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CAPITOLUL I  . ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 

 

1.1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII 

 

VIZIUNEA: 

LICEUL TEHNOLOGIC  TRANSPORTURI AUTO oferă posibilitatea elevilor de a-şi forma competenţe 

teoretice şi practice la standarde europene pe nivel 3 (învăţământ profesional), nivel 4 (învăţământ liceal) şi 

nivel 5 (învăţământ postliceal). Competenţele profesionale dobândite  le permit absolvenţilor integrarea 

socio-profesională sau continuarea studiilor. 

LICEUL TEHNOLOGIC  TRANSPORTURI AUTO işi propune ,ca finalitate , absolvenţi educaţi şi instruiţi, 

capabili de inserţie socio-profesională rapidă. 

 

MISIUNEA: 

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO are misiunea: 

- de a pregăti specialişti în domenii şi calificări cerute pe piaţa muncii internă şi internaţională/europeană; 

- de a dezvolta competenţe profesionale care să permită absolvenţilor integrarea socio-profesională; 

- de a motiva elevii pentru realizarea de performanţă; 

- de a forma/dezvolta la elevi valori etice şi democratice; 

- de a pregăti elevii pentru viaşă. 

 

1.2. ACTE NORMATIVE CARE AU STAT LA BAZA ORGANIZARII ACTIVITAȚ II 

 

 

 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 O.M.E.N. nr.5447/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 O.M.Ed.C. nr. 5021/2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea 

învăţământului obligatoriu; 

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

asigurarea calităţii educaţiei, cu mofificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat 

prin OMENC nr. 3844/2016; 

 OMENCTS NR. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului 

din învăţământul preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMECTS nr. 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere 

şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 O.ME.C nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021; 

 H.G. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se 

asigură prin bugetul de stat, din sume defalcate prin T. V. A. prin bugetele locale, pe baza costului 

standard per elev/preşcolar; 

 Regulamentul intern al Liceului Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi. 
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1.3.  ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- Profilul şi specializările şcolii sunt adaptate la 

cererea de pe piaţa muncii; 

- Existenţa  unei  bune  baze  materiale pentru 

laboratoarele de fizică, chimie, biologie, informatică, 

legislaţie rutieră mecanică, automobile; 

- existenţa a două ateliere ţcolare de lăcătuşărie şi a 

unui atelier ţcolar de electrotehnică cu dotare bună; 

- Existenţa  cabinetului  medical,  a cabinetului  

psihopedagogic  şi  a  personalului calificat pentru 

acestea; 

- Proiectarea documentelor personalului didactic de 

predare în conformitate cu 

reglementările/recomandările ghidurilor 

metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, 

cu metodica predării fiecărei discipline şi respectând  

particularităţile de vârstă ale elevilor; 

- Personal didactic şi didactic auxiliar calificat; 

- Consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în 

dificultate; 

- Preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

învăţare; 

- Condiţii bune/foarte bună de cazare şi masă oferite 

elevilor; 

- Dotarea pichetelor PSI conform legislaţiei în 

vigoare; 

- Parteneriate viabile şi eficiente cu agenţi 

economici, Poliţia locală, Direcţia de Sănătate 

Publică, ş.a; 

- Întărirea securităţii perimetrului școlar prin 

angajarea unei firme de pază și accesul elevilor în 

unitate pe baza carnetului de elev . 

 

- Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor (foarte 

mulţi elevi vin cu o pregătire deficitară de cultură 

generală); 

- Nivel scăzut al interesului manifestat de către unii 

părinţi faţă de problemele şcolii; 

- Interesul scăzut al elevilor pentru participarea la 

activităţile extracurriculare, la olimpiade şi 

concursuri şcolare; 

-Numărul ridicat de elevi navetişti (cca 60%); 

- Absenteism ridicat în rândul elevilor din 

învăț ământul obligatoriu; 

-  Populaţie şcolară provenită din familii cu venituri 

mici şi grad de educaţie scăzut; 

- Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul 

instructiv-educativ; 

- Lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru 

perfecţionare profesională; 

-Uzura fizică şi morală a unei părţi din baza 

materială, în special material didactic; 

- Existenţa  unei  bune  baze  materiale învechite în 

atelierele şcolare în care se realizează instruirea 

practică în domeniul întreţinerii şi reparării 

automobilelor; 

- parcul auto modest (doar două autoturisme şcoală 

pentru pregătirea practică a elevilor în vederea 

obţinerii permisului de conducere auto de categoria 

B, lipsa autovehiculelor-şcoală prin care să se ofere 

elevilor posibilitatea pregătirii practice în vederea 

obţinerii permisului de conducere auto pentru 

categoriile C1 şi C1E) 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

- Posibilitatea de perfecţionare şi formare continuă a 

cadrelor didactice prin proiecte şi programe derulate 

de CCD Călăraşi; 

- Oferta mare de concursuri şcolare şi extraşcolare; 

- Disponibilitatea agenţilor economici de a se 

implica în orele de pregătire practică şi elaborare 

CDL-uri; 

- Parteneriat funcţional al liceului cu autorităţile 

publice locale; 

- Existenţa disponibilităţii de colaborare şi 

parteneriat la nivel de Consiliu Local; 

 

 

 

 

 

-Insuficientă conştientizare a părinşilor privind rolul 

lor de principal partener educaşional al şcolii; 

-Frământările, incertitudinile, lipsa de direcţie clară 

pe plan economic, social, politic, la nivel micro-, dar 

şi macroregional; 

-Scăderea efectivelor de elevi ca urmare a scăderii 

natalităţii; 

-Starea economică şi socială modestă a majorităţii 

familiilor din care provin elevii determină o slabă 

preocupare pentru progresul şcolar şi nevoile de 

dezvoltare personală a elevilor; 

-Resurse bugetare insuficiente pentru asigurarea la 

nivel optim a materialelor necesare activităţilor 

didactice şi nedidactice; 

-Finanţarea per elev deficitară. 
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1.4. DOMENII / PRIORITĂŢI / OBIECTIVE 

 

- Management instituţional 

 

 Asigurarea unui management strategic şi operaţional democratic la nivelul organizaţiei;
 

 Creș terea siguranţei elevilor în incinta unităţii de învăţământ;
 

 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
 

 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii;
 

 Gestionarea imaginii instituţiei;
 

 Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strictă a legislaţiei în vigoare;
 

 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere şcolară;
 

 Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;
 

 Creşterea interesului partenerilor educaţionali (familie, comunitate locală) faţă de activitatea 

didactică din unitatea şcolară;
 

 Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel local, 

regional şi naţional. 
 

- Management educaţional 

 Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii;
 

 Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor /obiectivelor de referinţă şi a 

conţinuturilor vizate de curriculumul şcolar;
 

 Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;
 

 Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară prin implicarea cadrelor didactice în 

programele de formare profesională oferite de CCD şi de alţi furnizori;
 

 Implicarea şcolii în parteneriate şcolare;
 

 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale ;
 

 Corelarea ofertei IPT cu nevoile de calificare cerute pe piaţa muncii; 
 

 

- Managementul calităţii 

 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă 

aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;
 

 Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurile responsabile 

cu evaluarea internă a unităţii;
 

 Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului de învăţare.
 

 

 

CAPITOLUL 2. ANALIZA CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE DE L. T. Tr. AUTO 

 

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII (CEAC) 

- Responsabil, prof. ing. Carmena Gojnea 

 

 

             În anul şcolar 2020-2021,  CEAC a fost constituită conform  articolului nr. 44 din Regulamentul de 

organizare şi functionare a unităţilor şcolare  din invatamantul preuni-versitar aprobat prin ordinul ME 

5447/2020,  a Legii Educatiei Nationale  1 /2011, prin Decizia nr. 110/14.09.2020 având urmatoarea 

componenţă: 

 

1. GOJNEA CARMENA  - responsabil ; 
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2. BUDU IONEL                                 -membru ; 

3. PĂUN GEORGEL                           -membru ; 

 4. CĂLĂRAŞU CRISTIAN              -membru ; 

 5. GRAMA ANTONIU MIHAI - membru, reprezentantul elevilor ; 

 6. SĂNDINA GEORGESCU       - membru, reprezentantul Consiliului Local ; 

 7. BUZOIANU ELENA               - membru, reprezentantul sindicatului ; 

 8. MUŞAT IOLANDA                - reprezentantul părinţilor. 

 

          Intreaga activitate a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii a urmarit implementarea Sistemului 

de management al calităţii la nivelul unităţi de invatamant. 

Activitatea  CEAC a constat în elaborarea şi implementarea urmatoarelor documente: 

-    Strategia de  asigurare a calităţii 2020-2021- ce a avut în vedere documentele emise în acest 

domeniu de ARACIP, Planul de Acţiune al Scolii (PAS), Raportul de Evaluare Interna (RAEI), 

rapoartele de Monitorizare/ Evaluare externa 

 Planul  operational  2020-2021 pentru asigurarea calităţii; 

 Planul de îmbunătăţire a activităţii; 

 Regulament CEAC ; 

 Organigrama CEAC ; 

 Raportul procesului de autoevaluare interna  RAEI - completat şi publicat pe site-ul liceului; 

 Validarea RAEI 2019 – 2020 ; 

 Monitorizarea PAS ; 

 Monitorizare internă 01.09.2020 - 31.08.2021. 

Precizăm că datele au fost culese şi centralizate de către responsabilul comisiei CEAC, având 

sprijinul tuturor diriginţilor. 

S-a procedat la utilizarea Aplicaţiei informatice Manualul Calităţii  de pe platforma ARACIP pentru:  

 Încărcarea documentelor şcolii privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Initializarea RAEI   2020-2021; 

 Completarea bazei de date a scolii pe secţiuni ; 

 Elaborarea şi revizuirea  procedurilor: 

        -     PROCEDURA PRIVIND SELECTIA Şi ADMITEREA ELEVILOR IN 

                INVATAMANTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI PO 42.01; 

         -     PROCEDURA OPERATIONALA EXAMENE DE DIFERENTA;    

         -     REVIZUIRE PROCEDURA OPERATIONALA ACORDAREA BURSEI   

               PROFESIONALE în INVATAMANTUL PROFESIONAL; 

- REVIZUIRE PROCEDURA OPERATIONALA ACORDAREA    

      SPRIJINULUI FINANCIAR BANI DE LICEU,   

- PROCEDURA OPERATIONALA ACCESUL ELEVILOR ÎN SCOALA;   

- PROCEDURA OPERATIONALA CAZARE ABSOLVENTI ÎN CAMIN. 

       În vederea desfăşurării în bune conditii a activităţii comisiei, au fost revizuite şi implementate  

procedurile operaţionale ce au fost ulterior cuprinse în Manualul procedurilor, în vederea disponibilităţii 

acestora întru consultare pe secţiunile Secretariat, Contabilitate, Administratie , CEAC (registru completat de 

domnul Păun Georgel). 

          Domnul profesor Păun Georgel a revizuit , acolo unde s-a schimbat legislatia ori s-au depistat vicii de 

procedură, acele proceduri operationale  ţi de sistem care s-au pretat la astfel de revizuiri. 

          Doamna psiholog Stancu Florica s-a ocupat de chestionarele de satisfacţie date părinţilor, elevilor şi 

profesorilor de către comisia CEAC, 

        Întreaga comisie s-a implicat în găsirea soluţiilor în vederea reglementării situaţiei la nivel de proces 

instructiv-educativ. 
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CAPITOLUL 3. RESURSE FINANCIARE ŞI ADMINISTRAREA ACESTORA (ec. Daniela-Mioara Muşat – administrator financiar/contabil şef) 

 

3.1. COMPONENŢA SERVICIULUI CONTABILITATE 

Membri: Muşat Daniela-Mioara - contabil şef 

Tonciu Viorica – administrator de patrimoniu 

3.2. CONTUL DE EXECUŢIE LA DATA DE 30.06.2021 - BUGET DE STAT 

 

Cod Indicator Credite bugetare Credite bugetare Angajamente Angajamente Plăţi efectuate Angajamente Cheltuieli efective 

 iniţiale trimestriale bugetare legale  legale de plătit  

01 239651.00 1422806.00 1369340.00 1369340.00 1369340.00 1369340.00 1348018,00 

10 2257651.00 1360344.00 1285982.00 1285982.00 1285982.00 1285982.00 126513.00 

57 0.00 0.00 0.00 19199.00 19199.00 0,00 19199.00 

57.02 0.00 0.00 0.00 19199.00 19199.00 0,00 19199.00 

57.02.02 0.00 0.00 0.00 19199.00 19199.00 0,00 19199.00 

59 140000.00 62462.00 53873.00 53873.00 53873.00 53873.00 53873.00 

59.01 140000.00 62462.00 53873.00 53873.00 53873.00 53873.00 53873.00 

 

3.3. CONTUL DE EXECUŢIE LA DATA DE 30.06.2021 - BUGET LOCAL 

Cod Indicator Credite bugetare Credite bugetare Angajamente Angajamente Plăţi efectuate Angajamente Cheltuieli efective 

 iniţiale trimestriale bugetare legale  legale de plătit  

01 524000.00 376000.00 394350.00 394350.00 394350.00 0.00 293450.00 

20 500000.00 356000.00 289610.00 289610.00 289610.00 0.00 288710.00 

57 8000.00 8000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

59 16000.00 12000.00 4740,00 4740,00 4740,00 0.00 4740,00 

 

 

3.4. CONTUL DE EXECUŢIE LA DATA DE 30.06.2021 - EXTRABUGETARE 

Cod Indicator Credite bugetare Credite bugetare Angajamente Angajamente Plăţi efectuate Angajamente Cheltuieli efective 

 iniţiale trimestriale bugetare legale  legale de plătit  

01 160000.00 95000.00 20797.00 105599.00 96937.00 8662.00 20976.00 

20 157000.00 92000.00 20798.00 12000.00 3338.00 8662.00 20976.00 

57 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CAPITOLUL 4. RESURSE UMANE – PERSONAL 

 

4.1. SITUAŢII SATISTICE 

 

4.1.1. SITUAŢIA NORMELOR / POSTURILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

Total 

 

Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic Total norme 

    

27 7,5 11 22,71 

    

    

 

 

 

 
 

4.1.2.  SITUAŢIA ÎNCADRĂRII CU PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT 

 

 

 

Titulari Suplinitori Pensionari 

   

17 10 0 

   

 
 

 

 

 

059 016 

024 

Personal didactic

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic

063 

037 

000 

Titulari

Suplinitori

Pensionari
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4.1.3.  DISTRIBUŢIA CADRELOR DIDACTICE PE DISCIPLINE ŞI DUPĂ GRADE DIDACTICE 

 

 

Nr.  

Total 

 Titulari   Suplinitori  Plata 

        

cu 

Crt. 
Disciplina/Domeniul 

Gr.I Gr.II Def Deb Gr.I Gr.II Def Deb  

ora            

1. Limba română 1 1 - - - - - - - - 

            

2. Limba engleză 1 - 1 - - - - - - - 

            

3. Limba franceză 1 - - - - - - - 1 - 

            

4. Matematică 1 1 - - - - - - - - 

            

5. Fizică 1 1 - - - - - - - - 

            

6. Chimie 1 1 - - - - - - - - 

            

7. Biologie 1 - - - - 1 - - - 

1 

 

8. Istorie 1 1 - - - - - - - 

- 

 

9. Geografie 1 - - - - 1 - - - 

- 

 

10. Socio-umane 2 1 - - - - - - 1 

1 

 

11. Ed. plastică 1 - - - - - - - - 

- 

 

12. Ed. antreprenorială 1 1 - - - - - - 1 

1 

 

13. Ed. muzicală 1 - - - - - - - 1 

1 

 

14. Religie 1 - - - - - - - 1 

1 

 

15. Ed. fizică 4 - - - - - - - 1 

3 

 

16. TIC 1 1 - - - - - - - - 

17. PST 1 - - - - - - - - 1 

18. Tehnologii (prof. ing.) 7 5 2 - - - - - - - 

19. Tehnologii (maiştri instr.) 4 3 - 1 - - - - - - 
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4.1.4. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

                    

                           

 

Nr. 

         Studii superioare    

Studii 

medii  

Şef de 

   

Compartimentul 

 

Tota

l 

                  

           

 

       

  

Crt. 

    

IA I 

 

II 

 I

A 

 

I 

 

II 

 

compartiment            III     III 

                            

                               

 1    Secretariat   1   1 -  -  -    -  -  -  -  1 

                               

 2    Contabilitate   1   1 -  -  -    -  -  -  -  1 

                               

 3    Administrativ   1   - 1  -  -    -  -  -  -  - 

                               

 4    Biblioteca   1   1 -  -  -    -  -  -  -  - 

                               

 5    Laborant   1   - -  -  -    -  1  -  -  - 

                               

 6    Pedagog   2   - -  -  -    2  -  -  -  - 

                               

 
7  

  

Tehnician 

   
1   - -  -  -  -  -  1         -           - -  - 

 
     8  

  

Bucătăreasă 

   
2   - - -   -    -  2  -  -  - 

      9    Muncitori   4   - -  -  -    -  3  1  -  - 

                                   

 
10  

  

Îngrijitori 

   
6   - -   -  -    -  6  -  -   - 

                                

     TOTAL   19       2    1    -   -       3     12     1  -   2 
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4.1.5.  EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE NORME DIDACTICE 

 

Total: 

 

2018- 2019 2019- 2020 2020-2021 

   

26,38 22,93 22,71 

   

 

 

 

 

 
 

 

4.2. FORMAREA CONTINUĂ  

- responsabilul comisiei, prof. ing. Daniel Nicolescu 

4.2.1. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE 

 

4.2.2.1. Perfecţionarea prin grade didactice 

 

TABEL NOMINAL AL CADRELOR DIDACTICE CARE AU AVUT INSPECŢII 

 

Nr 

crt 

Nume şi prenume Funcţia și specializarea Inspecţia 

1. PĂUN GEORGEL Profesor – transporturi rutiere Curentă 1 

 

4.2.2. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat în vederea consilierii viitoarelor cadre 

didactice 

- suportul direcţiunii scolii în vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare în tara şi 

strainatate 

2018- 2019
2019- 2020

2020-2021

26,38 

22,93 
22,71 

Evoluția numărului de norme 
didactice 
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PUNCTE SLABE 

- Alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna  în concordanţă cu nevoia de dezvoltare personală 

OPORTUNITĂŢI 

- oferta variata a CCD şi a altor furnizori de formare 

- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc 

- oferta stagiilor de formare în strainatate  

 

AMENINȚĂRI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  comparativ cu anii anteriori. 

 

Concluzionând, în anul şcolar 2020-2021 formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din 

unitatea noastră s-a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelordidactice; 

 prin schimburi de experienţă profesională; 

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, 

conferinţe s. a.; 

 prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau 

colaboratori; 

 prin cursuri postuniversitare; 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sauperfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEN). 

 

Planul managerial al comisiei pentru anul şcolar 2020-2021  si-a axat orientarea,demersul didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţ istrategice:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

3. Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, învederea atragerii elevilor către şcoala noastră şi 

spre performanţă;  

4.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

 

Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces 

continuu şi cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră 

au fost implicate într- o varietate de astfel de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor 

de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor 

personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

 prin participarea la cursuri de formare şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii 

abilitate sau prin perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MEN).  

 

Toate cadrele didactice din unitatea  noastrĂ au participat la consfatuirile organizate de ISJ 

Călăraşi la Începutul anului şcolar.  În cadrul comisiilor organizate la nivelul şcolii,  s-au desfăşurat  
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lectii demonstrative, mese rotunde sau sustinere de referate cu scopul de a imparti din cunostintele 

acumulate şi celorlati colegi de catedră. 

 

Având în vedere toate aceste date propunem tuturor sa se intereseze în legatura cu diversele 

cursuri existe în oferta CCD Călăraşi  sau în cadrul altor furnizori de formare. 

 

Existând obligativitatea, conform legii, de a acumula un numar de credite , 90  în decursul a 

cinci ani calendaristici invităm cadrele didactice să consulte lista aflata pe site-ul  ISJ precum şi 

dosarul comisiei de perfectionare. 

 

 

4.2.3. MĂSURI PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII ÎN ANUL ŞCOLAR  2020-

2021 

 

 
o Sprijinirea şi monitorizarea activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii prin 

comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice şi prin proiecte finanţate din fonduri 

europene.
 

 

o Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin 

programe realizate de Casa Corpului Didactic şi al şi furnizori.
 

 

o Coordonarea şi monitorizarea activităţii de formare continuă prin sesiuni metodico-ştiinţifice 

de comunicări şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice.
 

 

o Informarea cadrelor didactice asupra oportunităţilor de formare continuă pe plan local, 

regional sau naţional şi facilitarea accesului la programele de formare.
 

 

o Informarea şi consilierea cadrelor didactice cu privire la susţinerea inspecţiilor curente şi 

speciale pentru examenele de definitivat şi grade didactice.
 

 

o Informarea şi consilierea cadrelor didactice cu privire la pregătirea metodico-ştiinţifică 

pentru susţinerea examenele de definitivat şi grade didactice.
 

 

 

 

CAPITOLUL 5. ELEVII 

 

5.1. DATE STATISTICE PRIVIND CUPRINDEREA ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021: 

 

Forma de învăţământ 

TOTAL 

Număr clase Număr elevi 

Liceu tehnologic zi 1 25 

Liceu tehnologic seral - - 

Liceu vocaţional 4 87 

Învăţământ profesional 6 121 

Şcoala postliceală 1 31 

Şcoala de maiştri 1 59 
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5.2 DATE STATISTICE PRIVIND SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

5.2.1 SITUAŢIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ PE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

5.2.1.1 Liceu tehnologic zi  

Indicatori Total 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 25 

Elevi rămaşi la sfârșitul anului şcolar 22 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului I 9 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului II 16 

Elevi corigenţi la sfârşitul semestrului II 5 

  Elevi cu situaţia şcolară neîncheiată la sfârşitul sem I 15 

Elevi repetenţi 3 

Elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 22 

   Procent promovabilitate la sfârşitul anului şcolar 88% 

Elevi neşcolarizaţi - 

Elevi exmatriculaţi - 

Elevi retraşi - 

Elevi cu note la purtare sub 7 3 

 

5.2.1.3 Liceu vocaţional zi 

Indicatori Total 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 87 

Elevi rămaşi la sfârșitul anului şcolar 82 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului I 61 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului II 74 

Elevi corigenţi la sfârşitul semestrului II 5 

  Elevi cu situaţia şcolară neîncheiată la sfârşitul sem I 2 

Elevi repetenţi 3 

Elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 74 

   Procent promovabilitate la sfârșitul anului şcolar 96,34% 

Elevi neşcolarizaţi  

Elevi exmatriculaţi  

Elevi retraşi 2 

Elevi cu note la purtare sub 7 2 

 

5.2.1.4. Învăşământ profesional 

Indicatori Total 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 121 

Elevi rămaşi la sfârșitul anului şcolar 103 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului I 54 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului II 82 

Elevi corigenţi la sfârşitul semestrului II 11 

  Elevi cu situaţia şcolară neîncheiată la sfârşitul sem I 16 

Elevi repetenţi 18 

Elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 95 

   Procent promovabilitate la sfârșitul anului şcolar 92,23% 

Elevi neşcolarizaţi - 
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Elevi exmatriculaţi - 

Elevi retraşi - 

Elevi cu note la purtare sub 7 18 

 

5.2.1.5. Şcoala postliceală 

Indicatori Total 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 31 

Elevi rămaşi la sfârşitul anului școlar 23 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului I 23 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului II 23 

Elevi corigenţi la sfârşitul semestrului II - 

  Elevi cu situaţia şcolară neîncheiată la sfârşitul sem I 22 

Elevi repetenţi 7 

Elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar - 

   Procent promovabilitate la sfârșitul anului şcolar 70,97% 

Elevi neşcolarizaţi - 

Elevi exmatriculaţi - 

Elevi retraşi 1 

Elevi cu note la purtare sub 7 - 

 

5.2.1.6.  Şcoala de maiştri 

Indicatori Total 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 39 

Elevi rămaşi la sfârșitul anului şcolar 38 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului I 38 

Elevi promovaţi la sfârşitul semestrului II 38 

Elevi corigenţi la sfârşitul semestrului II - 

  Elevi cu situaţia şcolară neîncheiată la sfârşitul sem I - 

Elevi repetenţi 1 

Elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 38 

   Procent promovabilitate la sfârşitul anului școlar 97,44% 

Elevi neşcolarizaţi - 

Elevi exmatriculaţi - 

Elevi retraşi - 

Elevi cu note la purtare sub 7 1 

 

5.3. DATE STATISTICE PRIVIND MEDIUL SOCIAL 

5.3.1.  Mediul de provenienţă al elevilor – cursuri de zi 

 

Clasa IX X XI XII ŞC.  PROF. TOTAL 

       

Rural       23     21      11   9       100 164 

       

Urban 25 4 13 6 21 69 

       

Total 48 25 24 15 121 233 
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5.3.2.  Distribuţia după gen 

 

Clasa IX X XI XII ŞC. PROF. TOTAL 

       

Băieţi 48 25 24 15 121 222 

       

Fete 5 4 1 1 - 11 

       

 

       

5.3.3.  Distribuţia elevilor  navetişti 

 

Clasa IX X XI XII ŞC. PROF. TOTAL 

       

Nr. elevi 14 4 4 1 31 54 

       

 

 

5.3.4.  Distribuţia elevilor care au  locuit în cămin 

 

Clasa IX X XI XII ŞC. PROF. TOTAL 

       

Nr. elevi 1 3 6 3 13 17 

       

 

 

5.3.5.  Distribuţia elevilor care au  beneficiat de sprijinul financiar ,,Bani de liceu” 

 

Clasa IX X XI XII ŞC. PROF. TOTAL 

       

Nr. elevi 1 - 2 1 - 4 

       

 

 

 

5.3.6.  Distribuţia elevilor care au  beneficiat de bursă socială şi bursă de studiu 

 

Clasa IX X XI XII Ș C. PROF. TOTAL 

       

Nr. elevi - 6 3 3 - 12 

       

 

 

 

5.3.7.  Distribuţia elevilor care au  beneficiat de bursă profesională 
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Clasa IX X XI TOTAL 

Nr . elevi 38 36 27 101 

     

 

 

 

 

5.4  REZULTATE LA EXAMENE 

 

5.4.1. PROMOVABILITATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

Indicatori Instructor sportiv 

Total absolvenţi 15 

Înscrişi la examen 14 

Promovaţi iunie-iulie 4 

Promovaţi august - 

Total promovaţi 4 

Promovabilitate 28,57% 

 

 

  

5.4.2.  DISTRIBUŢIA DUPĂ MEDII LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

 

VOCAŢIONAL 

REUŞIŢI DISTRIBUŢIA DUPĂ MEDII 

Total din care 

feminin 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

4 - 3 1 - - - 

 

 

 

5.4.3. PROMOVABILITATE LA EXAMENUL DE COMPETENŢE 

PROFESIONALE 

 

5.4.3.1 Nivel 3 de calificare 

 

Indicatori Mecanic auto Tinichigiu vopsitor auto 

Total absolvenţi 17 9 

Total promovaţi 17 9 

Promovabilitate 100% 100% 

 

5.4.3.2.  Nivel 4 de calificare 

 

Indicatori Instructor sportiv 

Total absolvenţi 14 

Total promovaţi 14 

Promovabilitate 100 % 
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5.4.3.3 Nivel 5 de calificare 

 

Indicatori Maistru electromecanic 

auto 

Tehnician  transporturi 

auto interne și 

internaţionale 

Tehnician 

electromecanic auto 

Total absolvenţi 38 6 15 

Total promovaţi 38 6 15 

Promovabilitate 100% 100% 100% 

 

  

5.5.  COMISIA  PENTRU  PREVENIREA  ŞI  ELIMINAREA  VIOLENŢEI, ABSENTEISMULUI,  

A  FACTORILOR  DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂŢII 

 

 

5.5.1. OBIECTIVE GENERALE URMĂRITE LA NIVELUL COMISIEI 

 

 Continuarea programelor de prevenire a absenteismului, abandonului şcolar şi violenţei în 

şcoală.
 

 Monitorizarea în continuare a absenteismului, abandonului şcolar şi violenţei în şcoală.
 

 Gestionarea situaţiilor de risc şi a cazurilor concrete ce apar în comportamentul elevilor din 

şcoală.
 

 Extinderea parteneriatelor educaţionale cu implicaţii în prevenirea absenteismului, 

abandonului şcolar şi a violenţei în şcoală.
 

 

 

5.5.2. OBIECTIVE SPECIFICE URMĂRITE LA NIVELUL COMISIEI 

 
o Cunoaşterea fenomenului, a cauzelor şi aspectelor sale la nivelul unităţii de învăţământ.

 

o Alcătuirea şi actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar şi identificarea cauzelor 

acestuia
 

o Îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei educaţionale a colegiului, a calităţii procesului instructiv-

educativ.
 

o Prevenirea/combaterea abandonului şcolar prin abordarea unor teme educative specifice în cadrul 

activităţilor de formare a cadrelor didactice.
 

o Prevenirea abandonului prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare.
 

o Implicarea responsabilă a familiei în prevenirea abandonului şcolar.
 

o Intensificarea legăturii şcolii cu instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea  faptelor 

antisociale. 
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5.5.3. ANALIZA SWOT 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE   

   

-  Existenţa  unui  cabinet psihologic  şcolar  cu - Număr relativ mare de absenţe  înregistrate în acest 

personal calificat în cadrul unităţii de învăţământ. an la unele clase.   

-  Toate  cadrele  didactice  diriginţi  au  parcurs -  Un  număr  mare  de  elevi  navetiști  din  localităţi 

modulul de formare - consiliere și orientare şcolară. îndepărtate.   

- Dotare corespunzătoare a şcolii pentru activitatea -  Repartizarea  computerizată  care  îi  determină  pe 

didactică, dar și cu cantină şi cămin. elevi să frecventeze cursuri la profile care nu sunt în 

-  Parteneriate  derulate  cu  instituţii  și  ONG-uri opţiunea lor.   

privind   consilierea   elevilor   şi   cointeresarea -  Un  număr  mare  de  părinţi  plecați din țară  şi 

părinţilor privind situația lor școlară inexistenţa  unei  colaborări  eficiente dintre elevi- 

- Poziţie avantajoasă a  şcolii în oraș ce permite o părinți – ţcoală.   

navetă facilă pentru elevii din mediul rural. - Neatractivitatea orelor pentru elevi şi datorită slabei 

 pregătiri  din gimnaziu şi  neadaptarea  la  programa 

  specifică liceului.   

 

  OPORTUNITĂŢI     AMENINŢĂRI  

          

 -  Derularea  unor  proiecte  şi  programe  pentru - Diminuarea efectivelor de la clase prin aplicarea  

 diminuarea  absenţelor  și prevenirea abandonului prevederilor  ROFUIP  privind  prezenţa  elevilor  la  

 şcolar în colaborare cu CJRAE precum şi cu cursuri adică exmatriculări.    

 alte instituţii și ONG-uri.     - Apariţia  comportamentelor deviante ( agresivitate ,  

 -  Consilierea  elevilor  pentru  accesarea  burselor  „ infracţiuni comise cu violență etc.) în rândul elevilor  

 Bani de liceu ‖ şi cazarea lor în căminul colegiului. datorită absenteismului.    

 - Realizarea unei oferte educaţionale mai atractive și - Utilizarea ineficientă a programului de consiliere a  

 în concordanţă cu opțiunile elevilor.   elevilor  cu predispoziţie  la  absenteism și  abandon  

        şcolar.     

        - Implicarea unui număr limitat de cadre didactice în  

        activităţile de prevenire a absenteismului şcolar.  
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5.5.4. SITUAŢIA STATISTICĂ  A  ABESENŢELOR DIN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

 

Clasa 

 Număr elevi 

Total 

absenţe 
Motivate Nemotivate Neprezentaţi 

Cu note 

scăzute la 

purtare 

Exmatricu-

laţi 

Liceu, zi, IX 6047 2628 3419  9  

Liceu, zi, X 1729 705 1024  1  

Liceu, zi, XI 768 49 719  2  

Liceu, zi, XII 383 68 315  1  

Şc. prof. IX 7308 3043 4264  17  

Şc. prof. X 3463 391 3072  13  

Şc. prof. XI 3291 393 2898  5  

 

 

 

 Cauze care ţin de personalitatea elevului: 

 

- motivaţie şcolară scăzută; 

- lipsă de interes; 

- încredere scăzută în educaţia şcolară; 

- anxietate; 

- imagine de sine deteriorată; 

- sentimente de inferioritate; 

- abilităţi sociale reduse. 

 

 Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei: 

 

- sărăcia; 

- stil parental indiferent, neglijent; 

- familii dizarmonice; 

- părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate. 

 

 Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev) : 

 

- presiunea grupului; 

- supraîncărcarea şcolară; 

- comunicarea defectuoasă elev-profesor ( ironizarea, umilirea elevului); 

- evaluarea subiectivă; 

- frica de evaluare; 

- conflict cu colegii; 

- practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

- incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii. 

 

 

 

5.5.6. MĂSURI LUATE DE DIRIGINŢI ÎN CAZURILE ELEVILOR CARE AU PESTE 40 DE 

ABSENŢE NEMOTIVATE 
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o Cooperare şi comunicare mai bună între diriginţă şi familiile elevilor: telefonic, poştal 

sau prin deplasarea părinţilor la şcoală sau deplasarea diriginţilor la domiciliul elevilor;
 

o Aplicarea fermă a prevederilor ROFUIP cu privire la sancţionarea  elevilor  cu absenţe 

numeroase;
 

o Implicarea şi responsabilizarea elevilor cu multe absenţe în activităţi extraşcolare 

realizate la nivelul clasei;
 

o Discutarea, în particular, a oricărui incident cu elevul – căutarea împreună a unor soluţii 

pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală/a 

familiei (în funcţie de cauză);
 

o Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă 

afectivă pentru toţi elevii. 
 

5.5.. CAUZELE ABANDONULUI ŞCOLAR IDENTIFICATE DE CĂTRE COMISIE 

 

Absenteismul selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva 

discipline) şi absenteismul generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată) premerg 

fenomenul de abandon şcolar. Cauzele abandonului sunt în mare parte cele care sunt identificate 

la punctul 5.5.4. 
 

5.5.8. MĂSURI PROPUSE PENTRU COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI 

ŞCOLAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 

 Adoptarea de către profesori a unei atitudini pozitive, flexibile şi tolerante în relaţia cu 

elevii pentru a obţine un angajament susţinut al elevilor; 

 Implicarea bisericii şi a autorităţilor publice locale (primărie, poliţie) în rezolvarea unor 

cazuri de comunicare cu familiile elevilor navetişti; 

 Sporirea eforturilor  cadrelor didactice de a motiva elevii  să participe la orele de curs; 

 Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul precum şi evitarea constituirii unor elite, concomitent cu 

etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin elitei; 

 Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota 

să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului; 

 Elevii în situaţie de risc de abandon şcolar să fie consiliaţi psihologic de către psihologul 

şcolar.
 

 

 

 

 

5.5.9 ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- informarea în domeniul legislativ a elevilor, 

părinţilor şi cadrelor didactice; 

- gestionarea satisfăcătoare a unor cazuri de 

violenţă din 

şcoală; 

- atingerea unor obiective majore din planul 

 

-  nerealizarea unor activităţi propuse; 

- colaborare  insuficientă  cu  unii  părinţi  în  

vederea diminuării şi prevenirii violenţei în şcoală; 

- implicarea mai mare a resurselor umane în 

activităţile privind prevenţia situaţiilor de violenţă 

în activităţile de consiliere şi orientare; 
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stabilit; 

- consiliere individuală a elevilor implicaţi în 

cazuri de violenţă; 

- implicarea Consiliului Şcolar al Elevilor în 

activităţile propuse; 

- stabilirea sancţiunilor privind abaterile 

regulamentare la nivel de instituţie şcolară; 

-colaborarea cu diriginţii şi profesorii din cadrul 

şcolii în vederea identificării celor mai bune 

modalităţi de prevenire şi reducere a violenţei în 

şcoală; 

colaborarea cu părinţii privind asumarea în comun 

a responsabilităţilor privind prevenirea actelor de 

violenţă, siguranţa şi securitatea elevilor; 

- identificarea elevilor cu potenţial violent, a 

elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare; 

- elaborarea unui program de asistenţă 

individualizată pentru elevii implicaţi în cazuri de 

violenţă şcolară sau cu potenţial violent; 

-organizarea de activităţi educative extrașcolare. 

- valorificarea ineficientă a regulilor de 

comportament, decizie şi consecinţele deciziilor, 

abilităţi sociale etc., care să conducă la 

conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini 

responsabile a elevilor; 

-implicarea activă a partenerilor locali; 

-dezinteresul şi neimplicarea unor elevi în 

activităţile derulate 

 

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI 

 

-  colaborare  nesatisfăcătoare  cu  familiile  unor  

elevi implicaţi în acte de violenţă; 

- managementul comunicării între toţi actorii de la 

nivelul unităţii de învăţământ. 

 

 

 

 

- implicarea unui număr mai mare de elevi în 

activităţile propuse;  

- posibilitatea de a colabora eficient cu 

comunitatea; 

- continuarea programelor de parteneriat ale şcolii  

cu alte  instituţii  la  nivel  local  –  poliţie,  

jandarmerie autorităţi  locale,  ONG-uri  etc.  –  

pentru  siguranţa deplasării  elevilor  şi  pentru  

crearea  unei  vecinătăţi lipsite de pericole privind 

integritatea fizică şi psihică  

aelevilor. 

 

 

 

 

5.5.10.  DATE PRIVIND ACTELE DE VIOLENŢĂ ÎNREGISTRATE 

 

Statistica privind cazurile de violenţă din şcoală a fost elaborată de psih. şcolar Stancu Florica prin 

identificarea următoarelor aspecte: 

 Violenţă verbală şi psihologică (expresii jignitoare, tachinare, ironizare, denigrare, ameninţare, 

hărţuire) 

 Violenţă fizică (bruscare, împingere, lovire,  rănire) 

 Comportament care intră sub incidenţa legii ( viol, consum/ comercializare de droguri, vandalism, furt) 

 Ofensă adusă statutului/ autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă, atitudine 

provocatoare, sfidătoare) 
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 Comportament deviant în relaţia cu şcoala (întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei şi orice alt 

comportament ce încalcă prevederile regulamentul şcolar) 

 Numărul elevilor care au comis abateri a fost centralizat în funcţie de variabilele: sexul subiecţilor şi 

ciclul de învăţământ (liceal, profesional); 

 Tipologia cazurilor de violenţă: elev-elev, elevi-cadre didactice, elevi-terţi, cadre didactice-elevi/ cadre 

didactice, violenţă domestică; 

 

5.5.11.  CAUZELE VIOLENŢEI MANIFESTATE ÎN CADRUL LICEULUI 

 

 Contextul familial (părinţi plecaţi la muncă în străinătate, violenţa domestică, relaţionare 

deficitară părinte-copil etc); 

 Incapacitatea de a găsi alte forme de relaţionare asertivă; 

 Stima de sine scăzută, ce poate conduce spre un nivel ridicat al anxietăţii şi frustrare; 

 Comportamentul agresiv al altora şi instigarea spre acte violenţă, la nivel de grup; 

 Absenţa unui program riguros în cadrul familiei, permisivitate crescută; 

 Programul zilnic/săptămânal încărcat; 

 Influenţa mass-media sau presiunea grupului; 

 Autocontrolul scăzut; 

 Neacceptarea de către colectivul clasei, semeni etc..
 

 

5.5.12. ASIGURAREA SECURITĂŢII ELEVILOR 

 

 Precizarea, în regulamentul de ordine interioară, a condiţiilor de acces în şcoală a profesorilor, 

elevilor şi a vizitatorilor. 

 Securizarea clădirilor unităţii de învăţământ prin asigurarea serviciului de pază. 

 Intensificarea şi diversificarea în şcoală a măsurilor şi acşiunilor de organizare internă, prevenire şi 

educaţie privind asigurarea ordinii şi siguranţei elevilor. 

 Adaptarea regulamentului de ordine interioară, a fişelor postului şi fişelor de sarcini în conformitate 

cu ameninţările care afectează mediul şcolar.
 

 

 Organizarea serviciului de permanenţă cu cadrele didactice, personalul de pază şi îngrijire, elevi de 

serviciu pe toată perioada prezenţei elevilor în şcoală. 

 Limitarea, supravegherea şi asigurarea zonelor de acces în unitatea de învăţământ. 

 Prelucrarea cu elevii şi părinţii şi afişarea la loc vizibil a regulamentelor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune referitoare la paza şi securitatea unităţii de învăţământ. 

 Identificarea persoanelor ţi situaţiilor care ameninţă mediul şcolar şi semnalarea acestora către 

organele de ordine şi pază, organizarea unor acţiuni punctuale pentru depistarea unor situaţii şi 

persoane care ameninţă unitatea de învăţământ. 

 Participarea profesorilor diriginţi şi a psihologului şcolar la investigarea factorilor de risc privind 

cauzele actelor de violenţă din şcoală. 

 Utilizarea de către elevi a unor semne distinctive (uniforme, legitimaţie-card).
 

 
 

 

5.5.13. MĂSURI PROPUSE PENTRU COMBATEREA VIOLENŢEI ŞI ASIGURAREA SECURITĂŢII 

ELEVILOR 
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 Gestionarea cazurilor de violenţă, combaterea şi prevenirea acestora şi asigurarea securităţii elevilor la 

nivel de instituţie; 

 Reactualizarea ROI-ului la nivelul şcolii şi introducerea unor sancţiuni suplimentare specifice actelor 

de violenţă; 

 Psihologul şcolar a preluat o parte din elevii implicaţi în acte de violenţă în urma hotărârilor luate de 

către membrii comisiei împreună cu directorul unităţii şcolare; 

 S-au realizat activităţi de consiliere individuală şi colectivă privind formarea unor comportamente 

prosociale în rândul elevilor care au comis abateri;
 

 Testare şi evaluare psihologică în vederea identificării cauzelor care stau la baza comportamentului 

antisocial;
 

 Activităţile de consiliere individuală au fost centrate pe teme ca: stima de sine, comunicare asertivă, 

management emoţional, dezvoltarea empatiei, relaţii interpersonale, gândire pozitivă, recunoaşterea 

emoţiilor şi gestionarea furiei, comportamente prosociale etc.;
 

 S-au realizat şi activităţi de consiliere parentală, după caz, cu scopul de a colabora cu părinţii privind 

asumarea în comun a responsabilităţilor privind prevenirea actelor de violenţă, asumării 

responsabilităţilor specifice privind siguranţa şi securitatea elevilor, asigurarea ordinii în şcoli şi în 

proximitatea acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.14.  ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PENTRU PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN CADRUL  

LICEULUI 

 

Nr. Activitate vizată Măsuri şi acţiuni Termen 

Crt.    

    

1. Informare în domeniul 

legislativ 

Prezentarea normelor legislative referitoare la 

securitatea  şi 

siguranta elevilor în unitatea de învăţămant, privind 

creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţămant, a Strategiei 

Ministerului 

Educaţiei, cu privire la reducerea violenţei. 

Noiembrie 

2020 

    

2. Informare privind Întâlniri semestriale cu reprezentanţii instituţiilor semestrial 

 cauzele şi condiţiile în combaterea violenţei pentru dezbaterea  

 manifestării violenţei în cauzelor,a condiţiilor de manifestare a violenţei şi  

 şcoli implementarea unor planuri de măsuri.  

    

 mijloacele de prevenire a unor teme privind violenţa în şcoli, familie şi semestrial 

 violenţei în şcoli mass-media.   

  Relizarea unor pliante, broşuri.  
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4. 

Management şcolar Formarea comisiei de monitorizare a violenţei şcolare. 

Reactualizarea ROI-ului la nivelul şcolii, introducerea 

unor 

sancţiuni cu referire explicită la situaţiile de violenţă. 

septembrie- 

octombrie 2020 

    

5. Comunicare inter- 

Colaborarea cu IJP, Ong-URI, Biserică, Pro 

demnitatea femeii,  

 instituţională ISJ, CJAP, CJRAE Călăraşi. permanent 

    

6. 

Statistica privind 

cazurile de violenţă 

Identificarea şi monitorizarea cazurilor de violenţă din 

şcoală. 

Centralizarea datelor statistice. Întocmirea bazei de 

date. 

lunar 

    

    

 

 

 

 

 

 

5.5.15. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PENTRU PREVENIREA DELICVENŢEI JUVENILE 

 

N

r 

cr

t 

Denumire activitate Data Responsabil Descriere 

1 Întîlnire cu 

reprezentanţii poliţiei 

în cadrul instituţiei 

De câte ori 

este cazul 

Director 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei 

- informare privind consecinţele 

comportamentului antisocial 

2 Şedinţe organizate în 

cadrul Comisiei 

pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei 

Conform 

grafic 

Director 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei 

CPPE 

- investigarea cazurilor de violenţă 

- prezentarea regulamentului şcolar 

-  aplicarea sancţiunilor 

- întocmirea procesului-verbal 

3 Consilierea 

individuală/grup/cole

ctivă 

Permanent Diriginţi, 

Psiholog 

-activităţi de dirigenţie 

- activităţi de consiliere în Cabinetul de 

asistenţă psihopedagogică 

- testare psihologică 

- prevenţie și remediere a 

comportamentului agresiv/ violent 

4 Identificarea elevilor 

cu potenţial violent 

Lunar Diriginţi 

Profesori 

Director 

Psiholog 

- statistică privind violenţa 

- tipologia actelor de violenţă 

- realizarea unei baze de date 
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5 Prezentarea în 

consiliul profesoral a 

situaţiei reale privind 

cazurile de violenţă 

din şcoală 

Sem I Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei 

 

- prezentarea datelor statistice 

- cauzele violenţei 

- remedii şi recomandări 

- sancţiuni aplicate în funcţie de caz 

6  

 

 

 

 

 

 

Activităţi derulate 

pentru prevenirea şi 

combaterea actelor 

de violenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oct.2020 

Colocviu 

 

 

nov.2020 

 

 

 

19-23dec. 

2020 

 

 

 

Ian.-febr. 

2021 

 

Febr. 

2021 

 

 

 

aprilie. 

2021 

Stancu F 

Petre Eliza 

Echipa de voluntari 

 

Stancu Florica 

Budu Ionel 

Pavalasc Claudia 

 

Toţi  facilitatorii 

 Sponsori 

 

 

Stancu Florica 

Diriginţii cls a-IX-a 

 

Stancu F 

Budu Ionel 

Pavalasc C 

 

Budu Ionel 

Stancu F       

Echipa de voluntari 

Lansarea proiectului„Cuvintele 

 tale au putere‖: 

Colocviu-cauzele şi formele  

Violenţei 

 

„Violenţa - toleranţă zero‖-Ziua  

Internationala a Tolerantei 

 

Saptamana nonviolentei - „Darul meu de Mos  

Craciun‖.Realizarea de fluturaşi şi 

 pliante cu mesaje antiviolenta în  

cadrul atelierelor de lucru şi distribuirea  

acestora în şcoală sau în comunitatea locala. 

Vizite în comunitate 

 

Managementul emoţiilor-consiliere de grup 

 

,,Deschide ochii‖-activitate 

 antidrog 

 

„Mesagerii nonviolenţei‖-expozitie 

 de fotografie,postere pe tema  

nonviolenţei 

7 Organizarea unor 

activităţi recreative 

 

Sem I   

8 Monitorizarea 

elevilor cu 

comportament 

violent 

Săptămânal Psiholog 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei 

- elevii sunt programaţi pentru activităţi de 

consiliere organizate în Cabinetul de 

asistenţă psihoped. 

- colaborarea cu membrii familiei 

- testare şi evaluare psihologică 

- recomandări către alte instituţii dacă este 

cazul 

9 Baza de date Lunar Psiholog 

Diriginţi 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei 

- crearea unei baze de date cu elevii 

identificaţi cu potenţial violent, 

- colaborarea cu diriginţii, 

- prelucrarea datelor statistice şi 

stabilirea demersurilor de corectare a 

neajunsurilor constatate 
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5. 5.16. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021- 2022 

 

 Iniţierea de activităţi extraşcolare / proiecte cu referire la nonviolenţă (aplicarea de chestionare, 

colaborarea cu alte licee din localitate, concurs de afişe)
 

 Promovarea alternativelor de educaţie nonviolenţă în şcoală de către cadrele didactice formate prin    

 cursuri de acest gen. 

 Realizarea de activităţi specifice în săptămâna ‖Şcoala altfel! Să ştii mai multe, să fii mai bun!‖
 

 Transformarea regulamentului intern, specific şcolii, din instrument formal în mijloc real de prevenire, 

prin:  

- definirea clară şi funcţională a criteriilor de disciplină şcolară şi de conduită în şcoală ale 

tuturor actorilor şcolari (elevi, profesori);
 

- adaptarea prevederilor la contextul specific în care funcţionează instituţia; 

- consultarea tuturor actorilor de la nivelul şcolii (elevi, cadre didactice, părinţi) în definirea şi 

aplicarea prevederilor acestuia; 

- operaţionalizarea conţinutului la nivelul activităţii didactice concrete, prin negocieri directe 

între profesor şi elevi; 

- includerea unor reglementări ce vizează măsuri de intervenţie cu potenţial educativ şi evitarea 

centrării acţiunilor corective exclusiv pe sancţiune. 

 

 Activităţi de consiliere individuală /de grup prin care elevii vor reuşi: 

- să identifice semnele violenţei şi să cunoască consecinţele violenţei în toate mediile în care 

aceasta apare; 

- să înţeleagă problematica violenţei în şcoli şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestui 

fenomen; 

- să înţeleagă specificul stadiului de dezvoltare al elevilor cu care vor lucra; 

- să deprindă abilităţi de lucru cu grupuri de elevi. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6. DIMENSIUNEA CALITĂTIVĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 

6.1. ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE  

- responsabil, prof. Elena Buzoianu 

     În anul şcolar 2020-2021, activitatea profesorilor catedrei de limba şi literatura română şi a catedrei de 

limbi moderne a Liceului Tehnologic Transporturi Auto Calarasi a fost centrată pe următoarele obiective: 

ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, formarea continuă, autoperfecţionarea, a îmbunătăţirii 

ofertei educaţionale, a parcursurilor de instruire şi a demersurilor didactice în domeniul disciplinei, toate 

acestea în contextul provocărilor impuse de noile realităţi, şcoala hibrid şi predarea online. Obiectivele 

amintite au fost strucurate în funcţie  coordonatele definitorii ale activităţii didactice: realizarea 

curriculumului, resursele umane, dezvoltarea instituţională şi relaţiile cu comunitatea. Componenta 

curriculară a vizat ameliorarea calităţii procesului de predare/învăţare prin proiectarea curriculară, realizarea 

curriculum-ului, asigurarea calităţii procesului instrucţional centrat pe elev şi orientat spre formarea 

competenţelor cognitive, acţionale, funcţionale, pragmatice, modernizarea strategiilor educaţionale, a 

metodelor de instruire şi a resurselor didactice, reducerea absenteismului, evaluarea elevilor cu scop de 
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orientare şi optimizare a învăţării, standarde evaluative pentru asigurarea calităţii în educaţie, identificarea şi 

pregătirea elevilor capabili de performanţă şi îmbunătăţirea competenţelor de lectură. Astfel, toţi membrii 

catedrei de limba şi literatura română dar şi a limbilor moderne şi-au întocmit la timp, în mod riguros şi 

ştiinţific, planificările semestriale şi pe unităţi pentru  anul şcolar 2020/ 2021. Lecţiile desfăşurate de 

profesoarele de limba română au avut un caracter dinamic şi modern, bazându-se pe metode şi mijloace 

active de predare-învăţare, fiind în acelaşi timp adaptate predarii online.  

     Deşi activitatea didactică s-a defăşurat preponderent on line s-a parcurs materia, la toate clasele şi 

specialităţile, conform planificărilor semestriale şi obiectivelor propuse de profesorii de limba engleză şi 

limba franceză din unitatea noastră şcolară. Au fost exploatate, de la aplicaţii simple pentru comunicare 

asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook messenger, la aplicaţiile pentru comunicare sincronă, în 

grup, prin apeluri video/ videoconferinţe - Zoom, Meet, Skype. Toţi elevii şi profesorii au accesat Platforma 

de e-learning - Google classroom şi toate lecţiile se desfăşoară pe această platformă. Au fost exploatate cu 

uşurinţă, la lecţii, manualele digitale de pe site-ul manual.edu.ro (la clasele la care există aceste manuale). De 

asemenea, au fost exploatate resurse educaţionale deschise, conţinuturi digitale, biblioteci online, muzee 

virtuale, Digitaliada, LearningApps. Pe întreg parcursul Componenta evaluativă a fost urmărită de-a lungul 

întregului an şcolar, prin notare ritmică şi modalităţi alternative de evaluare. În urma evaluărilor initiale s-au 

realizat planuri de măsuri remediale, menite să eficientizeze pregătirea pentru examene, atat în online, pe 

platforma Classroom, cât şi fizic, la şcoală. 

      Perfecţionarea şi autoperfecţionarea au fost şi în acest semestru obiective esenţiale pentru membrii ariei 

curriculare limba şi comunicare, care au participat la cercurile pedagogice şi la activităţile metodice 

organizate în cadrul catedrei.  

     Pe întreg parcursul activităţii online, remarcăm deficienţe legate de comunicarea autentică, relaţionarea 

umană profesor-elev, elev-elev precum şi lipsa unei reglementări unitare referitoare la derularea lecţiilor 

online (securitatea în mediul online, obligativitatea deschiderii camerei video, asigurarea confidenţialităţii 

datelor). 

     Profesorii de limba romana şi cei de limbi moderne s-au adaptat contextului pandemic şi activităţii 

didactice derulate online, s-au implicat în activităţile de specialitate, consfătuiri didactice, şedinţe de catedră, 

cercuri pedagogice, şedinţe la ISJ cu profesorii metodişti. Aşadar, la nivelul ariei limba şi comunicare  se 

remarcă un interes constant în promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă, în formarea unei culturi 

organizaţionale care să stimuleze comunicarea, performanţa şcolară şi inovaţia şi toţi profesorii membri  

demonstrează flexilibilitate, corectitudine, probitate morală şi profesională. 

     Prin activitatea desfăşurată, membrii catedrei de limba şi literatura română şi de limbi moderne  au 

demonstrat că sunt interesaţi să aplice metode şi strategii didactice care vizează stimularea creativităţii, 

centrarea demersului instructiv-educativ pe elev şi învăţarea interactiv-creativă, reusind, în mare masura sa 

depaseasca provocarile impuse de noile realitati educationale. 

 

6.2. ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE – 

- responsabil, prof. Ştefan-Florin Marcu 

Pe  durata semestrului I al anului şcolar 2020-2021, membrii Comisiei Metodice a Ariei Curriculare „ 

Matematică şi Ştiinte‖ , au desfăşurat următoarele activităţi : 

1) În perioada 1-9 septembrie 2020, s-a procedat la alcătuirea încadrărilor şi formarea catedrelor pentru 

membrii comisiei : Marcu Florin (reprezentant arie), Dudău Victoria, Gagiu Gheorghe, Radu Elena 

Tot în această perioadă, membrii comisiei au participat la Consfătuirile anuale, ce au loc la început de an 

şcolar . 

S-a trecut apoi la studierea programelor şcolare valabile, după care s-au realizat planificările semestriale şi 

anuale, cât şi proiectarea pe unităţi de învăţare . 

2) Au fost alcătuite, în cadrul comisiei, planurile manageriale şi planurile de activităţi pentru acest an şcolar. 

3) Tot în septembrie 2020, s-au alcătuit testele initiale, de către membrii comisiei, dupa modelele realizate de 

minister . Aceste teste au fost administrate elevilor, rezultatele fiind apoi centralizate pe clase . Rezultatele 
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obţinute de elevi au fost  slabe, în special la clasele a IX a, cu medii ale  claselor între 3 şi 4 (ca dovadă a 

bagajului foarte slab de cunoştinţe cu care vin acesti elevi din şcoala generala, unii neştiind nici tabla 

înmultirii). Drept urmare, în urma discuţiilor , s-au alcătuit planuri şi s-au stabilit măsuri de recuperare . 

4) In calitate de diriginte al clasei cu profil sportiv X D, domnul profesor Marcu Florin a incercat sa creeze 

un colectiv unit cu rezultate bune la învăţătura, a ţinut o strânsa legatura cu părinţii, a organizat sedinte cu 

părinţii…In toata perioada în care scoala s-a desfăşurat online a tinut zilnic legatura cu elevii , pe whatsap şi 

facebook. Cu aceasta ocazie a creat doua grupuri ale clasei, monitorizand şi coordonand astfel toate discutiile 

elevilor clasei. 

5) În luna februarie 2021, domnul profesor Marcu Florin a participat la Olimpiada Nationala de Matematica-

faza 1-pe judet, fiind autorul subiectelor la clasele a IX a şi a X a . Olimpiada s-a desfăşurat on-line şi a fost 

realizata impreuna cu Gazeta Matematica. Subiectele au fost publicate apoi pe site-ul Gazetei Matematice 

www.ssmr.ro. 

6) Tot în aceasta perioada, domnul profesor Marcu Florin a realizat mai multe teste pentru elevii care sustin 

examenul national de evaluare nationala la matematica. Aceste teste au fost publicate, fiind astfel coautorul 

culegerii online de Evaluare Nationala-Matematica 2021, culegere ce poate fi consultata pe site-ul 

www.mateinfo.ro . 

7) De asemeni, în perioada martie-mai 2021, domnul profesor Marcu Florin a participat activ la acţiunile de 

promovare a LTTAUTO, avand ca scop atragerea elevilor de clasa a VIII A la liceul nostru, atat fizic prin 

deplasarea pe ruta Stefan Voda-Stefan cel Mare-Perisoru, cat şi online prin promovarea ofertei şcolare pe 

facebook. 

8) În calitate de membru al Consiliului de Administraţie al L.T.T.Auto, domnul profesor Marcu Florin a 

încercat, alături de ceilalti colegi, să ia deciziile cele mai bune care se impuneau spre binele şcolii. 

La ştiinţe, 

Domnii profesori Dudău Victoria, Radu Elena-Felicia, Gagiu Gheorghe au desfăşurat următoarele activităţi : 

 1) Au participat la Consfătuirile anuale  ce au avut loc la început de an şcolar . S-a trecut apoi la studierea 

programelor şcolare valabile, după care s-au realizat planificările semestriale şi anuale, cât şi proiectarea pe 

unităţi de învăţare . 

2) Au participat, în cadrul comisiei,la alcătuirea planurilor manageriale şi a planurilor  de activităţi pentru 

acest an şcolar. 

3) Au participat la acţiunile metodice desfăşurate la nivel judeţean. 

4) Toti membrii comisiei, au participat activ la acţiunile de promovare a LTTAUTO, avand ca scop atragerea 

elevilor de clasa a VIII A la liceul nostru, atat fizic prin deplasarea pe diverse rute, cat şi online prin 

promovarea ofertei şcolare pe facebook. 

5) Putem menţiona că toţi cei 4 membrii ai comisiei sunt profesori cu mare experienţă, având gradul didactic 

I, au parcurs programa şcolară conform planificărilor, au efectuat cu responsabilitate serviciul pe şcoală, au 

realizat o notare ritmică, au completat la timp documentele şcolare, sunt punctuali la program, au completat 

şi semnat la timp condicile, şi în general s-au implicat activ în viaţa şcolii prin participarea la Consiliile 

Profesorale. 

 

Doamna profesoara Dudău Victoria a mai desfăşurat urmatoarele activităţi : 

-A coordonat acţiunea desfăşurata cu ocazia zilei de 16 octombrie ―Ziua Internationala a alimentatiei şi a 

combaterii risipei alimentare‖, cu tema ―Alege sa fii sănătos‖ 

- A coordonat acţiunea ―Ziua Internationala a Marii Negre‖, tot în luna octombrie. 

-In data de 4 iunie 2021, impreuna cu CPECA Calarasi, a participat la acţiunea ―Ziua Internationala de Lupta 

impotriva traficului şi consumului ilicit de droguri‖. 

Mai mentionam în incheiere şi faptul că doamna profesoara Dudău Victoria este membră în următoarele 

comisii metodice : 

-Comisia Ariei Curriculare „Matematica şi Stiinte‖ 

-Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violentei. 

http://www.ssmr.ro/
http://www.mateinfo.ro/
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-Comisia pentru Olimpiade şi concursuri şcolare. 

-Comisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei şcolare şi pentru organizarea activităţilor din săptămâna 

„Scoala altfel‖. 

6) Pe tot parcursul anului şcolar, toţi membrii comisiei au desfăşurat activităţi online cu elevii folosind 

mijloacele moderne de predare-invatare –evaluare cum ar fi : Google Classroom, whatsap, yahoomail, 

telefon… 

 

6.3. ARIA CURRICULARĂ EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 - responsabil, prof. Cornel Nedelcu 

În condiţiile desfăşurării cu prezenţă fizică a elevilor,  orele de educaţie fizică şi de pregătire sportivă 

practică s-au desfăşurat în sala de sport şi în sălile de forţă existente în dotarea unităţii şcolare. 

Din cauza pandemiei de Sars-Cov-2, elevii de la învăţământul liceal tehnologic şi profesional nu au 

participat la competiţii în cadrul activităţilor extraşcolare. 

Elevii de la învăţământul liceal sportiv au participat la competiţii zonale, naţionale şi internaţionale la 

care au obtinut rezultate remarcabile la mai multe disciplina sportive, astfel: 

La BOX: 

-  eleva Marin Loredana din clasa a XII-a D  a obţinut titlul dc campioanâ europeană de juniori şi 

multiplă campioană naţională. 

- elevul Pavel lonuţ din clasa a IX-a D a obţinut locul III la Campionatul 

European de Juniori şi titlul de campion naţional. 

- elevul Manea Marcu din clasa a XII-a D — campion national. 

La CANOTAJ: 

- elevul  Nicoară Vasile- Cristian  din  clasa  a  X-a D s-a clasat pe locul ll la 

Campionatul European de Juniori şi  multiplu campion naţional. 

- Eleva  Guzran Maria din clasa a  XI-a D - campioană balcanică de junioare ţi campioană naţională de 

senioare: 

- Elevul Buzdugan  Alin din clasa a X - a D – locurile II  şi III la campionatele naţionale de 

juniori; 

- Eleva Buzdugan Elena din clasa a X- a D – locurile II  şi lII  la campionatele naţionale de 

junioare; 

- Eleva Matran Ana-Maria din clasa a X-a D - campioană balcanică şi campioană naţional de junioare; 

- Elevul Nedelescu Constantin din clasa a XI-a D -  locurile II şi III  la campionatele naţionale da 

juniori; 

 Eleva Moise Gabriela din clasa a X-a D - locurile II şi III la campionatele naţionale de junioare; 

- Eleva Popa Roxana-Mihaela din clasa a X-a D - locurile II şi III la campionatele naţionale de 

junioare. 

La KAIAC CANOE:  

- Elevul Vîlcu Ştefan din clasa a XI-a D — campion naţional de juniori; 

În luna mai 2021, elevii de la clasa a XII-a D au susţinut examenul de certificare a calificării 

profesionale de instructor sportiv. Au participat 14 elevi din 15 absolvenţi, toţi cei 14 elevi  examenul 

menţionat. 

 

6.4. ARIILE CURRICULARE OM ŞI SOCIETATE ŞI ARTE 

- responsabil, prof. dr. Ionel Budu. 

 

6.4.1. Componenţa comisiei. 

În anul şcolar 2020 – 2021, Comisia metodică „Om şi societate+Arte‖  îşi desfăşoară activitatea  în 

următoarea componenţă: Budu Ionel, profesor titular istorie, Stancu Florica, profesor titular psihologie, 
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Nicolae Constantin, profesor de religie, educaţie muzicală şi educaţie plastică, Pârvu Anca, profesor  de 

geografie, Artimon Maria, discipline socio-umane. 

6.4.2 Analiza SWOT 

  În urma analizei activităţii din  anul şcolar 2020 – 2021, pot fi evidenţiate mai multe aspecte. 

Puncte  tari :  

 Participarea la consfătuirile online din luna septembrie 2020, realizarea încadrărilor, întocmirea 

planificărilor calendaristice; 

 Aplicarea strategiilor de predare cunoscute în funcţie de fiecare clasă şi în concordanţă cu programa 

şcolară; 

 Realizarea proiectelor didactice în care s-a urmărit stabilirea competenţelor şi obiectivelor operaţionale, 

strategiilor didactice, metodelor didactice şi procedeelor utilizate în funcţie de pregătirea elevilor, 

mijloacele de învăţare specifice fiecărei lecţii, momente de lectură, schema lecţiei, momentele lecţiei şi 

modul de evaluare; 

 La nivelul comisiei s-au redactat mijloacele de evaluare pe ani de studiu, s-a realizat pregătirea 

suplimentară pentru Bacalaureat; 

 Membrii comisiei au respectat programul de desfăşurare al orelor şi au participat la Consiliile 

profesorale; 

 Membrii comisiei au stabilit un climat socio-afectiv adecvat desfăşurării optime a activităţii şcolare, atât 

faţă de personalul didactic, precum şi faţă de personalul de conducere; 

 În cadrul comisiei au avut loc  întâlniri care au avut ca scop analiza, rezultatelor de la BAC-ul 2020, 

constituirea comisiei şi împărţirea atribuţiilor, proiectarea activităţilor comisiei, dezbateri  privind 

analiza testelor iniţiale şi sumative, stabilirea graficelor de pregătire pentru BAC, completarea mapei 

profesorului conform recomandărilor făcute la  consfătuirile ISJ. 

 Respectarea planului managerial şi a graficului de activităţi, 

 O bună colaborare cu întreaga conducere a unităţii şcolare şi toate celelalte comisii metodice 

 Disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare învăţare (utilizarea 

calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe )   

 Evaluarea şi monitorizarea elevilor este adecvată şi obiectivă  

 Sprijin din partea conducerii şcolii şi ajutorul oferit de celelalte cadre didactice; 

 Lucrul în echipă 

 Dorinţa de continuă perfecţionare; 

 Putere de muncă şi implicare în activitatea desfăşurată; 

 Redactarea de materiale  auxiliare pentru desfăşurărea orelor de pregătire. 

Puncte slabe :  

 Programa şcolară încărcată 

 Prelungirea activităţii de învăţare online cu elevii  

 Numărul mic de ore pe săptămână, pentru disciplinele Istorie şi Geografie, filiera vocaţională, profil 

sportiv, deşi sunt  probe la examenul de  Bacalaureat. 

 Dezinteresul elevilor pentru orele de pregătire BAC, mai ales în timpul activităţii de învăţare online 

 Prelungirea perioadei de învăţare online  a dus  la situaţia ca o parte din elevii şcolii să nu acceseze 

aceste instrumente de învăţare, sau să o facă în mod deficitar, sporadic.  

 Lipsa de interes şi nivelul slab de pregătire al elevilor, nu permite obţinerea de performanţe la concursuri 

de specialitate. 

Oportunităţi: 

 Sprijinul părinţilor în activitatea de pregătire a elevilor pentru examenul de Bacalaureat. 

 Desfăşurarea activităţii  educative extracurriculare,  pentru dezvoltarea performanţelor şcolare. 
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Ameninţări: 

 Dezinteresul familiilor şi absenteismul şcolar; 

 Prelungirea activităţii de învăţare online cu elevii din cauza pandemiei COVID-19 

 Diferite motive de sănătate. 

 Situaţia familiară precară a elevilor care susţin examenul de Bacalaureat; 

- Gradul de  dificultate ridicat al subiectelor de Bacalaureat realizate de Ministerul  Educaţiei  la proba 

de istorie şi geografie,  în conditiile în care clasa are profil sportiv, nu sustin proba în  domeniul 

profilului. 

 

6.4.3. Activităţi de formare la nivelul comisiei: 

  Participarea la consfătuirile din luna septembrie 2020, realizarea încadrărilor, întocmirea planificărilor  

calendaristice; 

 Aplicarea strategiilor de predare cunoscute în funcţie de fiecare clasă şi în concordanţă cu programa 

şcolară; 

 Realizarea proiectelor didactice în care s-a urmărit stabilirea competenţelor şi obiectivelor operaţionale, 

strategiilor didactice, metodele didactice şi procedeele utilizate în funcţie de pregătirea elevilor, 

mijloacele de învăţare specifice fiecărei lecţii, momente de lectură, schema lecţiei, momentele lecţiei şi 

modul de evaluare; 

 Sustinerea unor referate de către membrii comisiei: prof. Pârvu Anca,  respectiv prof. Artimon Maria 

Pescariu Maria. 

 Participare la programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele şi concursurile naţionale (CPEECN), acreditat OMEC  6081/2020, dobândind 15 credite 

profesionale transferabile.  (prof.  Budu Ione. Pârvu Anca). 

 

6.4.4. Activităţi extracurriculare 

 Participarea elevilor liceului la şedinţele Asociaţiei ,,Cultul Eroilor‖, ,,Societăţii de ştiinţe Istorice 

din România,  filiala Călăraşi,   

 Participare a elevilor liceului la acţiunile comemorative prilejuite de Ziua Armatei (25 oct), Ziua 

nationala (1 dec.), Ziua Revolutiei (22 dec), Ziua lui Eminescu (15 ianuarie), Mica Unire (24 

ianuarie), Simpozionul despre Unirea Basarabiei (27 martie) –Ziua Eroilor (iunie 2021).  

 Membrii ariei curriculare „Om şi societate‖  au sprijinit activităţile educative extracurriculare 

derulate în cadrul şcolii, realizarea acţiunii „Violenţa - toleranţa  zero‖, în  Sâptămâna Nonviolenţei 

(Prof. Stancu Florica), dezvoltarea spiritului civic şi patriotic cu ocazia comemorării Zilei Armatei, 

Zilei Naţionale şi Zilei Unirii, prezentări powerpoint. 

 Organizarea acţiunii „Iată vin colindatorii‖- de către corul şcolii care  a susţinut un repertoriu de 

cântece şi colinde specifice sărbătorilor de iarnă, colindând profesorii şcolii (prof. coord. Nicolae 

Constantin). 

 

6.4.5. Performanţă şcolară 

 Elevii au fost sprijiniti în atingerea performanţelor şcolare prin activităţi de pregătire suplimentară. 

 Procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cat şi prin metode alternative . 

 Au existat preocupări pentru îmbogăţirea bazei materiale (cu ajutorul elevilor au fost realizate planşe, 

referate etc.) 

  Diplome de participare şi de merit obţinute de elevii participanţi la acţiunile dedicate Zilei Armatei 

Române, Zilei Naţionale - 1 decembrie 1918,  comemorării Unirii Principatelor Române. 
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6.4.6.Parteneriate şi  proiecte educative 

 Realizarea unui parteneriat educaţional cu Asociaţia „Cultul Eroilor‖ (preşedinte Nicolae Dragu), prin 

implicarea elevilor şcolii în proiectele acestei organizaţii (prof. coord. Budu Ionel); 

 Proiecte educative: 25 octombrie - ,,Ziua Armatei Române‖, 1 decembrie – ,,Ziua tuturor romanilor‖, 24 

ianuarie – ,,Unirea Principatelor Romane‖. 

 Programul de consiliere preventiva a elevilor aflati în situaţii de risc educational: ,,Alaturi de tine‖ (prof. 

coord. Stancu Florica); 

 ,,Drumul meu în viaţă‖ – program de orientare şcolara şi profesională ( prof. coord. Stancu Florica); 

 Parteneriat cu Centrul de Evaluare şi Consiliere Antidrog Calarasi  (coord. Stancu Florica)  

 Proiect de preventie a abandonului şi absenteismului şcolar ,,Viitorul incepe la scoala‖ (coord. Stancu 

Florica) 

 Parteneriat CPECA, Inspectoratul de Jandarmi, CJRAE, LTTAuto pe reducerea violentei, absenteismului 

şi abandonului şcolar(coord. Stancu Florica) 

 

6.4.7. Activităţi desfăşurate 

 Proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare şi specificul 

claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în procesului instructiv-educativ. 

 A fost dezbatut şi adoptat planul managerial şi graficul de activităţi la nivelul comisiei. 

 Au fost aplicate teste iniţiale şi rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului instructiv-

educativ. 

 Activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea unor metode 

participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor. 

 S-a realizat  activităţi metodice de către  prof. Pârvu Anca, Budu Ionel, Stancu Florica, Nicolae 

Constantin, Artimon Maria.  

 A fost verificată activitatea membrilor comisiei prin: controlul documentelor şcolare (planificari, 

proiecte didactice, teste initiale, teste de evaluare sumativa), sedintele catedrei, procese verbale ale 

activităţilor extracurriculare. 

 Strategiile didactice au fost adaptate la particularitatile de varsta ale elevilor,  cadrele didactice şi-au 

întocmit portofolii personale. 

 Cadrele didactice au participat la activităţile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice pentru fiecare 

disciplină. 

 Au fost comemorate şi sărbătorite principalele evenimente şi momente din istoria natională  

 

6.4.8. Obiective propuse pentru îmbunătăţirea activităţii în anul şcolar viitor  

 Adaptarea procesului de predare-învăţare-evaluare la nevoile elevilor cu cerinţe educative speciale şi 

sprijinirea incluziunii acestora în mediul şcolar liceal. 

 Educarea spiritului de disciplină şi colaborare. 

 Impartialitatea şi promovarea şanselor egale de afirmare la oră . 

 Pregătirea elevilor pentru obtinerea de performante la examene, concursuri precum şi a celor cu rezultate 

nesatisfăcătoare. 

 Realizarea unei comunicări reale şi eficiente între cadrele didactice, în scopul unei bune desfăşurări a 

activităţilor comisiei. 
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6.5. ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

- responsabil, prof. ing. Daniel Nicolescu 

1. PROIECTARE-ORGANIZARE 

In anul şcolar 2020-2021 în cadrulariei curriculare ”Tehnologii” activitatea s-a desfăşurat în 

functie de pregătirea de baza a cadrelor didactice în două direcţii : 

 

 Profesori “MECANICĂ, ELECTRIC” 

 Profesori “TRANSPORTURI, TIC” 

 

              În perioada pe care o analizăm, activitatea la nivelul ariei  “Tehnologii”, s-a desfăşurat în 

conformitate cu cu: 

 Strategia de dezvoltare a şcolii; 

 Priorităţile stabilite prin Planul de muncă şi a Planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul 

anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice; 

 Dispoziţiile şi notificările Consiliului de Administraţie al şcolii; 

 Atribuţiile şi sarcinile de serviciu ce revin fiecărui membru din Fişa de atribuţii. 

 

S-au urmărit prin aceste activităţi, obiective cum ar fi: 

 Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelordidactice, prin centrareaformării pe 

competenţele metodologice, dezvoltareaunui management de echipă; 

 Asigurarea unui system coherent şi eficace de perfecţionare a membrilor comisiei; 

 Eliminarea formalismului în cadrul celor trei componente-concepţie, acţiune şi evaluare – din 

activitatea comisiei metodice; 

 Fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi; 

 Creşterea eficienţei activităţii de formare continuă prin prisma promovării noului în activitatea de 

predare-învăţare (metode alternative de predare-învăţare-evaluare) a disciplinelor de specialitate; 

 Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 

 Promovarea imaginii şcolii; 

 Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor pe an şcolar; 

 Creşterea nivelului de pregătire de specialitate la clasă, laborator şi practică, la elevi; 

 Realizarea unei  pregătiri cât mai eficiente în vederea susţinerii de către elevi a examenelor de 

certificare a calificării profesionale. 

 

Astfel, activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus sunt: 

 Realizarea planificărilor semestriale şi anuale într-un termen relativ bun; 

 S-au realizat convenţii de colaborare pentru desfăşurarea practicii pentru nivelul 3 de calificare; 

 Elevii au realizat portofolii personale atât la orele de teorie, laborator sau practică sub îndrumarea, 

supravegherea şi contribuţia inginerilor şi a maiştrilor; 

 Stabilirea CDL-urilor; s-au format echipe de realizare a curriculumului pe ani de studiu şi pe 

specializări, după cum urmează: 

- CDL la  clasa a X-a, domeniul mecanică - Ruse Valeriu si Nicolescu Daniel; 

- CDL la clasa a XI-a, domeniul mecanică – Păun Georgel şi Nicolescu Daniel; 

- La nivelul unităţii şcolare, în lipsa concursurilor şcolare s-a avut în vedere participarea 

elevilor  laexamenele de certificare profesională. S-a stabilit săexiste o preocupare mai mare a 

cadrelordidactice având în vedere pandemia COVID 19. 

 

2. COORDONARE-IMPLICARE 

Activitateacomisiei metodice a avut un spectru larg: 
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 Au fostdistribuite precizările I.Ş.J./M.E.N,  privind reforma, privind conţinuturile programei şcolare, 

privind, fişa de atribuţii în cadrul comisiei metodice, a notei privind întocmire a proiectelor 

didactice, a planificărilor calendaristice,  pentru ca toate cadrele didactice să ştie clar ce se aşteaptăşi 

ce motiveazăcalificativul sau nota acordată în urma asistenţelor la ore, în cadrul monitorizării 

interne. 

 La nivel de comisie metodică a fost elaborate şidistribuit, un grafic de notare al elevilora stfel încât 

să existe o corelare între numărul de ore/săptămână la un modul şi numărul de note corespunzătoare 

perioadei de notare. 

 Participarea la consfătuiri şi acţiuni tematice desfăşurate conform graficului I.S.J. 

 Redactarea CV-uluişi a fişelor individuale ale membrilor comisiei şi depunerea acestora la dosarul 

comisie imetodice. 

 Realizarea de asistenţe la ore. 

 Participarea la cursuri de formare şi perfecţionare. 

 Elaborarea şi centralizarea temelor proiectelor pentru examenul de certificare a calificării 

profesionale la şcoala profesională şi şcoala postliceală. 

 Analizadocumentelor din  dosarele depuse pentru ―Bani de liceu‖ (diriginţii claselor). 

 Elaborarea orarului pentru anul şcolar 2020-2021(comisie orar  cu Nicolescu Daniel si Pavalaşc 

Claudia) . 

 Desfăşurare de activităţi demonstrative si sustinere de referate în cadrul activităţii catedrei. 

 Spaţiile educaţionale utilizate au fost suficiente (laboratorul de informatică şi laboratorul de legislaţie 

rutieră,  laboratoare auto, cabinete de mecanica şi automobile ). Se impune modernizarea cu 

echipamente de calcul a laboratorului de legislatie rutiera (logistica existentă, veche de cca.  zece ani, 

nu permite abordarea noilor cerinţe curriculare, cu deosebire în ceea ce priveşte pregătirea elevilor 

pentru proba de competenţe digitale a examenului de bacalaureat: imposibilitatea instalării 

sistemului de operare Windows 10 şi a pachetului de programe Office 2013). 

 Referat privind utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în viaţa şcolara şi extraşcolara  

(realizat de către prof. ing. Aurelian-Daniel  Nicolescu). Prin activităţile menţionate, s-au urmărit 

abordarea/aplicarea de noi strategii privind crearea de pagini web şi evidenţierea importanţei 

interacţiunilor noilor tehnologii informaţionale cu viaţa şcolară folosirea retelelor de socializare. 

 O parte a membrilor catedrei care predau disciplina TIC  (prof. ing. Aurel Peicu ) au participat şi la 

activităţile cercului pedagogic zonal de informatică. 

  Activitatea, organizată de către Inspectoratul şcolar Judeţean Călăraşi, la toate disciplinele sub 

conducerea inspectorilor de  specialitate, prof. Daniel Cârjilă si prof. Olimpiu Moisescu a fost utilă, 

mai ales prin mediatizarea exemplelor de bună practică privind utilizarea platformelor electronice de 

învăţare, care au fost utile mai ales în perioada pandemiei de coronavirus. 

 Pregătirea elevilor claselor  terminale pentru sustinerea examenului de certificare a calificării 

profesionale 

 Implicarea  membrilor ariei curriculare în  promovarea ofertei şcolare 2021-2022 ( contacte cu firma 

OPEL), vizite la scolile din judet, publicitate pe internet. 

 D-na Gojnea Carmena este responsabilul comisiei CEAC unde desfăşoară activităţi specifice acestei 

comisii. 

 Domnul profesor de instruire practică, ing. Marinică Cantoneru  este responsabilul Comisiei de SSM 

şi PSI din cadrul unităţii şcolare. 

 Domnul Nicolescu Daniel este viceliderul organizatiei sindicale, coordonatorul activităţii la şcoala 

de conducatori auto şi seful comisiei de perfectionare şi formare continuă. 

 Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare 

 Din pacate, in anul  şcolar recent incheiat nu s-au mai desfăşurat olimpiadele şi concursurile 

deoarece a izbucnit pandemia de coronavirus. 

 Participarea la alte concursuri  
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Subliniem activitatea domnului profesor Daniel Nicolescu ca administrator al platformei ADMA 

unde s-au desfăşurat lecţiile on-line în anul şcolar 2020 - 2021. 

 

3. MONITORIZARE-EVALUARE 

Verificarea  activităţilor  membrilor comisiei s-a realizat respectând următoarele cerinţe: controlul 

documentelor necesare înregistrării progresului şcolar, realizarea planificărilor anuale şi semestriale, 

proiectarea unităţilor de învăţare, realizarea de proiecte didactice, asistenţe la lecţii la un număr de două 

cadre didactice şi întocmirea fişelor de observare a lecţiei. 

Activităţile didacticeau avut în vedere şi: 

 Promovarea unei relaţii de comunicare deschisă între profesori şi elevi, care să stimuleze cultivarea 

valorilor etice, estetice, civiceşi personale, să modeleze atitudini şi comportamentere sponsabile; 

 Adoptarea unor modele instrucţionale active-participative ce favorizează înţelegerea şi apropierea 

conţinuturilor de specialitate, a conceptelor operaţionale specifice şi a unor informaţii culturale 

diverse; 

 Aplicarea curriculum-ului naţional la toate nivelurile şi formele de învăţământ; 

  Extinderea metodelor alternative de evaluare a informaţiei de specialitate apropiate de către elevi şi 

a competenţelor dobândite. 

 Realizarea unor instrumente de evaluare pentru stabilirea baremului minimal corespunzator notei 5, 

pentru atingerea standardelor de instruire propuse şi e-laborarea caietelor de evaluare pentru fiecare 

modul 

 Desfăşurărea evaluarilor online pe baza de teste şi direct pe platforma. 

S-a insistat pe obligativitatea cunoaşterii  curriculum-ului şcolar,  respectarea întocmai a prevedrilor 

programelor şcolare; cu privire la acest lucru au fost urmărite permanent: întocmirea planurilor de lecţii 

pentru profesorii debutanţi şi pentru lecţiile de recapitulare la ceilalţi profesori, evaluarea elevilor să fie 

continuă, iar ritmul notării să respecte criteriile şi cerinţele evaluării continue. Pentru îmbunătăţirea calităţii 

procesului educaţional, se impune ieşirea din ―classic‖, folosirea metodelor moderne, studierea noilor 

probleme de metodică şi o atenţie sporită asupra sub/supra evaluării. 

 

4. COLABORARE CU PARTENERI ABILITAŢI 

S-au realizat convenţii de colaborarepentru desfăşurarea practicii pentru toate specializările, nivelul 3 

şi 4 cu agenţi economici. 

 

5. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Realizarea unei transparenţe a deciziilor printr-o 

comunicare continuă intre membrii comisiei 

metodice – membrii catedrei au colaborat în 

permanenţă de-a lungul semestrului şi şi-au 

îmbunătăţit activitatea prin schimburi de idei, 

dialoguri deschise, discutii ocazionale. 

 Întocmirea documentelorde proiectare didactică în 

conformitate cu prevederile curriculum-ului 

naţional de către toate cadrele didactice. 

 Realizarea, în general, aconţinutului ştiinţific al 

lecţiilor şi a instruirii pe fondul esenţializării şi 

structurării acestuia, în felul acesta asigurându-se 

caracterul formativ-participativ al învăţării. 

 Utilizarea mijloacelor moderne: calculator, 

 Nerespectarea termenelor stabilite 

în predarea planificărilor şi a altor 

materiale solicitate, de către unele 

cadre didactice. 

 Implicarea nerelevantă a unor cadre 

didactice în activitatea extraşcolară. 

 Participarea redusă a unor elevi la 

activităţile de pregătire 

suplimentară (consultaţii pentru 

pregătire competenţe digitale). 

 Implicarea unui număr mic de cadre 

didactice în găsirea agenţilor 

economici, unde elevii să 

desfăşoare instruire practică.cea mai 
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videoproiector de către unele cadre didactice de 

specialitate. 

 Preocupări din partea cadrelor didactice pentru a 

stabili o bună relaţie de comunicare professor-elev. 

 Lucru individual şi pe grupe cu elevii. 

 Subiectele şi itemii pentru olimpiadă au fost 

elaborate cu mai multă rigoare ştiinţifică. 

 Elaborarea programelor şi auxiliarelor curriculare, 

pentru CDL-uri clasa a IX-a şi a X-a. 

mare parte a orei este dominată de 

predare, elevii sunt pasivi iar 

învăţarea este lăsată pentru acasă. 

 Numărul mare de absenţe 

nemotivate de către mulţi elevi. 

 Evaluarea elevilor este de multe ori 

subiectivă şi urmăreştecel mai 

adesea nivelul de memorare al 

cunoştinţelor transmise. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Participarea la activităţi de formare continuă. 

 Valorificarea potenţialului uman-profesori şi elevi. 

 Autoevaluarea proprie astfel încât profesorul poate 

devein model moral, comportamental pentru elevi. 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin 

initierea de noi proiecte educative şi asumarea de 

roluri. 

 Participarea la activităţi de predare online 

 Motivaţia scăzută elevilor pentru 

învăţare. 

 Abandonul şcolar chiar din clasa a 

IX-a. 

 Elevi cu carenţe serioase în 

educaţie, dobândite până la venirea 

în şcoala noastră. 

 Inexistenta Internetului şi a 

laptopurilor pentru accesarea 

platformei scolii. 

 

6. DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

în ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

Ca măsuri/acţiuni pentru eficientizarea procesului educaţional în anul şcolar urmator  sunt propuse: 

- stabilirea unor relaţii de lucru eficiente, cu elevii; 

- proiectarea activităţii didactice în raport cu stilul de învăţare al elevilor; 

- sprijinirea elevilor cu lacune sau ritm lent de învăţare, prin pregătire suplimentară; 

- încurajarea elevilor să pună întrebări, să înveţe să descopere; 

- implicare activa în organizarea şidesfăşurareaunor concursuri care se pot desfăşura online;  

- pregătirea elevilor claselor terminale pentru susţinerea examenului de competenţe digitale şi 

examenul pentru certificarea calificării profesionale; 

- realizarea unor instrumente de evaluare, inclusiv instrumente online, pentru stabilirea 

baremului minimal corespunzător notei 5, pentru atingerea standardelor de instruire propuse şi elaborarea 

caietelor de evaluare pentru fiecare modul; 

- derularea graduală a activităţilor, de la simplu la complex, împărţirea sarcinii de învăţare în 

paşi mici de realizare, facilitând elevilor înţelegerea conţinuturilor parcurse şi dobândirea abilităţilor practice 

conform SPP-urilor; 

- utilizarea unor metode moderne de evaluare bazate pe executarea de lucrări practice,  proiecte, 

simulare, studiu de caz, referate, activităţi de învăţare care în prezent sunt folosite doar izolat şi de un număr 

mic de cadre didactice; 

- perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare şiperfecţionare, 

inclusiv şi mai ales la cursuri legate de platformele educationale. 

- Studierea noilor reglementări legislative; 

Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei, în anul şcolar incheiat, aceasta s-a desfăşurat în general 

în condiţii bune, membrii comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de 

învăţământ la modulele şi disciplinele de specialitate. 
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CAPITOLUL 7. RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE EXTRACURRICULARE 

ŞI EXTRAŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 şi PROIECTE EUROPENE 

- coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, 

 prof. Ionel Budu 

1. ANALIZA SWOT A STĂRII EDUCAŢIEI DIN ŞCOALĂ 

CALITĂŢI – PUNCTE FORTE 

 sprijinul conducerii şcolii şi implicare 

celorlalte cadre didactice; 

 lucrul în echipă; 

 dorinţa de continuă perfecţionare; 

 putere de muncă şi implicare în 

activitatea desfăşurată; 

 redactarea de materiale auxiliare pentru 

desfăşurarea orelor de curs. 

DEFECTE – PUNCTE SLABE 

 programa şcolară încărcată; 

 numărul mic de ore pe săptămână, 

pentru anumite materii; 

 lipsa manualelor şi a materialelor 

auxiliare; 

 lipsa accesului la tehnologie în timpul 

orelor; 

 dezinteresul elevilor pentru ore. 

OPORTUNITĂŢI 

 Sprijinul părinţilor în activitatea de 

pregătire a elevilor pentru examenul de 

Bacalaureat.  

 Sprijinul părinţilor în activităţile 

desfăşurate în şcoală 

AMENINŢĂRI 

 Situaţia familiară precară a elevilor; 

 Legislaţia deficitară; 

 Dezinteresul familiilor; 

 Diferite motive de sănătate. 

2. Activităţi extraşcolare  

 

Au fost afectate serios din cauza pandemiei COVID-19 care practic a anulat cea mai mare parte a 

activităţilor extraşcolare, iar programul ,,Şcoala Altfel‖,  programat la finele semestrului 2, a fost anulat 

ca urmare a modificării structurii anului şcolar, la sfârşitul lunii martie 2021, prin ordinul al ministrului 

educaţiei. În ciuda acestor probleme, precum şi desfaşurarea activităţii didactice mai ales în mediul 

online (platforma Google Classroom şi Google Meet),  s-au desfăşurat evenimente extraşcolare 

organizate la nivelul şcolii (serbări aniversare prilejuite de Ziua Armatei, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua 

Basarabiei, Ziua Eroilor, activităţi extracurriculare precum: 

1. „Cum rezistăm la presiunea grupului‖ – parteneriat cu CPECA şi Jandarmerie în cadrul 

programului ―Cuvintele tale au putere‖ 

2. „Luna pădurii 15 martie - 15 aprilie - Ziua păsărilor  (Dudău Victoria, Agentia de Protectia 

Mediului , diriginţii) 

3. „Să cinstim eroii neamului” – manifestări prilejuite de Ziua Eroilor, depunere de coroane de 

flori  la Cimitirul Central  (Budu Ionel, 5 elevi) în parteneriat cu Asociaţia ―Cultul Eroilor - 

Regina Maria‖ 

 

3. Parteneriate şcolare: 

 

a. Protocol de colaborare cu Asociatia ,,Cultul Eroilor‖, responsabil: Budu  Ionel; 

b. Parteneriat educaţional: CPECA, CJRAE, IJJ – responsabil: Florica Stancu; 

c. Parteneriat educaţional cu Biserica Sfinţii Împăraţi, responsabil: Nicolae Constantin; 

d. Proiect de prevenire a violenţei în şcoală, Cuvintele tale au putere, responsabil Florica Stancu; 

e. Proiect de prevenţie a abandonului şi absenteismului şcolar, Viitorul începe la şcoală, responsabil 

Florica Stancu, Budu Ionel; 

f. Program de orientare şcolară şi profesională, Drumul meu în viaţă, responsabil Florica Stancu; 

g. Program de consiliere preventivă, Alături de tine, responsabil Florica Stancu; 

h. Parteneriat cu Agentia de Mediu (responsabil Dudau Victoria). 
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4. Obiectivele urmărite: 

a) Acceptarea valorilor personale şi a celorlalţi, 

b) Conştientizarea importanţei comunicării eficiente, 

c) Dezvoltarea abilităţilor de ecologizare elevilor liceului, 

d) Dezvoltarea respectului pentru mediul înconjurător şi necesitatea menţinerii curăţeniei, 

e) Dezvoltarea spiritului competitiv elevilor liceului, prin activităţi sportive sau de cultură generală, 

f) Recunoşterea capacităţilor intelectuale ale elevilor, 

g) Acordarea de şanse egale la educaţie elevilor liceului, prin difuzarea de filme didactice, 

h)  Îmbunătăţirea cunoştinţelor generale prin filmele didactice şi concursurile de cultură generală, 

i) Dezvoltarea competentelor de citire elevilor liceului. 

 

5. Modalităţi de evaluare a activităţilor:  

a) Fişe de lucru, 

b) Chestionare, 

c) Întrebări de debriefing, 

d) Jocuri cu întrebări şi raspunsuri, 

e) Realizarea unor liste cu termenii uzuali folosiţi în activitatea respectivă, 

f) Întrebări de cultură generală, 

g) Realizarea de clasamente pe clase. 

 

6. Rezultate înregistrate 

a) Antrenarea în activităţi a elevilor liceului, 

b) Implicarea în activităţi a cadrelor didactice, 

c) Implementarea de activităţi extracurriculare, 

d) Implementarea a  10 activităţi în parteneriat cu alte instituţii, 

e) Realizarea de activităţi atât în incinta liceului cât şi în afara acestuia. 

 

7. Analiza Swot a desfăşurării activităţilor: 

a) Puncte tari: 

-     Corelarea activităţilor cu capacităţile elevilor 

- Respectarea părerilor şi opţiunilor realizate de elevi pentru săptămâna „Şcoala Altfel‖ 

- Buna desfşurare a activităţilor pe parcursul întregii perioade  

- Sprijinul conducerii şi implicarea activă a cadrelor didactice 

b) Puncte slabe: 

- Lipsa unei pregătiri non-formale anterioare a cadrelor didactice 

- Existenţa multor  elevi navetişti în şcoală 

c) Oportunităţi:  

- Acceptul şi suţinerea  

- Prezenţa unor cadre didactice tinere în liceu cu pregătire atestată profesional pe activităţi 

non-formale. 

d) Ameninţări: 

- Diferite probleme de sănătate  

- Situaţia financiară precară a elevilor 

- Lipsa de interes a elevilor 

- Neimplicarea şi a părinţilor în activităţile educative 

 

e) Recomandări, sugestii:  
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a) Realizarea unor activităţi practice pe teren, analizând sistemul complex al factorilor de 

mediu care condiţionează relaţia: protecţie – ocrotire – conservare 

b) Punerea în practică a cunoştinţelor dobândite de elevi în activităţile de invatare 

                                                                                   

RAPORT COMISIA DE PROIECTE EDUCAŢIONALE EUROPENE AN ŞCOLAR: 2020-2021 

Din cauza pandemiei generate de apariţia virusului Sars-Cov-2, nu au fost iniţiate proiecte 

educaţionale europene. Pentru anul şcolar 2021 – 2022, se are în vedere cuprinderea şcolii într-un proiect 

european prin care să se urmărească dotarea unităţii şcolare cu un autocamion în vederea pregătirii elevilor 

de la învăţământul liceal tehnologic şi profesional pentru obţinerea permisului de conducere a 

autovehiculelor din categoria C1. 

 

 

CAPITOLUL 8. CONSILIERE ŞI ORIENTARE/DIRIGENŢIE 

- RESPONSABIL, PROF. DR. IONEL BUDU 

 

I. Componenţa comisiei „Consiliere şi Orientare" .  

1) Budu Ionel (diriginte clasa a XII-a D -– vocational, profil sportiv ) - responsabil 

2) Ruse Valeriu (diriginte clasa a IX-a A profesională) – membru 

3) Stancu Florica ( diriginte clasa. a IX-a B profesională ) - membru 

4) Peicu Aurel /Cantoneru Marinică ( diriginte clasa  a IX-a C, liceu tehnic ) - membru 

5) Raţiu Gabriel /Anton Gabriel  (diriginte clasa a IX-a D – vocational, profil sportiv ) - membru 

6) Gojnea Carmena (diriginte clasa  a X-a  A  profesională ) - membru 

7) Gondoiu Carmen (diriginte clasa. a X-a B profesională) – membru 

8) Marcu Florin (diriginte clasa a X-a D – vocational, profil  sportiv ) – membru 

9) Buzoianu Elena (diriginte clasa a XI-a D – vocational, profil sportiv ) – membru 

10) Păun Georgel (diriginte clasa a XI-a E profesională) - membru 

11) Nicolescu Daniel ( diriginte clasa a XI-a F profesională) - membru  

12) Ruse Valeriu – II A, şcoala de maiştri, postliceală 

13) Cantoneru Marinică – II B, şcoala de maiştri, postliceală 

14) Stancu Florica ( psiholog şcolar ) — membru 

Analiza Swot: 

1) Puncte tari: 

-       Corelarea activităţilor cu capacităţile elevilor 

-       Respectarea părerilor şi opţiunilor realizate de elevi  

 Sprijinul conducerii şi implicarea activă a cadrelor didactice 

 Redactarea materialelor necesare desfăşurării activităţilor extracurriculare  

 Participarea elevilor la activităti de voluntariat specifice 

2) Puncte slabe: 

-        Lipsa unei pregătiri non-formale anterioare a cadrelor didactice 

 Existenţa. multor elevi navetişti în şcoală 

3) Oportunităţi: 

 Acceptul şi susţinerea părinţilor legat de activitătile extracurriculare 

 Prezenţa unor cadre didactice tinere în liceu cu pregătire atestată profesional pe activităţi non 

formale. 

4) Ameninţări 

 Situaţia financiară precară a elevilor 

 Dezinteresul manifestat de unii elevi faţă de participarea la activităţile educative 

5) Recomandări, sugestii: 
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a) Realizarea unor activităţi practice pe teren, analizând sistemul complex al factorilor de mediu 

care condiţionează relaţia: protec
-
ţie — ocrotire — conservare 

b) Punerea în practică a cunostinţelor dobândite de elevi în diferitele activităţi extracurriculare 

c) Se recomandă elevilor aprofundarea cunoştinţelor acumulate prin diferitele activităţi educative: 

,,Ziua Naţională‖, „Mica Unire‖, „Ziua Eroilor‖ 

d) Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor:, orizontul local — vizite în Municipiul 

Călăraşi 

 

Obiectivele urmărite: 

a) Acceptarea valorilor personale şi a celorlalţi, 

b) Conştientizarea importanţei comunicăriiiciente,  

c) Dezvoltarea de ecologizare elevilor liceului, 

d) Dezvoltarea respectului pentru mediul înconjurător şi necesitatea menţinerii curăţeniei  

e) Dezvoltarea spiritului competitiv elevilor liceului prin activităţi sportive 

f) Recunoaşterea capacităţilor intelectuale ale elevilor  

g) Acordarea de şanse egale la educaţie elevilor liceului, prin difuzarea de filme didactice,  

h) Îmbunătăţirea cunoştinţelor generale prin filmele didactice şi concursurile de cultură 

generală, 

i) Dezvoltarea competentelor de citire elevilor liceului.  

Modalităţi de evaluare a activităţilor: 

a) Fişe de lucru,  

b) Chestionare, 

c) Jocuri cu întrebări şi răspunsuri, 

d) Realizarea unor liste cu termenii uzuali folosiţi în activitatea respectivă,  

e) Întrebări de cultură generală, 

 

III. Proiectarea didactica, organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare 

 Realizarea documentelor şcolare de tip proiectiv de către toate cadrele didactice 

 Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ; 

 Pregătirea suplimentară elevilor pentru susţinerea examenelor din ani terminali 

 Desfăşurarea de activităţi educative de către toţi diriginţii pe module precum; 

 Autocunoaştere şi dezvoltare personală, 

 Comunicare şi abilităţi sociale, 

 Managementul informaţiilor şi al învăţării. 

Dintre temele abordate în semestrul I, în  cadrul întâlnirilor de consiliere şi orientare desfăşurate de 

diriginţi în anul şcolar 2020-2021,  amintim  următoarele: 

 Viitorul începe la şcoală (surse de stres, reacţii la stres) 

 Am drepturi, dar şi obligaţii. 

 Cine sunt eu ? 

 „ Puzzle decide !" 

În semestrul al II-lea,  în cadrul comisiei „Orientare şi consiliere‖ s-au desfăşurat activităţi educative 

de către toţi diriginţii pe module precum: 

- Planificarea carierei 

- Calitatea stilului de viaţă 

- Comunicare şi abilităţi sociale 

Dintre temele abordate în cadrul întâlnirilor de consiliere şi orientare desfăşurate de diriginţi la clasa amintim 

următoarele: 

-     Cum reacţionez la presiunea grupului 
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- Sunt unic 

- Stima de sine 

- Arta convieţuirii civilizate se învaţă 

- Discriminarea sexuală şi rasială 

- Portretul meu peste ani 

 Au existat între diriginţi mese rotunde  pe tema diminuării absenteismului. S-au desfăşurat sedinte cu 

părinţii pe clasa, lectorate cu părinţii pe şcoala cu scopul gasirii de  soluţii concrete pentru prevenirea 

absenteismului, una dintre ele fiind aceea de intarire a legăturii părintelui cu şcoala. 

 

CAPITOLUL 9. CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

- Cadru didactic desemnat pentru relaţia cu Consiliul Şcolar al Elevilor, prof. dr. Ionel Budu 

 

 În anul şcolar 2020-2021, Consiliul Şcolar al Elevilor a desfăşurat mai multe activităţi în cadrul 

Liceului Tehnologic de Transporturi Auto precum: 

- Alegerea Consiliului Şcolar al elevilor: Grama Antoniu-Mihai  – preşedinte (XII D), Bârsan 

Alexandru - vicepresedinte (XIID), Vîlcu Ştefan – secretar (XI D),  participarea la întâlnirile 

judeţene ale Consiliului elevilor.  

- Dintre acţiunile propuse în anul şcolar 2020-2021 de Consiliul elevilor amintim: Aniversarea Zilei 

Armatei Române (25 octombrie), 1 decembrie – ziua tuturor romanilor, 24 ianuarie – Unirea 

Principatelor, lectoratele cu părinţii  Ziua Educatiei (5 octombrie), Ziua Basarabiei (27 martie), Ziua 

Veteranilor de razboi (29 aprilie), Ziua Europei (9 mai), Ziua Eroilor  

- Participarea la toate proiectele derulate în şcoala care au ca tema preventia absenteismului şi 

abandonului şcolar, orientarea profesionala, antiviolenta şi antidrog.  

- Activităţi de voluntariat pentru cinstirea eroilor neamului, protejarea  naturii şi jocuri în aer  liber. De 

exemplu, la acţiunile comemorative prilejuite de Ziua Armatei (25 oct.), în parteneriat cu Asociaţia 

„Cultul Eroilor‖ (preşedinte Nicolae Dragu), prin depunerea de coroane de flori la monumentul 

eroilor din Al Doilea Război Mondial (zona Bălan). Participarea elevilor de la clasa a X D la 

festivităţile prilejuite cu ocazia Zilei Nationale, 1 decembrie, şi pe 22 decembrie, cu ocazia Zilei 

Eroilor (2 iunie).  

- De asemenea, participarea elevilor în data de 24 ianuarie  la un Simpozion dedicat ,,Unirii 

Principatelor Romane‖ la Consiliul Judetean Călăraşi, Ziua Basarabiei (27 martie), Ziua Veteranilor 

de Razboi (29 aprilie), Ziua Eroilor (2 iunie). 

                  

CAPITOLUL 10. ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

- Bibliotecar, prof. Elena-Maria Artimon 

 

Plan de activităţi 2020-2021 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiective urmărite 

  

Tema 

 

Data 

Resurse 

umane /ma 

teriale 

 

Evaluare  

1.  - Realizarea stocului de 

manuale şcolare pentru anul 

şcolar 2020-2021 

 - Distribuirea manualelor 

şcolare 

La început de an 

şcolar 

Septembrie 

2020 

Bibliotecarul şcolii 

Diriginţii 
Procese 

verbale 
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2 Familiarizarea elevilor cu 

biiblioteca şcolară și cu 

activitatea desfășurată în 

bibliotecă 

Popas la 

biblioteca şcolii 

( vizită de 

recunoaștere) 

Septembrie 

2020 

Elevii  

Pliante  

Cadre didactice 

Bibliotecarul şcolii 

Impresii 

consemnate 

în jurnal 

3 

Stimularea interesului elevilor 

pentru poezia românească 

Toamna în 

poezia 

românească 

Octombrie 

2020 

Elevii claselor a IX 

–a 

Volume de poezii 

Bibliotecar  

Fişe de 

lectură 

4 Îndrumarea lecturii elevilor în 

colaborare cu toate cadrele 

didactice, potrivit cerinţelor 

procesului de învățământ 

Cititorul lunii 

Octombrie 

2020– 

Iunie 

2021 

Elevii şcolii 

Bibliotecar  

Prof. lb. română 

Diriginţii 

Fişe de 

lectură 

5 Stimularea lecturii în rândul 

elevilor de la cls. IX-XII din 

şcoală 

Şezătoare 

literară  

Noiembrie 

2020 

Elevii cls. a IX-a 

Bibliotecar 

Diriginţii 

Chestionar  

6 
Realizarea unor lucrări 

originale inspirate din cărţi 

Personaje din 

cărţi 

Noiembrie 

2020 

Elevii cls. IX – XII 

Diriginţii 

Prof. lb. română  
Concurs  

7 

Întreprinderea, în colaborare 

cu bibliotecara şi cu personalul 

didactic, a unor acțiuni de 

inițiere a elevilor în tehnicile 

biblioteconomice și de studiu 

Bibliotecar 

pentru o zi 

.Activitate 

desfăşurată în 

parteneriat cu 

diriginții 

claselor a XII - a 

Noiembrie 

2020 

 

Elevii cls. a XII-a 

 Impresii 

consemnate 

în referate 

8 Stimularea curiozităţii și 

interesului pentru cunoașterea 

unor obiceiuri și tradiții legate 

de sărbătoarea Crăciunului la 

alte popoare 

Colinde, colinde 

… e vremea 

colindelor! 

Montaj literar 

Decembrie 

2020 

 

Elevi  
Spectacol 

de colinde 

9 

Cultivarea interesului elevilor 

pentru muzica clasică 

SUNETUL 

MUZICII 

Audiţii musicale 

Prezentarea 

operei unui  

compozitor 

Decembrie 

2020 

Elevi  

CD-uri 

Fişe bibliografice  Prezentare 

PowerPoint 

10 

 

 

 

 

 

Stimularea interesului copiilor 

pentru poezie 

“O ZI 

ÎNCHINATĂ 

LUI MIHAI 

EMINESCU” 

Recital de 

poezie 

Concurs Viaţa și 

opera lui Mihai 

Eminescu 

Ianuarie 

2021 

Elevii  claselor a 

IX-a 

CD-uri 

Fişe bibliografice 

Concurs  

11 Stimularea interesului elevilor 

pentru lectura textelor de 

“MEDALION 

LITERAR” 

Februarie 

2021 

Elevii claselor a IX 

– XII 

Prezentare 

PowerPoint 
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aventură pentru a identifica 

raportul text/viaţă, cu vizarea 

avantajelor pe care le adduce 

lectura în formarea propriei 

personalități 

 CD-uri 

Fişe bibliografice 

12 Realizarea unui material în 

format PowerPoint despre 

istoria cărţii 

“ISTORIA 

CĂRŢII” 

 

Februarie 

2021 

Elevi  

Cadre didactice 

Bibliotecar şcolar 

Prezentare 

PowerPoint 

13 “Sensibilizarea şi 

dezvoltarea sentimentelor de 

dragoste, respect și 

admirație față de cea mai 

iubită ființă - MAMA” 

“CHIPUL 

MAMEI 

OGLINDIT ÎN 

LITERATURA 

ROMÂNĂ” 

Martie  

2021 

Elevi  

Cadre didactice 

Bibliotecar şcolar Concurs  

14 

Formarea la elevi a unei 

atitudini positive faţă de carte 

“DOI 

PRIETENI – 

CREANGĂ ŞI 

EMINESCU” 

Martie 

2021 

Elevi  

Cadre didactice 

Bibliotecar şcolar 

Prezentare 

PowerPoint 

15 

Formarea la elevi a unei 

atitudini positive faţă de carte 

“23 APRILIE – 

ZIUA 

BIBLIOTECA

RULUI 

SĂPTĂMÂNA 

LECTURII ŞI 

A CĂRȚII” 

Aprilie 

2021 

Elevi  

Cadre didactice 

Bibliotecar şcolar 
Foaie 

volantă 

16 
Dezvoltarea sentimentului 

responsabilităţii la elevi, 

deprinzându-I cu buna păstrare 

a  publicațiilor pe care le 

împrumută acasă 

“CITEŞTE , 

PĂSTREAZĂ, 

RECONDIŢIO

NEAZĂ” 

Activitate 

practică 

Mai  

2021 

Elevi  

Cadre didactice 

Bibliotecar şcolar 

Expoziţie 

cu cărticele 

recondiţion

ate  

 

 

Din cauza condiţiilor speciale create de pandemia de Covid-19, activităţile programate începând  cu luna 

martie s-au desfăşurat on line. 

 

 

CAPITOLUL 11. COMISILE DE LUCRU 

 

11.1. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 - responsabil, prof. ing. Aurel Peicu, în semestrul I. 

 

În primul semestru al anului şcolar curent, comisia pentru curriculum şi-a orientat activitatea pe următoarele 

obiective: 

 Aplicarea corectă a curriculumului naţional (acte normative, elaborarea planificărilor calendaristice 

aferente, existenţa resurselor materiale pentru aplicarea în practică a curriculumului naţional);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Stabilirea şi aplicarea în practică a curriculumului în dezvoltare locală/curriculumului la decizia 

şcolii; 

 Monitorizarea evaluării ritmice şi a frecvenţei elevilor. 
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La nivelul catedrelor/comisiilor metodice au fost prelucrate actele normative care reglementează 

curriculumul naţional şi aplicarea în practică a acestuia, toate cadrele didactice cunoscând şi aplicând corect 

prevederile curriculare la temă. 

La nivelul clasei a X-a de liceu filiera tehnologică şi a claselor IX-X de învăţământ profesional cu durata 

de trei ani a fost stabilit curriculumul în dezvoltare locală după cum urmează: 

 Rezolvarea de probleme la locul de muncă specifice calificărilor din domeniul de pregătire 

mecanică, la clasa a IX-a de învăţământ profesional; 

 Operaţii de măsurare şi asamblare în domeniul reparaţiilor auto, la clasa a X-a de învăţământ 

profesional; 

 Asamblarea componentelor motorului cu ardere internă în atelierul de instruire practică, la clasa 

a X-a de liceu, filiera tehnologică. 

La nivelul claselor XI- XII de liceu, filiera vocaţională (profilul sportiv), curriculumul la decizia şcolii a 

fost stabilit a se realiza prin aprofundare la disciplinele istorie (1 oră/săpt.) şi geografie (1 oră/săpt.) cu avizul 

Consiliului Profesoral şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie 

Comisia pentru curriculum la procedat la analiza parcurgerii materiei şi a evaluării elevilor de la toate 

formele de şcolarizare (învăţământ liceal cu filierele tehnologică şi vocaţională, învăţământ profesional, 

învăţământ postliceal). 

Din analiza datelor din documentele şcolare (cataloage, condici de prezenţă, planificări calendaristice) s-

a constatat că materia a fost parcursă ritmic la toate disciplinele/modulele aşa cum a rezultat prin analiza 

datelor din planificări şi din cele consemnate în condicile de prezenţă. De asemenea, evaluarea a fost 

realizată cu ritmicitate. 

În semestrul II, comisia pentru curriculum a fost reorganizată, având o structură avizată de Consiliul 

Profesoral şi aprobată în Consiliul de Administraţie. 

 

 

11.2.COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ şi PENTRU SITUATII DE 

URGENŢĂ 

- responsabil, prof. ing. Marinică Cantoneru. 

 

Activitatea comisiei de Securitate şi Sănătate în Muncă şi pentru Situaţii  de Urgenta s-a concretizat în:  

 

I.  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ: 

- efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului periodic pentru 

restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a muncii;  

- efectuarea instructajului periodic pentru elevi;  

- procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei muncii;  

- elaborarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru semestrul I al anului 

2020;  

- elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;  

 

II.  SITUATII DE URGENŢĂ: 

- efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului periodic pentru 

restul personalului şi completarea fişelor de instructaj pentru SU;  

- prezentarea în cadrul orelor de dirigentie a unor teme privind prevenirea şi stingerea incendiilor;  

- organizarea şi desfăşurărea unui concurs pe teme PSI în luna aprilie 2021;  

- efectuarea în luna mai a unui  exercitiu de evacuare în caz de urgenta. 

  

In anul şcolar 2020 – 2021,  nu au avut loc evenimente care sa pericliteze sănătatea şi securitatea 

elevilor sau a personalului angajat. 
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11.3. COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN 

 - preşedinte, directorul unităţii de învăţământ; 

 

În anul şcolar 2020 – 2021, a fost constituită constituie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Liceului 

Tehnologic Transporturi Auto, care va fi denumită în continuare Comisie.  

 

 Comisia a avut următoarea componenţă: 

a) În perioada 01.09 – 19.12.2021: 

            -  Prof. Pavalasc Claudia, preşedinte  

       -  Prof. Budu Ionel, vicepreşedinte; 

       -  Ec. Musat Daniela, membru  

       -  Prof. Buzoianu Elena, membru;. 

b) În perioada 23.12.2020 – 31.08.2021: 

            -  Prof. Peicu Aurel, preşedinte  

       -  Prof. Budu Ionel, vicepreşedinte; 

       -  Ec. Musat Daniela, membru  

       -  Prof. Buzoianu Elena, membru;. 

 

 Organizarea şi funcţionarea Comisiei 

 Comisia a  funcţionat în prezenţa a cel puţin  jumătate plus unu dintre membri.  

 Convocarea membrilor Comisiei s-a realizat de către preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, de către 

vicepreşedintele Comisiei. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de către preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, de către 

vicepreşedintele Comisiei. 

La solicitarea preşedintelui sau a vicepreşedintelui, la şedinţele Comisiei au participat şi alţi reprezentanţi din 

cadrul structurilor Liceului Tehnologic Transporturi Auto, a căror prezenţă a fost  apreciată ca fiind  necesară 

pentru dezbaterea unor probleme aflate pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei. Prezenţa persoanelor convocate 

în acest scop la şedinţele Comisiei a fost obligatorie. 

 

Atribuţiile Comisiei au fost: 

Comisia are următoarele atribuţii principale: 

 elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; 

 supune spre aprobare conducerii instituţiei publice Programul anual de dezvoltare a sistemului de 

control intern/managerial; 

 monitorizează stadiul îndeplinirii obiectivelor incluse în Programul anual de dezvoltare a sistemului 

de control intern/managerial; 

 îndrumă compartimentele/structurile, în cadrul unor sesiuni organizate în acest scop, în realizarea 

activităţilor legate de controlul intern/managerial; 

 prezintă conducerii instituţiei publice, ori de câte ori se apreciază ca necesar, informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; 

 Membrii comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial au dus la îndeplinire atribuţiile menţionate mai sus. 

11.4. COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI/SCHEMELOR ORARE şi  

ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALA 
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 Comisia pentru intocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoala are următoarea componenţă: 

       Pavalasc Claudia – responsabil; 

       Truică Liviu- membru; 

       Gojnea Carmena – membru; 

       Buzoianu Elena – membru. 

 

Atribuţiile comisiei sau fost următoarele:  

- alcătuieşte orarul liceului şi schema orară. 

 - alcătuieşte repartizarea pe săli a claselor /grupelor de elevi şi repartizarea orelor în laboratoare / cabinete 

-elaboreaza graficul de desfăşurăre al activităţilor de pregătire practica curenta şi comasata 

 - întocmeşte graficul serviciului pe şcoală al elevilor şi profesorilor 

 - modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.C., I.SJ., recuperarea 

orelor pentru zilele când sunt situaţii de urgenţă) 

 - afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase.  

Programul de funcţionare al scolii este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de Consiliul de 

Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraţie şi avizate de director. 

-Centralizeaza graficul de pregătire pentru examenul de bacalaureat, meditatii şi consultatii. 

-Centralizeaza graficul programarii lucrarilor scrise semestriale 

 

Secvenţele de întocmire şi modificare ale orarului şcolii pe parcursul întregului an şcolar 2020-2021 

 La alcătuirea orarului s-au avut în vedere următoarele aspecte:  

 Recomandările ministerului, ale Inspectoratului şcolar judeţean şi configuraţia programului şcolar din 

şcoală în două schimburi (clasele IX – XII, între orele 8:00 – 13:50) şi clasele IX – XII profil sportiv, între 

orele 9:40-13:50) , ș i invatamant seral intre orele 15:00-19:05, privind structura şi ora de începere a 

programului zilnic al elevilor ;  

 Modificări în orarul săptămânal se vor efectua numai cu acordul directorului liceului 

  Respectarea zilei metodice a profesorilor; 

Pentru utilizarea laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate pentru a folosi aceste spaţii şcolare în 

regim optim; 

  S-a ţinut seama de faptul că sunt profesori care lucrează la două şcoli şi deci s-au  repartizat orele în 

anumite zile, fără a influenţa desfăşurarea procesului de predare- învăţare normal al claselor; 

  S-a ţinut seama de nevoile personale ale unor profesori confruntaţi cu probleme de  sănătate şi deci de 

alimentaţie la anumite ore, fără a influenţa desfăşurarea procesului de predare-învăţare normal al claselor; 

         S-a reuşit în mare măsură ca în orarul zilnic al claselor să se respecte cerinţele  caracteristice de efort 

la însuşirea cunoştinţelor, prin repartizarea disciplinelor la intervale orare corespunzătoare; 

            Comentariile, sugestiile şi sesizările colegilor cu privire la întocmirea orarului şcoli au  fost bine 

venite pentru că au eliminat eventualele aspecte ce nu au fost în atenţia noastră la întocmirea orarului. 

 Programarea  profesorii şi elevilor de serviciu  s-a intocmit  lunar şi s-a afisat în timp util incat fiecare 

profesor sa i-a la cunostinta din timp pentru efectuarea serviciului pe şcoala. 

S-a urmarit modul de realizare a serviciului pe şcoală, ca o componentă importantă în asigurarea securităţii 

instituţiei în timpul programului instructiv-educativ zilnic. 

 

 

CAPITOLUL 12. RAPOARTE ALE COMPARTIMENTELOR 

 

12.1.RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENT SECRETARIAT 

 ANUL ŞCOLAR 2020-2021 
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- secretar şef – ing. Claudia Stan 

 

a. ZONE DE COMPETENŢĂ: 

- REGISTRATURĂ – RELAŢII CU PUBLICUL 

- PERSONAL – RESURSE UMANE 

- ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ 

- ACTE STUDII – DOCUMENTE ŞCOLARE 

- ELEVI 

b. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE 

Asigurarea optimă a interfeţei dintre şcoală şi beneficiar (elev/profesor/ părinte) ca obiectiv general  

Rezolvarea corespondenţei şcolii 

Completarea zilnică a condicii de evidenţă a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

Eliberarea actelor de studii pentru toate nivelele de învăţământ 

Deschiderea evidenţelor şcolare noi, registrelor matricole, operarea mişcărilor elevilor 

Întocmirea situaţiei statistice de sfârşit de an şcolar 2020-2021, început de an şcolar 2021-2022 

Întocmirea situaţiei statistice de sfârşit semestru I şi sfârşit semestru II al anului şcolar 2020-2021 

Actualizare date în SIIIR 

Completarea şi eliberarea foilor matricole urmare solicitărilor pe bază de cerere 

Completarea şi eliberarea de adeverinţe pentru elevi de câte ori este nevoie 

Completarea şi eliberarea de adeverinţe cu venitul net salariaţilor urmare solicitărilor acestora de 

câte ori este nevoie 

Completarea şi eliberarea de adeverinţe cu diferite sporuri pentru persoanele pensionabile sau  

pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva unităţii noastre  

Primirea, verificarea cu ceilalti membri a comisiilor a dosarelor de burse sociale, de studii, 

profesionale, bani de liceu şi întocmirea statelor de plată lunare 

Primirea, verificarea tabelelor primite de la diriginţii claselor din învăţământul de zi privind naveta şi 

întocmirea statelor de plată lunare 

Întocmirea situaţiei lunare privind absenţele elevilor 

Actualizarea registrului electronic privind evidenţa salariaţilor şi transmiterea la ITM de câte ori este 

nevoie  

Întocmirea tuturor situaţiilor legate de încadrarea personalului didactic an şcolar 2019-2020 

Întocmirea de decizii personalului şcolii urmare schimbărilor intervenite, decizii de încadrare pe 

baza repartiţiei ISJ  

Completarea contractelor individuale de muncă a celor nou veniţi în unitate precum şi finalizarea 

contractelor celor plecaţi din unitate 

Întocmirea de dosare de personal pentru profesorii nou veniţi în unitate 

Întocmirea şi depunerea în termen la ISJ Călăraşi a statului de functii, fişa de încadrare 

Întocmirea lunară a statelor de plată, a listelor pentru alimentare carduri 

Întocmirea conform cu calendarul mişcării personalului didactic, an şcolar 2020-2021, a situaţiilor 

cerute  

Întocmirea lunară a dosarului privind recuperarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare a sumelor plătite de angajator pe 

concediile medicale ale salariaţilor care se află în imposibilitate temporară de muncă 

Inventariere arhiva unităţii. 

 

c. COMUNICAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ 
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 cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ; 

 cu elevii şcolii; 

 cu părinţii; 

 cu celelalte compartimente din şcoală, cu I.S.J.,  S.L.I.J., Primărie, A.J.O.F.M, toate instituţiile de 

învăţământ, Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate, etc. 

 

d. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂŢIT 

Menţinerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, capacitatea de a da prioritate rezolvării 

situaţiilor urgente. 

Relaţia cu publicul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în vedere că aici se 

formează prima impresie a vizitatorului. 

Studierea şi cunoaşterea personalităţii umane, promptitudinea de soluţionare a solicitărilor, 

amabilitatea, ţinuta morală. 

 

 

12.2 RAPORT DE ACTIVITATE ADMINISTRATIV 

ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

- administrator de patrimoniu, ing. Viorica Tonciu 

 

     Acest sector şi-a desfăşurat activitatea conform planului managerial. Personalul administrativ îndrumat de 

conducerea liceului, a încercat să rezolve problemele legate de buna funcţionare a activităţii. 

    Prin activitatea sa, sectorul administrativ participă la realizarea obiectivelor sistemului de învătământ în 

ansamblul său. 

    In anul şcolar 2020-2021 s-au efectuat urmatoarele activităti, lucrări: 

 Administrarea şi păstrarea bunurilor unitătii şcolare; 

 Achizitionarea şi recepţionarea: 

o materialelor necesare efectuării şi întreţinerii curăţeniei în: laboratoare, cabinete, sali de clasă, 

holuri, grupuri sanitare, ateliere, birouri, cantină, internat elevi; 

o materialelor necesare întreţinerii şi reparării unor bunuri ale unitaţii şcolare; 

o medicamentelor pentru dotarea cabinetului medical; 

o pieselor de schimb pentru maşinile de şcoală; 

o tipizatelor, cataloagelor, registrelor matricole; 

 Achizitionarea, recepţionarea şi depozitarea corespunzătoare a produselor alimentare, verificarea 

cantităţilor indicate în documentele care le însoţesc şi controlarea pe cât este posibil a calităţii şi a 

termenelor de valabilitate a acestora; 

 Organizarea, distribuirea materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului 

administrativ din cadrul instituţiei de învăţământ; 

 S-a inlocuit obiecte sanitare: baterii, furtune dus, sifoane scurgere la grupurile sanitare; 

 Pentru asigurarea iluminatului corespunzător în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, birouri (unde a 

fost necesar) au fost montate corpuri de neon; 

 Înlocuirea întrerupătoarelor şi prizelor deteriorate; 

 Funcţionarea şi supravegherea instalaţiilor de încălzire pe timpul iernii; 

 Lucrări de întreţinere a spatiilor verzi din curtea scolii: cosit iarba, săpat, curatat pomii şi arbuştii, 

plantat de  flori, udarea acestora pe timpul verii; 

 Pe timpul iernii s-a executat deszăpezirea aleilor de acces (către: intrările în şcoala, cantina, ateliere, 

internat, centrale termice, rampa de gunoi) , doborârea turturilor de gheata de la burlanele de 

scurgere; 

 Dezinfectarea periodică veselei, a vaselor de gatit, a meselor de lucru din cantină; 
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 Intocmirea meniului şi prepararea acestuia pentru elevi interni, pentru delegaţiile participante la 

Zilele Municipiului Călăraşi; 

 Asigurarea unor condiţii optime de cazare în cadrul căminului  

 pentru delegaţiile participante la Zilele Municipiului Călăraşi; 

 Lucrări de reparaţii interioare în şcoală, internat elevi:  

o reparaţii curente la usi, ferestre, mobilier şcolar, bănci, cuiere; 

o reparaţii curente de zugrăvire a claselor, holurilor, grupurilor sanitare, sala de sport, sală fortă, 

camere elevi; 

o vopsirea caloriferelor şi a plintei din cămin. 

Am participat în zilele sambata şi dupa terminarea orelor de program,  impreuna cu personalul administrativ 

pentru efectuarea lucrarilor de dezinfectie, dezinsectie, 
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