                                  

                                                                                                                     Năpăruș Adela 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INFORMATICIANULUI 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

Subsemnata Mihalache Maria - Magdalena, având funcția de informatician la Liceul „Simion Stolnicu”, 

Oraşul Comarnic, în anul școlar 2021-2022 am desfăşurat următoarele activităţi: 

➢ Am gestionat și verificat starea de funcționare a echipamentelor din cele două laboratoare de 

informatică; 

➢ În scopul bunei desfăşurări a procesului instructiv - educativ în cadrul orelor de informatică, am sesizat 

mereu conducerea liceului de necesitatea achiziţionării componentelor necesare prin procese verbale 

de necesitate, informări legate de aceasta; 

➢ M-am preocupat de buna funcționare a internetului la nivelul școlii; 

➢ Am oferit asistenţă tehnică biroului secretariat și contabilitate în diverse probleme de software ale 

aplicaţiilor cu care se lucrează în aceste compartimente;  

➢ Am îmbunatățit aspectul site-ului liceului și l-am actualizat cu informații noi; 

➢ Am gestionat platforma Classroom: creare conturi elevi, creare clase, resetare parole și am oferit 

sprijin cadrelor didactice și elevilor, atunci când au întâmpinat probleme;  

➢ Am asigurat asistență tehnică cadrele didactice care au susținut cercuri pedagogice online (limba 

engleză, limba română, protecția mediului, educatoare), am programat evenimentele pe platforma 

meet si am creat formulare de colectare a datelor participanților; 

➢ Am contribuit la realizarea pliantului cu oferta educațională a liceului; 

➢ Am administrat și gestionat corespondența electronică: printare și redirecționare în funcție de rezoluția 

directorului. Am răspuns la diverse formulare sau am redactat adrese, preluând informații de la 

compartimentul secretariat sau colectând date de la cadrele didactice; 

➢ Am tehnoredactact și așezat în pagină documentele: ROFU, ROI, RAEI, RSI, PAS, etc, preluând 

informații de la comisiile responsabile; 

➢ Am participat la cursuri de formare profesională: curs Protecția datelor cu caracter personal,                                                                                    

curs Managementul activităților de secretariat; 

➢ În calitate de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal am intocmit regulamentul privind 

protecția datelor la nivelul unității și făcut intructaj angajaților și colaboratorilor școlii; De asemenea 

regulamentul a fost prezentat elevilor și părinților acestora; 

➢ Am actualizat/introdus în SIIIR toate datele legate de:  

- elevii şcolii, resurse materiale legate de clădirile şcolii, săli de clasă, managementul unităţii şcolare 

privind formaţiunile de studiu din liceu şi structuri; 

- date statistice de început de an, resurse umane, încadrări personal, plan de şcolarizare; 

- promovare elevi, deschidere an școlar 2021-2022; 

➢ Am completat și actualizat baza de date în aplicația de editare și tipărire diplome Forms; 

➢ Am întocmit foile matricole pentru toți absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a; 

➢ După rezultatele obţinute de absolvenţii noştri la bacalaureat am editat și tipărit diplomele de 

bacalaureat din ambele sesiuni, precum și toate certificatele de competențe lingvistice și digitale plus 

suplimentele aferente; de asemenea am tipărit certificate de absolvire a ciclului inferior și superior al 

liceului pentru clasele a X-a și a XII-a; am tipărit diplomele de absolvire a ciclului gimnazial, atestatele  

de competențe profesionale și certificatele de competențe profesionale nivel 4 pentru clasa a XII-a; am 

realizat borderourile pentru aplicarea timbrului sec pe actele de studii și procesele verbale de predare-

primire; 

➢ Am redactat adeverinţele absolvenţilor de liceu din seriile anterioare necesare înscrierii acestora la 

examenul de bacalaureat 2022, sesiunile iunie - iulie și august - septembrie; 

➢ Am realizat toate bazele de date ale aplicaţiilor pentru examenele naționale, instalând pentru fiecare 

certificatul de securitate; 
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➢ Am participat în calitate de secretar și persoană de contact la simulările evaluării naționale și a 

examenului de bacalaureat; 

➢ Am participat în calitate de secretar al comisiei de evaluare naţională la sfârşitul claselor a II-a, a IV-

a şi a VI-a. Am realizat toată documentația necesară, apoi am introdus în aplicaţia informatică dedicată 

rezultatele obţinute de fiecare elev precum şi rapoartele pentru elevii de la clasele pregătitoare; 

➢ Am participat în calitate de secretar  și persoană de contact la examenul de bacalaureat în anul școlar 

2021-2022, comisia de evaluare a competenţelor. În această calitate am întocmit toată documentaţia 

necesară desfăşurării în condiţii bune a acestora și am descărcat zilnic subiectele și baremele; 

➢ Am participat în calitate de persoană de contact în comisia de evaluare națională pentru absolvenții 

clasei a VIII-a, anul școlar 2021-2022; 

➢ Am participat în calitate de secretar al comisiei pentru examenul de certificare a competenţelor 

profesionale de nivel IV;  

➢ Am realizat comenzile de manuale pe aplicaţia destinată achiziţionării de manuale, de pe site-ul 

manuale.edu.ro; 

➢ Am realizat baza de date pentru admiterea elevilor în liceu în anul școlar 2021-2022; am redactat toate 

adeverințele elevilor de clasa a VIII-a, cu rezultatele obținute la examenul de Evaluare Națională, 

necesare dosarului de înscriere la liceu; 

➢  Am participat în calitate de operator calculator/membru al comisiei de admitere în clasa a IX-a în 

anul școlar 2021-2022; 

➢ Am redactat toate adeverinţele pentru cadrele didactice care au participat la examenele de bacalaureat, 

evaluare Naţională la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, evaluare Naţională pentru absolvenții 

clasei a VIII-a, examen de certificare a competenţelor profesionale de nivel IV;  

➢ Am menţinut permanent legatura pe e-mail şi pe telefon cu furnizorii de aplicaţii informatice, 

furnizorul de mentenanţă a calculatoarelor şi soft-urilor existente în sistemul informatic al liceului şi 

bineînţeles cu structurile ierarhic superioare; 

➢ Am avut o colaborare și o comunicare foarte bună cu colegii din toate compartimentele și cu 

conducerea unitații de învățământ, primind sprijinul și întelegerea necesară din partea acestora. 

 

                                                                                                                       Informatician, 

                                                                                                          Mihalache Maria-Magdalena 

 

 

 

 RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECARULUI 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

          Subsemnatul Purcaru William Constantin, angajat în cadrul Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul 

Comarnic în funcţia de bibliotecar mi-am început activitatea cu data de 24.12.2021 și am realizat 

urmatoarele activităţi: 

- în ce priveşte proiectarea activităţii am respectat normele biblioteconomice în vigoare pentru buna 

funcţionare a bibliotecii şcolare prin asigurarea serviciului de evidenţă şi catalogare a publicaţiilor şi 

cărţilor, asigurând creşterea fondului de carte existent şi prelucrând bibliografic publicaţiile intrate în 

bibliotecă. 

- am respectat procedurile cu privire la efectuarea operaţiunilor în documentele de evidenţă respectiv 

RMF, RI, fişele de evidenţă, fişele de cititor. Am pus la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice 

informaţiile necesare desfăşurării activităţilor şcolare. Pentru realizarea activităţilor am încercat 

organizarea cât mai bine a resurselor şi a spaţiului bibliotecii pentru a răspunde cât mai prompt nevoilor 

de informare a cititorilor. Am realizat corect şi legal operaţiunile de biblioteconomie respectiv 

catalogarea, clasificarea, depozitarea, evidenţa împrumuturilor de cărţi şi publicaţii. 

     Pe parcursul activităţii mele am realizat diverse proiecte cu profesorii pe diferite teme cum ar fi: 
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- “Mihai Eminescu-poetul nepereche”, activitate susţinută în data de 13.01.2022 cu ajutorul doamnei 

profesoare de limba şi literatura română dn. Ţoţan Irina, aceasta a presupus o trecere în revistă a poeziilor 

eminesciene, a temelor, motivelor literare, impactul artistului asupra tinerei generaţii. 

 - “Aproape de Caragiale’’, activitate susţinută în data de 31.01.2022 cu ajutorul doamnei profesoare de 

limba şi literatura română dn. Ţoţan Irina, s-au realizat ecranizări după schiţele scriitorului în cadrul 

bibliotecii şi câţiva elevi talentaţi au conceput desene în culori sau creion, inspirate de capodoperele lui 

I.L. Caragiale. 

    În data de 14.01.2022 pe baza Deciziei nr. 9 am fost delegat ca persoană responsabilă cu arhiva şcolii, 

activitatea desfăşurandu-se in temeiul Legii Arhivelor nr.16/1996. 

    Pe tot parcursul anului am fost un sprijin pentru cadrele didactice, am susţinut proiecte ca cele amintite 

mai sus. 

    Am realizat la timp atribuţiile stabilite prin fişa postului, am respectat regulamentul de organizare şi 

funcţionare a bibliotecilor şcolare, am respectat normele de conservare a colecţiilor, normele PSI şi PM. 

    M-am ocupat de manualele şcolare, tinând o evidenţă strânsă a acestora şi m-am asigurat ca acestea 

sunt intr-o stare bună pentru urmatoarele generaţii de elevi. 

    Am asigurat la sfârşitul anului şcolar evidenţa cărţilor primite ca premii pentru elevii unităţii noastre 

de învăţământ. 

     Acesta este raportul meu de activitate pe care îl semnez şi predau. 

 

 Bibliotecar, 

                                                                                                                      Purcaru William 

         

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
       Subsemnata Turea Gabriela, în funcția de contabil șef și Mitrea Georgiana în funcția de contabil 

la Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, am realizat următoarele activități  pe parcursul anului 

2021-2022: 

-      Am întocmit planurile de venituri si cheltuieli bugetare în conditiile stabilite de lege 

- Am intocmit note de fundamentare in vederea realizarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 

2022 

- Am intocmit Programul de achizitii pe anul 2022. 

- Am intocmit Programul de pregatire profesionala pentru anul 2022 

- Am întocmit acte justificative și documente contabile pentru compartimentul financiar.  

- Am întocmit ori de cate ori a fost cazul, ordine de plata catre Trezorerie pentru  plata facturilor, a 

burselor, bani de liceu, transport cadre didactice, plata pentru hrana si imbacaminte copii cu cerinte 

speciale. 

- M-am preocupat de înregistrarea periodica a facturilor si a documentelor si platilor efectuate prin 

trezorerie si a platilor prin numerar, în programul de contabilitate. 

- Am operat note de receptie pentru materialele intrate in gestiune. 

- Am întocmit la timp balante de verificare pe solduri și pe surse de finantare, dari de seamă, bilant și 

le-am înaintat la termene catre Primăria orașului Comarnic- lunar si trimestrial.  

-  Am întocmit bilanț trimestrial în programul finantare .org. catre ISJ Prahova și le-am înaintat la 

termene catre Primăria orașului Comarnic- lunar si trimestrial. 

- Am întocmit și alte stuații catre ISJ: adrese necesar credite pentru plata comisii de evaluare, admitere  

și bacalaureat, pentru deplasarile cadrelor didactice pentru examene, solicitari de deschidere de credite 

pentru salarii, bani de liceu, transport elevi, varsaminte handicap. 

- Am întocmit ordine de plata pentru salarii, centralizator si ordine multiple, urmărind în mod serios 

creditele din trimestrialitati pentru a evita depașiri pe alineate din buget. 

- Am emis ordonantari de plata, propuneri de angajare a unei cheltuieli si angajamente legale pentru 

orice plata efectuata, pentru facturi furnizori, pentru salarii, pentru transport cadre didactice, pentru 

plata alocatiei de hrana copii CES, pentru bani de liceu, transport elevi si burse Primarie. 

- Am tinut evidenta dosarelor pentru copii cu CES 18 dosare, am calculat pe trimestre sumele ce se 

cuvin in functie de frecventa, sume pentru alocatie hrana si pentru imbracaminte, am intocmit ordinele 

de plata pentru plata hranei. Pt.plata facturilor de imbracaminte si pentru cei cu handicap grav pt.50%. 
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Am întocmit statele de plata  și borderouri cu sumele platite. Au fost intocmite anexele pentru 

frecvența elevilor pe fiecare luna in parte. 

- Am urmarit  si  operat bonuri de consum al materialelor intrate în gestiune. 

- Am urmărit permanent încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației 

bugetare. 

- Am primit și am executat formele de poprire pentru titluri executorii. 

- Am elaborat proceduri operaționale ori de cate ori a fost necesar pentru a emite o editie sau revizie 

noua. 

- Am efectuat demersuri pentru fonduri necesare plății salariilor pe articole si alineate. 

- Am ținut evidență strictă a platilor hotararilor judecatoresti caștigate în instanță, am calculat de fiecare 

data transele de plata cu indici de inflatie intocmind tabele EXCEL cu aceasta evidenta. 

- Am organizat si exercitat viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale pe 

cap. materiale, burse, bani de liceu, transport elevi, transport cadre didactice si copii cu CES, am 

inregistrat in registrul de evidenta toate operatiunile de viza CFP. 

- Am intocmit planul cadru general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. 

- Am intocmit normele metodologice referitoare la controlul si exercitarea controlului financiar 

preventiv. 

- Am intocmit graficul circulatiei documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in 

evidentele patrimoniale. 

- Am intocmit registrul riscurilor, chestionare de evaluare pe trimestre, raport de activitate semestrial si 

anual.  

- Am intocmit lunar amortizarea mijloacelor fixe. 

- Am intocmit rectificari de bugete ori de cate ori a fost necesar. 

- Inainte de fiecare plata fie materiale, fie salarii, burse si  CEC numerar am efectuat rezervarile pe cab-

uri in Forexebug, si apoi am întocmit OP-urile pentru Trezorerie. 

- Transmit prin intermediul Forexebug Bugetul intocmit si rectificarile de buget ori de cate ori este 

necesar. 

- Intocmesc lunar declaratia 112 și declaratia 100 pe care o transmit on-line tot prin Forexebug. 

- Verific concedii medicale, completez sumele de unde sunt platite, zilele pentru baza de calcul si 

procentul de plata. Completez anexa 10 si le transmit lunar la Casa de Asigurari de Sanatate Ploiesti. 

- Intocmesc borderouri si fisiere pentru alimentare carduri catre banci, alimentez cardurile on-line prin 

alimentare cu  tokenul. 

- Ori de cate se fac plati catre trezorerie sau rectificari de bugete se fac rezervari in Forexebug pe fiecare 

alineat in parte, pe coduri de angajamente si pe indicatori, atat pe bugetul de stat cat si pe bugetul 

local. 

-  Intocmesc recapitulatii salarii, monitorizari pentru cheltuieli de personal pe Liceu cat si centralizat  

Liceu + Scoala nr.2 pe care le inaintez catre Primarie pana in data de 08 ale lunii. 

- Am intocmit lunar adrese catre Primarie pentru necesar sume transport cadre didactice și tabelul cu 

necesarul. 

- Verific lunar inregistrarile din registrul de casa, monetar etc. 

- Am intocmit centralizatoarele comisiilor de inventar si centralizatorul final in urma inventarierii, 

procesul verbal de inventariere, am verificat toate listele de inventar, astfel incat sa fie finalizate si 

conforme cu balanta de verificare pe obiecte de inventar si mijloace fixe. 

- Am întocmit registrul inventar și registrul jurnal pentru anul 2021. 

- Am întocmit documentele pentru deschidere de credite trimestrial pentru sursa de venituri E. 

- Am legat si arhivat documentele de la serviciul contabilitate si întocmit nomenclatorul arhivistic. 

- Am înregistrat toate ordinele de plata in registrul de iesire. 

- Am intocmit centralizatoarele comisiilor de inventar si centralizatorul final in urma inventarierii, 

procesul verbal de inventariere, am verificat toate listele de inventar, astfel incat sa fie finalizate si 

conforme cu balanta de verificare pe obiecte de inventar si mijloace fixe, liste inventar biblioteca. 

- S-au efectuat deplasari la Trezoreria Campina pentru a depune documente ori de cate ori a fost nevoie. 

- Am completat ori de cate ori a fost necesar intocmirea de machete cu situatii cerute de catre Primaria 

orasului Comarnic sau ISJ Prahova. 

- Au fost primite dosare pentru bani de liceu, au fost verificate si calculate venitul pe membru de familie, 

s-au intocmit rapoarte cu situatia finala si au fost introduse in baza de date impreuna cu informaticianul 

unitatii. 
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- S-a intocmit statele de plata pentru fiecare luna in parte.  

- Au fost primite dosare de burse, au fost verificate documentele si a fost calculat venitul pe membru 

pentru fiecare dosar. Au fost intocmite state de plata pentru fiecare luna. 

- Au fost intocmite documente pentru obtinerea cardurilor bancare pentru elevii noi, in vederea 

alimentarii burselor prin banca. 

- S-au primit documente pentru decontare naveta cadre didactice si didactice auxiliare, au fost verificate 

si intocmite tabele cu suma necesara, adresa de solicitare sume catre Primaria orasului.                                                                                                            

- La fiecare sfarșit de an mă ocup de intocmirea chestionarelor de autoevaluare pe compartimente, de 

registrul riscurilor actualizat, de intocmirea raportarii SCMI impreuna cu directorul unitatii, raportare 

ce este transmisa catre Primaria orasului. 

- Am intocmit state de plata, anexe si inchiderea financiara pentru Programul național de activițăți de 

invatare remediala  de tip „Scoala după scoala” pentru elevi pe anul 2021-2022. 

- Am gestionat  si respectat prevederile Normelor metodologice ,  fondurile necesare  primite pentru 

plata salariilor cadrelor didactice care au desfășurat activități în cadrul programului renumerate cu 

suma de 100 lei brut/ora inclusiv contribuțiile angajatorului.                                                                                                                                                    

                                                                                                                 Contabil șef, 

                                                                                                                    Turea Gabriela 
                                                                                                     

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
                Subsemnata Ștefănescu Camelia, având funcția de administrator de patrimoniu la Liceul 

„Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, pe parcursul anului școlar 2021-2022 am realizat următoarele 

activități: 

- Am întocmit Programul de achiziții pe anul 2022. 

- Am întocmit acte justificative și documente contabile pentru compartimentul financiar(bonuri de 

consum, fișe de magazie).  

- Am întocmit ori de câte ori a fost cazul, referate de necesitate pentru toate materialele 

intrate/achizitionate de unitate, obiecte de inventar, contracte. 

- M-am preocupat de înregistrarea periodică a facturilor și a documentelor atașate facturilor. 

- Am întocmit achizițiile pe SICAP pentru fiecare factură, în baza referatelor de necesitate primite de la 

toate departamentele unității. 

- Am întocmit diverse situații către Primăria Comarnic, adrese necesar materiale, intervenții, acțiuni 

prevăzute sau neprevăzute pentru a asigura bunul mers al activității instructiv-educative.  

- Am făcut demersuri și am întocmit dosarele necesare obținerii autorizațiilor DSV de funcționare pentru 

fiecare structură apartinând liceului, am obținut autorizațiile și avizele respective. 

- Am efectuat achiziții pe SEAP, tinând evidența referatelor de necesitate, ofertele de acceptare pentru 

achiziții și facturile pentru plata acestor achiziții și am întocmit dosarele cu facturi-copii xerox, plus 

recepții primite de la departamentul contabilitate în acest sens. 

- Am verificat dosarele contractelor de furnizori urmărind cu atenție expirarea acestora și încheierea de 

alte contracte pe SEAP. 

- Am urmărit zilnic activitatea microbuzelor școlare, încadrarea în programul acestora în trafic conform 

orarului anunțat elevilor și parinților acestora precum și bunul mers pentru asigurarea siguranței elevilor 

în drum către și de la școală, pentru toate structurile și toate zonele limitrofe ale localității noastre. 

- Am întocmit graficul circulației microbuzelor școlare în funcție de cererile elevilor și părinții acestora, 

am urmărit respectarea acestuia. 

- Am întocmit fișele de magazie cu consumul de combustibil al microbuzelor școlare, am ținut evidența 

strictă a combustibilului și a curselor conform facturilor primite de la departamentul contabilitate. 

- Am întocmit documentația necesară actualizării copiilor conforme, a clasificării microbuzelor școlare, 

întocmirea RCA, evidența și efectuarea ITP-ului, rovinieta, etc 

- Am ținut permanent legătura cu șoferii pentru orice problemă apărută la microbuze și am intervenit în 

timp la unitatea service auto care se ocupă de mentenanța microbuzelor pentru a menține siguranta 

elevilor, șoferilor și a celorlalți participanți la trafic. 

- Am mediat incheierea contractului cu firma de catering pentru meniurile prescolarilor de la Gradinita  
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cu Program Prelungit Nr.1 Ghiosesti, am verificat meniul saptamanal, am urmarit respectarea 

cantitatilor si a calitatii alimentelor distribuite catre unitatea noastra, incadrarea produselor alimentare 

in normele DSP. 

- Am incasat lunar contravaloarea meniurilor pe baza listelor de prezenta, am depus banii in trezorerie si 

am inaintat documentele de varsamant catre departamentul contabilitate pentru plata facturilor de 

meniuri.  

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

contabilitate în termen.   

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

statului de plată. 

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

documente și am dus la departamentul contabilitate. 

- Am elaborat proceduri operaționale ori de câte ori a fost necesar pentru a emite o ediție sau revizie. 

- Am efectuat demersuri pentru repararea obiectelor de inventar, a instalațiilor din sălile de curs și alte 

incăperi adiacente, remedierea oricărei situații ivite în cursul anului școlar pentru asigurarea bunului 

mers al programului instructiv-educativ dar și pentru înlocuirea acestora, am căutat cele mai bune oferte 

pe piața concurențială. 

- Am întocmit lunar stocul de materiale consumabile precum și evidența strictă a materialelor date în 

consum și am raportat aceste situații la departamentul financiar-contabil până cel mai târziu la data de 

10 ale lunii următoare. 

- Am ținut legătura permanent cu furnizorii de materiale necesare bunului mers al activității școlare, am 

căutat cele mai bune soluții pentru achiziția acestora, m-am asigurat de stocuri suficiente de materiale. 

- Am ținut legătura cu firmele de prestări servicii cum ar fi: servicii DDD, am însoțit și verificat lucrările 

la fiecare structură în parte; 

- Am tinut legătura permanent cu firma contractantă pentru mentenanță it și supraveghere unitate școlară 

și le-am solicitat ajutor ori de câte ori am întâmpinat probleme în rețea sau sistemul calculatoarelor 

unității noastre. 

- Am întocmit dosarele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, prelungirea sau reînnoirea 

autorizațiilor care expirau. 

- Am întocmit listele comisiilor de inventar, am înregistrat obiectele nou achiziționate precum și obiectele 

propuse spre casare,  am verificat toate listele de inventar, astfel încât să fie finalizate și să poarte toate 

semnăturile membrilor comisiei. 

- Am predat profesorilor diriginți, învățătorilor și educatorilor pe liste individuale obiectele de inventar 

și mijloacele fixe la sălile de curs unde erau responsabili împreună cu elevii din clasele respective. 

- Am comandat cataloage, carnete de elev, condici, carti plus diplome premii si alte tipizate pe care le-

am distribuit colegilor diriginti/invatatori pe baza de proces vebal de predare-primire. 

- Am comandat si distribuit carduri/vouchere de vacanta pentru colegii nou veniti in unitatea noastra, am 

ajutat colegii la activarea acestor carduri. 

- Am urmărit casarea, înlăturarea și scoaterea din gestiune a obiectelor propuse și aprobate spre casare. 

- Am participat alături de colegii mei(personalul nedidactic) și conducerea unității la modernizarea și 

amenajarea spațiului necesar precum și înființarea unei grupe noi de preșcolari, cu program prelungit, 

la Grădinița Nr.1 Ghioșești. 

- Am făcut parte din comisiile de concurs din cadrul unității noastre, în vederea ocupării posturilor 

vacante am întocmit subiecte de examen, am corectat-evaluat candidații înscrisi la concurs.    

-         

                                                                                                             Administrator patrimoniu, 

                                                                                                       Ștefănescu Elena-Camelia  
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SITUAȚIA PRIVIND REZULTATELE  LA EXAMENELE NAȚIONALE  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022   

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2022 
 

1. SESIUNEA IUNIE - IULIE 2022 

 
 

Promoția 
 

Înscriși 
 

Prezenți 
 

Absenți 
 

Promovați 
Note 

6-
6,99 

Note 
7-

7,99 

Note 
8-

8,99 

Note 
9-

9,99 

 
Promovabilitate 

%  

 
Curentă  

68 67 1 54 9 9 19 17 80,60% 

 
Anterioară  

7 5 2 3 3 0 0 0 60,00 

 
TOTAL 75 72 3 57 

12 9 19 17 79,17 

 

 

PROMOVABILITATE PE CLASE - SERIA CURENTĂ 

 

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 
% 

XII MI 28 28 27 96,43 

XII U 30 30 28 93,33 

XII PM 10 9 1 11,11 

 

 

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 

68 
 

68 0 6 62 

 

 

B. EVALUAREA COMPETENȚELOR DIGITALE 

Candidaţi 

înscrişi 

Candidaţi 

prezenţi 

  Nivel de competenţă 
  

Fără 
calificativ 

Utilizator 
începător 

Utilizator 
mediu 

Utilizator 
avansat 

Utilizator 
experimentat 

68 67 3 10 26 16 12 

 

C. EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ  

DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

   LIMBA ENGLEZĂ 

Candidaţi înscrişi Prezenţi Evaluaţi Promovaţi 

67 

 

 67 

 

  67 

 

  67 
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2. SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE 2022 
Promoția Înscrisi Prezenți Absenți Promovați Note 

6-6,99 
Note 

7-
7,99 

Note 
8-8,99 

Note 
9-9,99 

Promova
bilitate 

%  

 
Curentă  

18 13 5 4 3 1 0 0 22,22 

 
Anterioară  

2 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
TOTAL 

20 14 6 4 3 1 0 0 20 

 

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 

0 17 11 

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 16 13 13 0 4 6 3 0 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII- A 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Candidaţi înscrişi Candidaţi prezenţi Promovaţi promovabilitate %  

41 40 39 97,50 

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 A 27 26 26 100 

VIII B 14 14 13 92,85 

  

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 2 6 7 12 9 4 0 

Matematică 2 9 11 8 6 4 0 



 

 

53 

 

Direcții de acțiune- priorități   
 

  
- respectarea legalității în organizarea și desfășurarea examenelor și concursurilor organizate la nivel 

local; 

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

de formare continuă, la schimburi de experiență, în scopul creșterii eficienței actului educațional; 

- transparența decizională adecvată a unității de  învățământ ;  
- respectarea codului de control intern prin identificarea și eliminarea factorilor de risc/de risc la 

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

a resursei umane/modernizarea bazei materiale și a infrastructurii; 

- menținerea și fluidizarea fluxului informațional între unitatea de învățământ, I.S.J., M.E.N., Primărie, 

Consiliul local, instituții de artă și cultură, structurile locale cu care interferăm în actul educațional. 

- atragerea, selecția, angajarea și gestionarea resurselor umane în acord cu nevoile exprimate la nivelul 

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

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

elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane la nivelul județului;  
- organizarea și monitorizarea evoluției în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice; 

- monitorizarea activităților de consiliere și orientare școlara în unitățile de învățământ; proiectarea 

activităților extrașcolare în parteneriat cu operatori economici, fundații, asociații, organizații 

neguvernamentale, etc., în vederea îmbunătățirii calității educației; 

- activități educaționale ce vizează combaterea violenței, diminuarea abandonului și absenteismului, 

creșterea motivației școlare, precum și a promovarea învățării pe tot parcursul vieții ; 

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

inspectoratului şcolar; 
 
-  acordarea de asistenţă tehnică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, în acordarea finanţării 

de bază şi complementare unităţilor  

-  realizarea diagnozei factorilor specifici rețelei școlare împreuna cu directorii unităților de învățământ, 

ținând seama de tendințele demografice și de dezvoltare socio-economică, astfel încât să se realizeze 

simultan calitatea și echitatea în educație; 
 
- dimensionarea rețelei școlare și dimensionarea efectivelor de elevi/preșcolari, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. 

- gestionarea riguroasă a bazei de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de 

învăţământ, precum şi întreaga bază de date SIIR a educaţiei la nivelul unitații; 
 
- dezvoltarea sistemul informatic pentru statistici, examene naţionale, mişcări de personal;  
- administrarea corecta a reţelei de calculatoare şi asigurarea bunei funcţionări a staţiilor de lucru ale 

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

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

- respectarea conditiilor de legalitate în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările aprobate, în 

organizarea activităţilor de licitaţie pentru adjudecarea proiectelor şi executarea lucrărilor la noile 

obiective, precum şi achiziţiile publice de bunuri pentru unitatea de învățământ, în controlul execuției 

în bune condiţii a lucrărilor prevăzute în programul de investiţii, pentru unitate (acolo unde este cazul) 

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

 

 

Director, 

Prof. Peticilă Elena 


