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STRUCTURĂ ȘI CONȚINUT 

 

Argument 

Istoric 

CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

 Structurile instituționale ale școlii 

 Structurile manageriale ale școlii 

 Structurile administrative și personal didactic auxiliar 

 Niveluri de învățământ 

 Resurse umane 

 Baza materială 

 Organigrama Liceului Tehnologic „Dimitrie Gusti” 

 Organigrama activității de instruire practică 

EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

 Rezultatele la învățătură – iulie 2017 

 Rezultatele la învățătură – septembrie 2017 

Rezultatele candidaților la examenul de bacalaureat – iunie-iulie 2017 

Rezultatele candidaților la examenul de bacalaureat – august-septembrie 2017 

Rezultatele candidaților la examenul de certificare a calificării nivel 4 

MANAGEMENTUL CATEDRELOR / COMISIILOR METODICE 

 Limba și literatura română 

 Limba engleză – limba franceză 

 Matematică 

Chimie – biologie 

Fizică 

Om și societate 

Arte – edicație fizică și sport 

Cultură tehnică 

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

ACTIVITATEA CONSILIULUI PROFESORAL 

ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL 

MANAGEMENTUL COMISIILOR DE LUCRU 

Comisia de perfecționare 

Comisia „Clubul European” 

Comisia de evaluare și asigurare a calității 
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Comisia pentru programe și proiecte educaționale 

Comisia de combatere a discriminării și de promovare a interculturalității 

Comisia de acordare a burselor sociale, „Bani de liceu” și a sumelor confoem programelor de 

ajutor social 

Comisia metodică a diriginților 

Comisia de curriculum 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV 

ACTIVITATEA LABORANTULUI 
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Acest raport prezintă activităţile desfăşurate în Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, în anul şcolar 

2016 – 2017, evaluarea lor sumativă şi calitativă, comparativ cu obiectivele propuse în planul managerial 

pentru anul şcolar 2016 - 2017 şi planul de dezvoltare instituţională pe termen lung şi mediu al şcolii.  

Evaluarea activităţilor desfăşurate are ca reper obiectivele propuse de planurile manageriale şi 

este structurat pe activităţi desfăşurate, rezultate obţinute, date statistice, aspecte ale activităţilor. 

Concluziile formulate în acest raport, discuţiile care vor avea loc la prezentarea lui în Consiliul 

Profesoral, vor fi valorificate în activităţile de proiectare ale planurilor manageriale pe anul școlar 2016 - 

2017.  

Anul şcolar 2016-2017 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate în 

educaţie, ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Reforma şi modenizarea 

sistemului educaţional, la toate nivelurile: capacitatea instituţională, oferta educaţională, structuri şi 

factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei 

abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Managementului 

instituţional şi a Comisiei de Asigurare a Calităţii.  

Procesul de predare – învăţare – evaluare s-a desfăşurat respectând principiile fundamentale şi 

normele de conduită promovate de legislaţia în viguare: competenţă profesională, obiectivitate, 

responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială şi dialogul eficient 

între profesori, elevi şi părinţi. 

 

ISTORIC 

 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” este situat în mediu urban, în municipiul Bucureşti, are o 

vechime mai mare de un secol, fiind înfiinţat - ca şcoală de ucenici în 1904 sub numele de Şcoala de 

ucenici „Ghencea”. Mai târziu, prin anii '50 se transformă în Şcoala profesională „Vulcan”, pregătind 

elevi pentru meserii sau specializări ale domeniului mecanic, construcţiilor de maşini. În anii  '60 când s-

au format primele licee industriale, Şcoala profesională „Vulcan” a devenit Liceul Industrial nr. 3, având 

în componenţă pe lângă forma de învăţământ profesional şi liceul industrial. Începând cu anii  '80, şcoala 

parcurge din nou o perioadă de transformare diversificându-şi profilurile prin adăugarea unor noi forme 

de învăţământ ca liceul seral, liceul cu frecvenţă redusă şi şcoala de maiştri.  În 1995, la iniţiativa 

Inspectoratului Şcolar la Municipiului Bucureşti a fost schimbată denumirea instituţiei în Grup Şcolar 

Industrial „Dimitrie Gusti”. Conform OMECTS nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ 

preuniversitar, Grup Şcolar Industrial „Dimitrie Gusti” se numește Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”. 

Şcoala  se află în Programul de Reabilitare cu fonduri BEI. De la 1 februarie 2011 am revenit în localul 

corpului de clădire reconstruit în cadrul acestui program, din strada Samuil Vulcan, nr. 8. 
 

I. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

1. Structurile instituționale ale școlii: 

a)   Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” 

2. Structurile manageriale ale școlii: 

a) Consiliul de administrație 

b) Consiliul profesoral  

c) Comisii de specialitate și alte comisii: 

▪ C.E.A.C. 

▪ Paritară 

▪ Limbă și comunicare 

▪ Matematică și științe 

▪ Om și societate 

▪ Educație fizică, arte și religie 

▪ Tehnologii 

▪ Consiliere și orientare 
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▪ Rotecție a muncii 

▪ P.S.I. 

▪ Proiecte și programe 

▪ Curriculum 

▪ Evaluare 

▪ Formare continuă a cadrelor didactice 

▪ Inventariere patrimoniu 

▪ Circulație rutieră 

▪ Disciplină 

▪ Desfășurarea examenelor de diferență 

▪ De prevenire și urmărire a evoluției evenimentelor epidemiologice 

▪ Situații statistice și întocmirea orarului 

▪ Stabilirea serviciului pe școală 

▪ Orientare școlară și profesională 

▪ Combaterea absenteismului și de urmărire a frecvenței și a ritmicității notării 

▪ Sănătate și securitate în muncă 

▪ Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar 

▪ Încadrarea și salarizarea personalului 

▪ Organizarea și coordonarea proiectelor și programelor școlare și extrașcolare 

▪ Acordarea burselor 

▪ BDNE 

▪ Înscriere în învățământul postobligatoriu 

▪ Elaborarea regulamentelor 

▪ Promovarea imaginii școlii 

▪ Coordonare examene de corigență și situații neîncheiete 

▪ Coordonare examene învățământ frecvență redusă 

▪ Control financiar preventiv 

▪ Pregătirea examenelor naționale 

▪ Circulație rutieră 

▪ Casarea obiectelor de inventar 

▪ Achiziție 

▪ Folosință a patrimoniului 

▪ Verificarea documentelor școlare și actelor de studii 

▪ Control managerial intern 

▪ Gestionare SIIIR 

▪ Prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității 

d) Consilier școlar 

e) Consiliul reprezentativ al părinților 

f) Consiliul elevilor 

3. Structurile administrative și personal didactic auxiliar: 

a) Secretariat 

1. Secretar-șef 

2. Secretar 

3. Secretar 

b) Contabilitate 

1. Contabil șef 

2. Contabil  

 

c) Bibliotecă 

1. Bibliotecar 

d) Laboratoare 
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1. Laborant 

e) Administrație 

1. Administrator de patrimoniu 

2. Funcționar 

 

4. Niveluri de învățământ: 

Liceal – 31 clase (IX-XIII)  

 Forma de învățământ       -     Zi – 14 clase 

- Seral – 10 clase 

- FR – 7 clase 

Resurse umane: 

a) Cadre didactice – 49 din care: 

❖ Titulari – 33 

❖ Suplinitori – 15 din care 4 pensionari 

❖ Asociaţi – 1  

 

b) Personal didactic auxiliar: 

➢ Secretar șef - Preda Daniel 

➢ Secretar – Popa Iuliana 

➢               – Ionescu Dorina 

➢ Contabil șef – Ioana Grațiela 

➢ Contabil – Bucur Daniela 

➢ Bibliotecar – Popa Mariana 

➢ Laborant – Dobrotă Diana 

➢ Administrator de patrimoniu – Bălănoiu Narcisa 

c) Personal nedidactic: 

➢ Funcționar – Biet Veronica 

➢ Muncitor de întreținere – Nistor Gheorghe 

                                  

➢ Îngrijitoare  – Măciucă Marioara 

        – Toma Florentina 

        – Iuga Mariana 

        – Niculae Constantina 

        – Doboș Veronica 

        – Stănilă Mirela 

        – Badea Daniela 

➢ Paznic – Fătu Dorel 

-   Purcărescu Florin 

            – Dobrotă Ștefan 

d) Total elevi – 816 

❖ Învățământ zi - 356 

❖ Învățământ seral - 253 

❖ Învățământ FR -227 

5. Baza materială: 

a. Corp „A” 

- Cabinet director 

- Cabinet director adjunct 

- Cancelarie 

- Secretariat 1 

- Secretariat 2 

- Săli –  32 (dintre care: 6 cabinete și 4 laboratoare) 
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- Cabinet de asistență psihopedagogică 

- Grupuri sanitare 

- Grup sanitar persoane cu dizabilități 

- Sală de sport 

- Teren sintetic de fotbal 

- Vestiare 

- Cabinet medical 

- Cabinet stomatologic 

- Administrație 

- Cameră tehnică 

b. Corp „B” 

- Sală de festivități 

- Bibliotecă 

- Sală de lectură 

- Arhivă 

- Ateliere tehnologice 

- AEL 

- Cabinete informatică 

- Cameră tehnică + anexe 

- Ateliere tehnologice 

- Sală de ședință – tehnic 

- Contabilitate 

- Birouri 

- Grupuri sanitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

1. Managementul procesului de predare – învățare – evaluare 

 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


 

   LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan, nr.8, sector 5, București 
Tel/Fax: 40-21-4562050; 40-21-4562051 
E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 
 

 
a) REZULATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ – iulie 2017 

 

Forma de 

învățământ 

Elevi 

înscrişi la 

început de 

an şcolar 

Elevi în 

evidență 

la sfârşitul 

semestrul

ui II 

Plecaţi 
Veniţ

i 

Elevi 

promovaț

i 

Elevi cu 

situația 

neîncheiată 

Elevi 

corigenț

i 

Elevi cu 

nota la 

purtare 

sub 7 

Liceu zi 356 324 36 4 256 28 40 49 

Liceul seral 233 188 46 1 162 26 0 34 

Liceu FR 227 192 37 2 174 18 0 23 

TOTAL 

U.Î. 816 739 119 7 592 72 

40 

106 

 

 

 
 

b) REZULATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ – septembrie 2017 

 
 

Forma de 

învățământ 

Elevi cu 

situația 

neîncheiată 

Elevi cu SN 

promovați 

în august-

septembrie 

Elevi 

corigenți 

Elevi 

corigenți 

promovați în 

august-

septembrie 

Liceu zi 28 23 41 41 

Liceul seral 26 19 0 0 

Liceu FR 18 15 0 0 

TOTAL 

U.Î. 72 57 

 

41 41 
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c) REZULATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ – septembrie 2017 

 

Forma de 

învățământ 

Elevi înscrişi la 

început de an 

şcolar 

Elevi în evidență 

la sfârşitul anului 

școlar 

Procent de 

promovare 

Liceu zi 356 320 89,88% 

Liceul seral 233 181 77,68% 

Liceu FR 227 189 83,25% 

TOTAL 

U.Î. 816 690 84,55% 
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Absenţe  

Forma de 

învățământ 

Număr de absenţe   
Total 

2015-

2016 

Total 

2016-

2017 

Motivate 

2015-

2016 

Motivate 

2016-

2017 

Nemotivate 

2015-2016 

Nemotivate 

2016-2017 

Nr.abs./elev 

2015-2016 

Nr.abs./elev 

2016-2017 

Zi 64524 44466 38376 24079 26148 20387 159,71 124,9 

Seral 40099 21314 19314 8644 19893 12670 153,63 91,47 

FR 7938 2507 2812 331 5126 2176 21,74 11,04 

Total U.Î. 112561 68287 60502 33054 52059 35233 121,03 83,68 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Zi Seral FR Total

Număr de absențe

Total 2015-2016 Total 2016-2017 Motivate 2015-2016

Motivate 2016-2017 Nemotivate 2015-2016 Nemotivate 2016-2017

Nr.abs./elev 2015-2016 Nr.abs./elev 2016-2017

 
 

 

REZULATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ – septembrie 2016 comparativ cu septembrie 2017 

 

Forma de 

învățământ 

Elevi înscrişi la 

început de an 

şcolar  

2015-2016 

 

Procent de 

promovare 

2015-2016 

Elevi înscrişi la 

început de an 

şcolar  

2016-2017 

Procent de 

promovare 

2016-2017 

Liceu zi 404 89,10% 356 89,88% 

Liceul seral 261 72,03% 233 77,68% 

Liceu FR 265 88,30% 227 83,25% 

TOTAL 

U.Î. 930 

 

84,08% 816 84,55% 
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REZULATE LA examenul de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2017 

 

Forma de 

învăţământ 

Număr de elevi 

înscrişi prezenţi absenţi eliminaţi 

Respinşi, din 

care: 
Reuşiţi, din care: 

< 5 
5-

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

Zi 113 94 19 0 50 12 20 8 4 0 0 

Seral 35 19 16 0 15 0 3 1 0 0 0 

FR 59 29 30 0 22 4 3 0 0 0 0 

Total 207 142 65 0 87 16 26 9 4 0 0 

 

Procent de promovare: 27,46% 
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REZULATE LA examenul de bacalaureat – sesiunea august septembrie 2017 

 

Forma de 

învăţământ 

Număr de elevi 

înscrişi prezenţi absenţi eliminaţi 

Respinşi, din 

care: 
Reuşiţi, din care: 

< 5 
5-

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

Zi 101 75 26 0 41 20 14 0 0 0 0 

Seral 8 6 2 0 4 0 2 0 0 0 0 

FR 23 18 5 1 5 7 5 0 0 0 0 

Total 132 99 33 1 50 27 21 0 0 0 0 

 
Procent de promovare: 21,21% 

 

REZULATE LA examenul de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2016 

 

Forma de 

învăţământ 

Număr de elevi 

înscrişi prezenţi absenţi eliminaţi 

Respinşi, din 

care: 
Reuşiţi, din care: 

< 5 
5-

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

Zi 140 127 13 1 71 23 24 5 3 0 0 

Seral 51 28 23 0 25 1 1 1 0 0 0 

FR 71 40 31 0 30 5 3 1 0 1 0 

Total 262 195 67 1 126 29 28 7 3 1 0 

 

Procent de promovare: 20,00% 

 

REZULATE LA examenul de bacalaureat – sesiunea august septembrie 2016 

 

Forma de 

învăţământ 

Număr de elevi 

înscrişi prezenţi absenţi eliminaţi 

Respinşi, din 

care: 
Reuşiţi, din care: 

< 5 
5-

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

Zi 95 80 15 0 48 19 12 1 0 0 0 

Seral 17 7 10 0 4 1 1 1 0 0 0 

FR 28 17 11 0 11 2 4 0 0 0 0 

Total 140 104 36 0 63 22 17 2 0 0 0 

 
Procent de promovare: 18,26% 

 

Procent de promovare la examenul de bacalaureat 

 

Forma de 

învățământ 

Iunie-iulie 

2017 

Iunie-iulie 

2016 

August-

septembrie 

2017 

August-

septembrie 

2016 

Liceu zi 34,04% 25,19% 18,66% 16,25% 

Liceul seral 21,05% 7,14% 33,33% 28,57% 

Liceu FR 10,34% 12,5% 27,77% 23,52% 

TOTAL 27,46% 20,00% 21,21% 18,26% 
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Rezultatele candidaților la examenul de certificare a calificării nivel 4 – mai 2017 

 

Calificarea profesională 
Număr de candidați 

Înscriși Admişi Respinși Neprezentați 

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 
18 18 0 0 

Tehnician prelucrări mecanice 13 12 0 1 

 

 
 

Calificarea profesională 
Număr de candidați admişi din care cu calificativ: 

Excelent  Foarte bine Bine  Satisfăcător  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 
8 5 5 0 

Tehnician prelucrări mecanice 2 8 2 0 
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Rezultatele candidaților la examenul de certificare a calificării nivel 4 – septembrie 2017 

 

 

Calificarea profesională 
Număr de candidați 

Înscriși Promovați Respinși Neprezentați 

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 
8 6 0 2 

Tehnician prelucrări mecanice 2 2 0 0 

 

 
 

 

Calificarea profesională 
Număr de candidați admişi din care cu calificativ: 

Excelent  Foarte bine Bine  Satisfăcător  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 
0 6 0 0 

Tehnician prelucrări mecanice 0 2 0 0 
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III. Managementul comisiilor metodice 
 

COMISIA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-LIMBA LATINĂ 

 

 

Numele 

şi prenumele 

(titular/detaşat/suplin

itor/gradaţie de 

merit) 

Grad 

didactic/ 

anul 

Vechime 

 Instituția de învățământ 

superior  absolvită, anul, zi/ FF/ 

durata 

 
Învățământ 

 

Şcoală 

 

1. Stanomir Adriana 

titular, 

gradație de merit din 

septembrie 2013 

I/ 2001 26 23 

Universitatea Bucuresti, Facultatea de 

Litere, specializarea Română- 

Italiană, 1990, zi, 4 ani 

2. Istrati Marilena 

titular 
I/ 1995 34 20 

Universitatea A.I.Cuza Iaşi, 

Facultatea de filologie, specializarea 

Română- Franceză, 1985, zi, 4 ani 

3. Firănescu Claudia 

titular 
I/ 2013 14 ani, 6 luni 10 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de 

litere, specializarea Română- Engleză, 

2000, zi, 4 ani 
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4. Lemnaru Ştefan 

titular 
I/ 2002 30 22 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de 

limba şi literatura română, 

specializarea Română- Latină, 1982, 

zi, 4 ani 

5. Popa Costel Gigel 

 

Debutant 

2016 - 

2017 

1 1 

Universitatea din București, 

Facultatea de Teologie Romano-

Catolică și Litere, 2007 

Universitatea din București, Master 

Modele de Comunicare și Relații 

Publice, 2008 

6. Savu Elena Gabriela 
Definitivat 

2007 
6 ani și 5 luni 1 

Universitatea Ovidius Constanța, 

Facultatea de Litere, 2005 

Universitatea Ovidius Constanța, 

Facultatea de Drept și  Științe 

Administrative, 2007 

Universitatea Ovidius Constanța, 

Master Drept Social , 2008 

Metode și mijloace de predare a 

limbii și literaturii române, 2010 

 

ANALIZA SWOT 

 

În anul şcolar 2016 – 2017, activitatea profesorilor de Limba şi literatura română din cadrul 

Liceului Tehnologic „Dimitrie Gusti” a urmărit să eficientizeze şi modernizeze procesul instructiv-

educativ. 

- Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin 

valorificarea programei de specialitate;  

- Se cunosc în profunzime noile programe de limba şi literatura română și limba latină; 

- S-a realizat o judicioasa prezentare a manualelor opţionale, avându-se în vedere câteva criterii pe 

care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi 

conţinutul manualelor, prezenţa în manual a unor texte fundamentale, continuitate, modernitate, 

eficienţă;  

- S-au valorificat în texte informaţii din mai multe manuale alternative; Alegerea manualelor s-a 

realizat în cadrul şedinţei de catedră de la începutul anului şcolar, respectându-se opiniile 

membrilor catedrei şi specificul claselor de elevi, 

- S-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea scrisă 

a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării în scris a acestora;  

- In urma Simulării examenului de bacalaureat din martie 2017 s-a realizat un plan de activităţi 

privind îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, 

- S-au integrat în lecţii, în incipitul orelor exerciţii de lecturare şi prevederile DOOM-ului. 

- S-au efectuat consultaţii la clasele terminale;  

 La clasele a XI-a, membrii catedrei au respectat programa de specialitate, organizând studii de 

caz – modalitate modernă de receptare a fenomenului literar. Consecinţele imediate se resimt, în sensul că 

elevii au dobândit deja deprinderea de a se informa, de a valorifica în mod creativ şi original informaţia, 

de a emite judecăţi de valoare. Membrii catedrei au fost prezenţi la multiple activităţi organizate în şcoala 

şi în afara şcolii: 

- cursuri de formare organizate în cadrul CCD;  

- activităţi metodice organizate la nivel de şcoală şi municipiu; 
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- la şedinţele de catedră; 

- la consiliile profesorale; 

- activităţi extracurriculare organizate de celelalte catedre;  

       

PUNCTE TARI: 

 

- calitatea activităţii de proiectare didactică. Structurarea planificărilor şi a proiectelor pe unităţi de 

învăţare conform principiului predării integrate (domeniile: literatură, limbă şi comunicare) 

denotă adoptarea modelului curricular elaborat de experţii MEN. 

- s-a evidenţiat frecvent utilizarea unor modele de instruire bazate pe interacţiunea profesor-elev 

(modelul comunicaţional/al învăţării depline/al gândirii critice etc.) şi a unor strategii eficiente 

pentru optimizarea predării–învăţării–evaluării. Centrarea scenariilor didactice pe elev este 

realizată şi prin practicarea unui management activ al colectivului de elevi, concretizat în 

participarea la activităţi în grupe sau ateliere de lucru, la secvenţe de lectură critică, de investigare 

şi de analiză a structurilor textuale urmate de studii de caz şi dezbateri sau de realizarea şi 

susţinerea unor proiecte etc. 

- în sfera evaluării, s-a optimizat relaţia dintre evaluarea formativă şi cea sumativă, dintre evaluarea 

internă şi cea externă prin proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunoştinţelor şi a 

competenţelor.  În anul şcolar încheiat, s-a constatat extinderea metodelor alternative  

- foarte buna pregătire de specialitate şi psihopedagogică a cadrelor didactice  

- implicarea responsabilă şi competentă în procesul instructiv-educativ. 

- aplicarea unor metode şi strategii moderne în actul învăţării-predării-evaluării. 

- amenajarea Cabinetului de Limba și Literatura română (sala 30) 

- utilizarea mijloacelor IT în lecție 

- utilizarea softurilor educaționale specifice disciplinei, existente in școală 

- realizarea activităţilor de evaluare a elevilor pe tot parcursul orelor. 

- implicarea elevilor in proiecte educaionale. 

- relaţia afectivă profesor-elevi. 

- implicarea elevilor în activităţi diverse: simpozioane, mese rotunde, spectacole, concursuri pe 

diverse teme, creaţii proprii etc. 

- rezultate deosebite in coordonarea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice incluse în 

CAEN 

- activitatea si rezultatele obținute cu elevi cu dificultăți de învățare/ces  

- implicarea în activităţi ale profilului: proiecte, simpozioane, olimpiade, concursuri, publicaţii etc. 

- participarea la cursuri de formare continuă și perfecționare 

- rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor în atingerea competențelor specifice impuse       

de curriculumul școlar, materializate în progresul elevilor la clasă , în rezultatele elevilor la clasă 

(procent de promovare anual), testări (teze cu subiect unic) și examen național de 

simulare/bacalaureat 

- organizarea unor activități cultural-artistice deosebite cu ocazia Aniversării Poetului Național 

Mihai Eminescu-Ziua Culturii naționale, a Sărbatorilor de Paști, de Crăciun, de Ziua Liceului, de 

Ziua Națională a României, de Ziua Europei ș.a. 
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Numele  

şi prenumele 

(titular/detaşat/su

plinitor/gradaţie 

de merit) 

Gr. 

did., 

anul 

Vechi- 

me 

Inst. de înv. 

sup. absolv. 

anul, zi, FF, 

durata 

Încadrare

a  

 

Responsabilităţi  

(la nivelul catedrei/şcolii) 

 

 

 

 

 

 

 

Înv Şc 

Stanomir Adriana 

titular, 

gradație de merit 

din septembrie 

2013 

I, 

2001 
26 23 

Universitatea 

Bucuresti, 

Facultatea de 

Litere, 

specializarea 

Română- 

Italiană, 1990, 

zi, 4 ani 

 

 11A - 

140h/an                     

12C - 

175h/an               

11As  - 

70h/an                  

13As - 

175h/an 

Diriginte clasa a XIII-a A seral 

Secretar al Consiliului de 

Administrație 

Reponsabil arie curriculară „Limbă 

și comunicare” 

Reponsabil comisie metodică a 

profesorilor de Limba și literatura 

română română și limba latină 

Membru comisia de curriculum 

Membru comisia pentru olimpiade și 

concursuri școlare 

Membru comisia pentru promovarea 

imaginii școlii 

Membru comisia de verificare a 

cataloagelor, documentelor școlare 

și a actelor de studii 

Membru comisia pt. revizuirea/ 

actualizarea PAS, ROF, RI 

Membru comisia pentru prevenirea 

și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității 

Coordonator Proiect Național RO-

REC 

Coordonator Program “Copiii din 

sectorul 5 învață limba spaniolă” 

(PS5 - Inst. Cervantes-ISMB) 

Președinte comisia de mobilitate 

Membru Comisia ISMB de 

soluționare a contestațiilor la 

concursul de ocupare a funcțiilor de 

director/ director adjunct 

Profesor asistent-Concursul național 

de ocuparea posturilor didactice 

(titularizare) 

Profesor asistent-Concursul național 

pentru ocuparea funcțiilor de 

director 

Membru Comisia ISMB pentru 

etapa pe sector de organizare și 

evaluare a OLLR-liceu 

I. CURRICULUM 

• Manuale folosite: 

CLASA Manuale Programa şcolară în vigoare 

Autori Numărul şi data Ordinului de 

aprobare 

Numărul şi data Ordinului de aprobare 

 Adrian Costache, OMECT nr.1783 din Nr. 3252 / 13.02.2006 
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aXI-aA 

Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, 

Adrian Săvoiu, 

Art Grup 

Editorial 

16.08.2007 

 

 

a XI-aAs 

(manual 

clasa a X-

a) 

 

Adrian Costache, 

Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, 

Adrian Săvoiu, 

Art Grup 

Editorial 

OMECT nr.1783 din 

16.08.2007 

Nr. 3252 / 13.02.2006 

 

a XII-aC/ 

a XIII-aAs 

 

Adrian Costache, 

Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, 

Adrian Săvoiu, 

Art Grup 

Editorial 

OMECT nr.1783 din 

16.08.2007 

Nr. 3252 / 13.02.2006 

 

• Auxiliare didactice folosite:  

CLASA  Auxiliare curriculare 

a XI-a Culegere de teste: Limba și literatura română-

auxiliar clasa a XI-a, structurat pe modelul E.R.R. 

 

Textul literar/Textul nonliterar, concepte și 

exerciții propuse, clasele IX-XII 

Adrian Nicolae Romonți (coord.), Cătălina 

Radu, Ionela Iacob; Editura Delfin 

 

 

Alina Manea, Editura Delfin 

a XII-a 

a XIII-a 

 

Ghid complet pentru Bacalaureat- Limba și 

literatura română,noțiuni teoretice, modele 

complete de rezolvare pentru toate profilurile 

 

Portofoliul de evaluare formativă, clasele IX-XII, 

profil real, umanist 

Mimi Dumitrache, Dobrica Boltașu 

Nicolae, Editura Booklet  

 

 

Mihaela Popa (coord), Editura Delfin 

 Modele de teste-Examenul de Bacalaureat 

național 2017, profil real 

 

 

 

 

Adrian Nicolae Romonți (coord.), Alina 

Popa, Ana Maria Baciu,Cosmin Borza, 

Monica Cristina Anisie, Nadia Pascu, 

Tereza Deji, Teodora Doina Popescu, 

Editura Delfin;   

 

Adrian Nicolae Romonți (coord.), Ana 

Maria Baciu, Anca Hassoun, Cosmin 
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Modele de teste-Examenul de Bacalaureat 

național 2017, profil umanist 

 

 

 

 

Bacalaureat-90 de subiecte pentru proba scrisă 

(după modelul MEN) 

Borza, Marilena Buzatu, Monica Cristina 

Anisie, Nicoleta  Popa, Tereza Deji, Editura 

Delfin;  

 

Alina Ene, Editura Niculescu 

• Currículum la decizia şcolii (Programe de opţionale propuse şi aprobate de ISMB):  

Nu e cazul 

• Utilizarea IT în lecţie: Selectiv 

Nr. 

crt. 

Clasa Titlul lecţiei/activităţii Locul desfăşurării 

(clasă/AEL) 

1. 12C, 

13As 

Poezia interbelic[ Cabinet Lb. și lit. Rom. 

2. 12C, 

13As 

Simbolismul. G. Bacovia-Plumb Cabinet Lb. și lit. Rom. 

3. 12C, 

13As 

Lucian Blaga-Poezii Cabinet Lb. și lit. Rom. 

4. 12C, 

13As 

Tudor Arghezi-Universul liric Cabinet Lb. și lit. Rom. 

5. 12C, 

13As 

Ion Barbu-Universul liric Cabinet Lb. și lit. Rom. 

6. 12C, 

13As 

Săptămânal, sedințe pentru pregătire ex. de bacalaureat Cabinet Lb. și lit. Rom. 

7. 11As Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Bacovia-Poezii Cabinet Lb. și lit. Rom. 

8. 11As I.L. Caragiale-Comedii Cabinet Lb. și lit. Rom. 

9. 12C, 

13As 

Fronda in literatura interbelică Cabinet Lb. și lit. Rom. 

10. 11A Originea şi evoluţia limbii române Cabinet Lb. și lit. Rom. 

11. 11A Norma literară: aspecte evolutive Cabinet Lb. și lit. Rom. 
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12. 11A Literatura şi pictura religioasă Cabinet Lb. și lit. Rom. 

13. 11A Rolul literaturii în perioada paşoptistă Cabinet Lb. și lit. Rom. 

14. 11A „Chiriţa în provinţie” de Vasile Alecsandri Cabinet Lb. și lit. Rom. 

15. 11A Criticismul  junimist Cabinet Lb. și lit. Rom. 

16. 11A Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi Cabinet Lb și lit. Rom. 

17. 11As Tudor Arghezi – Cuvânt Cabinet Lb și lit. Rom. 

18. 11As Nichita Stănescu – Cu o uşoară nostalgie Cabinet Lb și lit. Rom. 

19. 11As Evoluţia poeziei în literatura română Cabinet Lb și lit. Rom. 

20. 11As Comedia - I.L. Caragiale – O scrisoare pierdută Cabinet Lb și lit. Rom. 

21. 11As Drama - Camil Petrescu –  Suflete tari Cabinet Lb și lit. Rom. 

22. 11As Limbă şi comunicare: Interviul publicistic; I. de angajare Cabinet Lb și lit. Rom. 

23. 11A Mihai Eminescu, Luceafărul Cabinet Lb și lit. Rom. 

24. 11A Realismul – prezentare generală Cabinet Lb și lit. Rom. 

25. 11A I.L. Caragiale, În vreme de război: Cabinet Lb și lit. Rom. 

26. 11A Simbolismul – prezentare generală Cabinet Lb și lit. Rom. 

27. 11A Alexandru Macedonski, Noaptea de decemvrie: Cabinet Lb și lit. Rom. 

28. 11A Studiu de caz: Simbolismul european Cabinet Lb și lit. Rom. 

29. 11A Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Cabinet Lb și lit. Rom. 

30. 11A Romanul experienţei: Mircea Eliade, Nuntă în cer Cabinet Lb și lit. Rom. 

31. 11A Romanul balzacian: George Călinescu, Enigma Otiliei Cabinet Lb și lit. Rom. 

32. 11A Studiu de caz: Modele epice în romanul interbelic Cabinet Lb și lit. Rom. 

33. 12C, 

13As 

Perioada postbelică – Poezia Cabinet Lb și lit. Rom. 

. 12C, 

13As 

Perioada postbelică –  Romanul Cabinet Lb și lit. Rom. 

35. 12C, 

13As 

Marin Preda - Moromeţii Cabinet Lb și lit. Rom. 
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36. 12C, 

13As 

Literatura şi muzica (limbajul literaturii, limbajul muzicii): Cabinet Lb și lit. Rom. 

37. 12C, 

13As 

Perioada postbelică – Dramaturgia Cabinet Lb și lit. Rom. 

38. 12C, 

13As 

Marin Sorescu – Iona Cabinet Lb și lit. Rom. 

 

II. EVALUARE – elevi  

• Statistică teze - Semestrul I: 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11A 31 29 - - 1 10 4 5 4 1 1 3 5,79 

12C 30 29 - - 4 4 9 10 1 1 - - 5,10 

11As 26 18 - - - 4 5 4 4 - 1 - 5,66 

13As 17 16 - - - 5 6 3 1 1 - - 5,18 

 

• Statistică teze - Semestrul al II-lea: 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11A 30 30 - - 4 7 9 2 4 2 2 - 5,9 

12C 29 27 - - 6 2 9 2 4 2 1 - 5.13 

11As 26 19 - - - 2 4 6 5 2 - - 6,05 

13As 16 16 - - 2 5 7 - 2 - - - 5,21 
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• Promovarea la sfârşitul semestrului I: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. I 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. I 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

sem.I 

OBS. 

11A 31 27 1 1 1 transf 

12C 30 22 1 6 1 exm 

11As 26 18 - 8 - 

13As 17 16 - - 1 exm 

 

• Promovarea la sfârşitul semestrului al II-lea: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. II 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. II 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

sem.II 

OBS. 

11A 30 22 7 1  

12C 29 20 6 3  

11As 19 19 - -  

13As 16 16 - -  

• Promovarea la sfârşit de an şcolar: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

anual 

Număr elevi 

corigenţi 

 (toamnă) 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

(toamnă) 

OBS. 

(toamnă) 

11A 30 24 5 1  

12C 29 20 6 3  

11As - - - -  

13As - - - -  
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• Situaţia elevilor care au obţinut premii la Olimpiadă: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului (cu minuscule) 

Premiul Faza 

S/M 

Clasa Denumire 

Olimpiadă 

1. Ispas Maria II M 11A Olimpiada meșteșugurilor tradiționale 

românești 

2. Cristescu Alexandra III M 11A Olimpiada meșteșugurilor tradiționale 

românești 

 

• Situaţia elevilor care au obţinut premii la Concursuri şcolare: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului (cu minuscule) 

Premiul Faza Clasa Denumirea Concursului 

(ediţie, data, instituţia organizatoare) 

1 Ispas Maria I N 11A Proiect educațional național „Dăruind vei 

dobândi”, ed. a VI-a, 2016-2017, Șc. 

Gimn. I.G. Teodorescu Ruseni-Borlești, 

Neamț 

   2 Nicolescu Critina I N 11A Proiect educațional național „Dăruind vei 

dobândi”, ed. a VI-a, 2016-2017, Șc. 

Gimn. I.G. Teodorescu Ruseni-Borlești, 

Neamț 

3 Vrabie Cristina I N 11A Proiect educațional național „Dăruind vei 

dobândi”, ed. a VI-a, 2016-2017, Șc. 

Gimn. I.G. Teodorescu Ruseni-Borlești, 

Neamț 

4 Vasile Angela I N 11A Proiect educațional național „Dăruind vei 

dobândi”, ed. a VI-a, 2016-2017, Șc. 

Gimn. I.G. Teodorescu Ruseni-Borlești, 

Neamț 

5 Ispas Maria II N 11A Concurs Național „Rezistența 

anticomunistă”, martie 2017, L.T. ”D. 

Gusti” 

6 Baican Tana II N 11A Concurs Național „Rezistența 

anticomunistă”, martie 2017, L.T. ”D. 

Gusti” 
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7 Lazăr Victoria III N 11A Concurs Național „Rezistența 

anticomunistă”, martie 2017, L.T. ”D. 

Gusti” 

8 Vasile Angela M M 11A Concurs Municipal „Primăvară dulce 

europeană”, martie 2017, CTIA „D. 

Moțoc”, București 

9 Nicolescu Critina M M 11A Concurs Municipal „Primăvară dulce 

europeană”, martie 2017, CTIA „D. 

Moțoc”, București 

10 Nicolescu Critina II N 11A Concurs Național „Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei”, ed. a VI-a, Șc. 

Liteni și BP Hașdeu, Iași, 2016-2017 

11 Vasile Angela I N 11A Concurs Național „Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei”, ed. a VI-a, Șc. 

Liteni și BP Hașdeu, Iași, 2016-2017 

12 Cristescu Alexandra PS N 11A Concurs Național „Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei”, ed. a VI-a, Șc. 

Liteni și BP Hașdeu, Iași, 2016-2017 

13 Ursu Denisa I Reg. 11A Concurs Regional cu participare 

internațională „Cu poluarea nu-i de joacă”, 

mai 2017, Clubul Copiilor Huși, Vaslui 

14 Pavel Andreea I Reg. 11A Concurs Regional cu participare 

internațională „Cu poluarea nu-i de joacă”, 

mai 2017, Clubul Copiilor Huși, Vaslui 

15 Vlad Radu M Reg 11A    Concurs Regional „Stil de viață sănătos”,      

febr. 2017, LT I. Bănescu, Mangalia, 

Constanța 

16 Vlad Radu M N 11A Concurs Național „Soft bazar”, ed. a IX-a, 

iunie 2017, LT N. Iorga, Nehoiu, Buzău 

17 Nicolescu Critina M N 11A Concurs Național „Soft bazar”, ed. a IX-a, 

iunie 2017, LT N. Iorga, Nehoiu, Buzău 

18 Vrabie Cristina M N 11A Concurs Național „Soft bazar”, ed. a IX-a, 

iunie 2017, LT N. Iorga, Nehoiu, Buzău 

19 Mareș Maria III N 11A Concurs Național de Ecologie „Generția 

Eco-Terra”, ed. a VI-a, aprilie 2017, 
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Clubul Copiilor Mediaș, Sibiu 

20 Ursu Denisa M N 11A Concurs Național de Ecologie „Generția 

Eco-Terra”, ed. a VI-a, aprilie 2017, 

Clubul Copiilor Mediaș, Sibiu 

21 Fîțoiu Marius I N 11A Concurs Național de Ecologie „Generția 

Eco-Terra”, ed. a VI-a, aprilie 2017, 

Clubul Copiilor Mediaș, Sibiu 

22 Vasile Angela III N 11A Concurs Național „Frumusețea operei 

eminesciene”, ed. a VII-a, 2017 

23 Vrabie Cristina II N 11A Concurs Național „Frumusețea operei 

eminesciene”, ed. a VII-a, 2017 

24 Baican Tana M N 11A Concurs Național „Frumusețea operei 

eminesciene”, ed. a VII-a, 2017 

 

• Rezultatele elevilor din clasele terminale: 

Nr. 

crt. 

Clasa Număr de 

elevi la 

clasele 

terminale 

(XII, XIII) 

Procent de promovare 

la disciplina în anul 

şcolar 2016-2017 la 

clasele terminale (XII, 

XIII) 

Număr de 

corigenţi la clasele 

terminale (XII, 

XIII) 

Procent de promovare la … la  

Bacalaureat 

 12C 29 69% 6c+3sn 75% 

 13As 16 100% - 50% 

 

• Statistica notelor la Bacalaureat: 

Numărul 

elevilor 

participanţi 

Note iulie Note august 

R 

 

5- 

5.99 

6- 

6.99 

7- 

7.99 

8- 

8.99 

9- 

9.99 

10 5- 

5.99 

6- 

6.99 

7- 

7.99 

8- 

8.99 

9- 

9.99 

10 

 

iulie  6 7 6 - -   

august  3 1     
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III. ACTIVITĂŢI extracurriculare/extraşcolare (pregătire examene/olimpiadă; evaluare 

concursuri; evaluare examene; proiecte educaţionale; cercuri; bibliotecă: Școala Altfel etc.): 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii participanţi 

Locul desfăşurării 

1 Participare Proiect educațional „Oferă 

bucurie și vei primi bucurie” 

17.12.2016 10 elevi clasa 11A Șc. gimnazială N. 

Bălcescu, Bacău 

2 Coordonator Proiect educațional 

„Întâlnire cu Eminescu” 

20.01.2017 Clasele IX-XII L.T. „D. Gusti” 

3 Evaluator Olimpiada de limba și 

literatura română, faza pe școală 

08.12.2016 Clasele a XII-a L.T. „D. Gusti” 

4 Coordonator Proiect educațional „O! 

Ce veste minunată!” 

20.12.2016 Clasele IX-XII L.T. „D. Gusti” 

5 Evaluator Program educațional 

„Evaluarea în învățământul 

preuniversitar” 

11.11.2016 Clasele a XII-a Pitești-Argeș 

6 Participare Conferințele practice 

pentru tineri BookLand Evolution 

19.09.201622.

09.2016 

Clasele XI-XII ASE București 

7 Coordonator Proiect Ziua Ștafetei 15-25.11.2016 Clasele XI-XII  București 

8 Participare Atelier demonstrativ 24.09.2016 Clasele XI-XII UNATC „IL 

Caragiale” 

9 Participare program „Privește înainte! 

Oportunități de dezvoltare pentru 

adolescente” 

Noiembrie 

2016 

Clasele IX-XII L.T. „D. Gusti” 

 Școala altfel - Participare proiect 

Evrika 

22.11.2016 Clasele XI-XII L.T. „D. Gusti” 

11 Școala altfel - Participare proiect de 

prevenire a violenței „Unde-i lege nu-

i tocmeală”-DGPMB, Serviciul de 

Analiză și Prevenire a Criminalității 

21.11.2016 Clasele XI-XII L.T. „D. Gusti” 

12 Școala altfel – „Repere culturale din 

Piața Revoluției” 

21.11.2016 Clasele XIs-XIIIs L.T. „D. Gusti” 

13 Școala altfel – „Biodiversitate” 22.11.2016 Clasele XIs-XIIIs L.T. „D. Gusti” 

14 Școala altfel – „Șezătoarea din 23.11.2016 Clasele XIs-XIIIs L.T. „D. Gusti” 
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străbuni” 

15 Școala altfel – Vizionare film „Două 

lozuri” 

24.11.2016 Clasele XIs-XIIIs AFI Cotroceni 

16 Școala altfel – „Educația bunului 

cetățean” 

25.11.2016 Clasele XIs-XIIIs L.T. „D. Gusti” 

17 Participare activități Unde-i lege, nu-i 

tocmeală 

24.02.2017 Clasa a IX-a C (24 de 

elevi) 

L.T. „D. Gusti” 

18 Coordonare Patrula de Reciclare 01.12.2016-

15.5.2017 

Clasa a XI-a A (25 de 

elevi) 

L.T. „D. Gusti” și 

împrejurimi 

19 Organizare Concurs Național 

Rezistența anticomunistă 

27.03.2017 Clasele IX-XIII L.T. „D. Gusti” 

20 Organizare Expoziție România-

Tradiții și cultură 

oct. 2016-iunie 

2017 

Clasele a XI-a A, a 

XII-a C 

Șc. Gimn. M. 

Sântimbreanu 

21 Participare activități Unde-i lege, nu-i 

tocmeală 

10.05.2017 Clasa a XI-a A (20 de 

elevi) 

L.T. „D. Gusti” 

22 Participare activități Unde-i lege, nu-i 

tocmeală 

10.05.2017 Clasa a XI-a A, a XII-

a C (13 elevi) 

L.T. „D. Gusti” 

23 Coordonare activitate Eradicarea 

sărăciei educaționale și materiale a 

copiilor în cadrul Campaniei globale 

pentru educație, ed.2017, Împreună 

pentru educație 

09.05.2017 Clasa a XI-a A (24 de 

elevi) 

L.T. „D. Gusti” 

24 Coordonare activitate Eradicarea 

sărăciei educaționale și materiale a 

copiilor în cadrul Campaniei globale 

pentru educație, ed.2017, Împreună 

pentru educație 

10.05.2017 Clasa a XII-a C (23 de 

elevi) 

L.T. „D. Gusti” 

25 Coordonare grup-țintă de elevi în 

Proiectul Copiii din sectorul 5 învață 

limba spaniolă (PS-5, ISMB, Inst. 

Cervantes) 

sept. 2016-

dec.2016 

10 elevi Inst. Cervantes 

 L.T. „D. Gusti” 

 

26

27 

Coordonare Proiect educațional 

interdisciplinar De ziua Ta 

08.03.2017 Clasele IX-XIII L.T. „D. Gusti” 

28 Participare activități Unde-i lege, nu-i 22.03.2017 Clasa a XII-a C, a XII- L.T. „D. Gusti” 
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tocmeală a D (52 de elevi) 

29 Evaluator OLLR, etapa pe sector 18.02.2017 LT Ș. Odobleja 420/15.02.2017 

30 Membru Comisie pentru etapa pe 

sector de organizare și evaluare a 

OLLR-liceu 

18.02.2017 LT Ș. Odobleja 649/09.02.2017 

31 Organizare Simpozion Parteneriat 

Școală-Familie-Comunitate 

mai 2017 Sc. Gimn. BP Hasdeu 

Iași 

2721/03.06.2017 

32 Participare activități Proiect Nașterea 

Domnului-Renașterea Bucuriei 

nov 2016-mai 

2017 

Sc. Gimn. BP Hasdeu 

Iași 

2723/03.06.2017 

33 Coordonator Proiect Educațional 

Interdisciplinar Șezătoarea din 

străbuni 

oct. 2016-iunie 

2017 

Șc. Gimn. M. 

Sântimbreanu 

1720/31.05.2017 

34 Participare ca voluntar activități 

Proiect Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nov 2016-mai 

2017 

Sc. Gimn. BP Hasdeu 

Iași 

2729/03.06.2017 

35 Membru Comisia de organizare a 

simulării naționale la probele scrise 

ale examenului de bacalaureat 

național București 2017 

martie 2017 L.T. D. Gusti Decizia 

101/02.03.2017 

36 Evaluator Comisia de organizare a 

simulării naționale la probele scrise 

ale examenului de bacalaureat 

național București 2017 

martie 2017 L.T. D. Gusti Decizia 

101/02.03.2017 

37 Asistent Comisia de organizare a 

simulării naționale la probele scrise 

ale examenului de bacalaureat 

național București 2017 

martie 2017 L.T. D. Gusti Decizia 

101/02.03.2017 

38 Ședințe pentru pregătire ex. de 

bacalaureat 

Săptămânal, 

10.2016-06 

2017 

Clasele a XII-a C,  

a XIII-a As 

L.T. „D. Gusti” 
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IV. ARTICOLE publicate, în acest an şcolar: 

Nr. 

crt. 

Numele cadrului didactic 

(şi colaboratorul, dacă 

este cazul) 

Titlul articolului 

 

Numele revistei, 

Numărul, ISSN/nu  

1 Stanomir Adriana Proiect educațional extrașcolar „O! Ce 

veste minunată!” 

Științe și tehnologii pentru 

mari, mici și pitici, nr. 4, 

ISSN 2393-0233  

2 Stanomir Adriana Abordarea interculturală în demersul 

educativ 

Noile educații-orientări și 

perspective, nr.3 ISSN 

2392-9359 

3 Stanomir Adriana  Evaluare inițială Evaluarea în învățământul  

preuniversitar ISSN 2537-

4893 

4 Stanomir Adriana Tudor Arghezi Soft Bazar ed. a IX-a Ed. 

CCD Buzău, ISSN2360-

4271 

5 Stanomir Adriana Rebus-Recapitulare bacalaureat pentru o 

viață sănătoasă 

Cu poluarea mu-i de joacă, 

nr. 7, mai 2017, ISSN 

2344-0333, Huși, Vaslui 

6 Stanomir Adriana Proiect educațional Tradiții de Crăciun Simpozion Parteneriat 

Școală-Familie-Comunitate 

prin tradiții spre viitor 

ISBN 978-606-775-562-6 

7 Stanomir Adriana Ion Caraion-poet amar, revoltat, deținut 

politic, informator, exilat și disident 

Simpozion Național 

Interdisciplinar Credință, 

Adevăr, Creație în 

închisorile comunista, ed. a 

VI-a, 13 mai 2017, ISSN 

2284-8606 

 

V. PERFECŢIONARE (examene grad, master, cursuri formare, simpozioane, consfătuiri, 

cerc pedagogic, activităţi metodice în şcoală): 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

(titlul lucrării/referatului) 

Data 

 

Locul desfăşurării Nr. 

adeverinţă/diplomă 

1 Participare program de formare profesională 

Tulburările de anxietate la copii și 

16- Centrul de 

Educație emoționlă 

485/19.09.2016 
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adolescenți 19.09.2017 și 

Comportamentală 

pentru Copii -

Salvați copiii 

2 Participare program de formare profesională 

Depresia la copii și adolescenți 

20-

23.09.2017 

Centrul de 

Educație emoționlă 

și 

Comportamentală 

pentru Copii -

Salvați copiii 

523/23.09.2016 

3 Participare program de formare profesională 

Recunoașterea, evaluarea și intervenția în 

cazul copiilor cu istoric de abuz 

26-

29.09.2017 

Centrul de 

Educație emoționlă 

și 

Comportamentală 

pentru Copii -

Salvați copiii 

539/29.09.2016 

4 Participare activitate de informare Un liceu 

sigur pentru toți, în cadrul Proiectului E 

timpul pentru combaterea discriminării 

LGBT în liceele din România 

28.10.2017 L.T.D. Gusti 6526/27.10.2016 

5 Participare la seminarul de evaluare și 

diseminare a rezultatelor organizat în cadrul 

Proiectului Erasmus+ Show your own Gold-

Proiect european de creare a unui cadru de 

reflecție asupra biografiei profesionale 

proprii, folosind instruméntele digitale 

multimedia 

25.11.2017 CE Viilor 223/25.11.2016 

6 Participare Simpozion Național „Noile 

educații, răspunsuri la imperativele lumii 

contemporane” 

18.11.2016 Craiova 3635-

368/07.12.2016 

7 Participare actiune metodică 13.10.2016 C.N. Gh. Lazăr 4359/13.10.2016 

8 Participare Conferință „Educația RE-sursă 

economică” 

08.11.2016 Camera de Comerț 

și Industrie a 

României 

- 

9 Participare Workshop „Cum ajut un copil în 

perioada de doliu” 

18.11.2016 L.T. „D. Gusti” - 

10 Participare cu lucrare Sesiunea de 

referate/eseuri Concurs regional de educatie 

febr.. 2017 LT I Bănescu 543/12.06.2017 
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pt sănătate Stil de viață sănătos Mangalia  

11 Participare workshop Identitate și 

promovare națională prin tradiții și obiceiuri 

nov 2016-

mai 2017 

Sc. Gimn. BP 

Hasdeu Iași 

2728/03.06.2017 

12 Participare Forum Educațional Magister 07.06.2017 UB-Fac. de Drept  

13 Curs Evaluator competențe profesionale ale 

cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar-30 CPT 

25.02.2017

-

28.03.2017 

CCD București 500/28.03.2017 

Numele  

şi prenumele 

(titular/detaşat/s

uplinitor/gradaţi

e de merit) 

Gr. 

did., 

anul 

Vechi- 

me 

Inst. de înv. 

sup. absolv. 

anul, zi, FF, 

durata 

Încadrare

a  

 

Responsabilităţi  

(la nivelul catedrei/şcolii) 

 

 

 

 

 

 

 

Înv Şc 

 

Istrati Marilena 

titular 

I, 

1995 

35 21 Univ.Al.I.Cuza 

Iaşi, Facultatea 

de Filologie, 4 

ani, zi 

română  

 

• Currículum la decizia şcolii (Programe de opţionale propuse şi aprobate de ISMB): 

„Literatura închisorilor comuniste” 

• Utilizarea IT în lecţie: 

Nr. 

crt. 

Clasa Titlul lecţiei/activităţii Locul desfăşurării 

(clasă/AEL) 

1. XI A 

zi, XI 

A s 

Opţional: Literatura din închisorile comuniste, aprobat de ISMB 1/săpt. În clasă 

 

IV. EVALUARE – elevi  

• Statistică teze - Semestrul I: 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

XIBzi 20 19   1 3 4 7 4    5,50 

XIIDzi 27 26   5 6 7 5 2 1   4.84 

XIBs 25 24    5 2 7 7 2   5,70 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


 

   LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan, nr.8, sector 5, București 
Tel/Fax: 40-21-4562050; 40-21-4562051 
E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 
 

 
12As 26 24   1 2 4 8 3 3 3  6,29 

13 Bs 24 20   1 5  10 4    5,55 

 

• Statistică teze - Semestrul al II-lea: 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

XIBzi 20 18 - - 3 1 3 3 4 3 - - 5,33 

XIIDzi 27 25 - - 1 6 11 2 2 2 1 - 5,20 

XIBs 25 24 - - - 3 8 3 5 3 1 - 5,00 

12As 26 24 - - - 4 4 4 7 1 3 - 6,00 

13 Bs 24 22 - - 1 2 2 6 10 1 - - 6,10 

• Promovarea la sfârşitul semestrului I: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. I 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. I 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

sem.I 

OBS. 

11Bzi 20 19 - - 1 elev exmatr. 

12Dzi 27 26 - - 1 elev exmatr. 

11Bs 25 24 - - 1 elev exmatr. 

12As 26 24 - - 2 elevi exmatr. 

13Bs 24 20 - 4  

Opț.11Azi 31 29 - -  

Opț.11As 26 20 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


 

   LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan, nr.8, sector 5, București 
Tel/Fax: 40-21-4562050; 40-21-4562051 
E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 
 

 

• Promovarea la sfârşitul semestrului al II-lea: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. II 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. II 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

sem.II 

OBS. 

11Bzi 20 19 - -  

12Dzi 27 25 - -  

11Bs 25 24 - -  

12As 26 24 - -  

13Bs 24 22 - -  

Opț.11Azi 31 29 - -  

Opț.11As 26 20 - -  

 

• Promovarea la sfârşit de an şcolar: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

anual 

Număr elevi 

corigenţi 

 (toamnă) 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

(toamnă) 

OBS. 

(toamnă) 

11Bzi 20 19 - -  

12Dzi 27 25 - -  

11Bs 25 24 - -  

12As 26 24 - -  

13Bs 24 22 - -  

Opț.11Azi 31 29 - -  

Opț.11As 26 20 - -  
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• Rezultatele elevilor din clasele terminale: 

Nr. 

crt. 

Clasa Număr de 

elevi la 

clasele 

terminale 

(XI P, XII, 

XIII, XIV) 

Procent de promovare 

la disciplina lb. Si lit. 

română în anul şcolar 

2016-2017 la clasele 

terminale (XI P, XII, 

XIII, XIV) 

Număr de 

corigenţi la clasele 

terminale (XI P, 

XII, XIII, XIV) 

Procent de promovare la 

română la  

Bacalaureat 

1. XIID 27 100% - 2 exm. 52% (11 din 21 prez.) 

2. XIIIBs 24 100% -4ex. 0 

 

• Statistica notelor la Bacalaureat: 

 

Numărul 

elevilor 

participanţi 

Note iulie Note august 

R 

 

5- 

5.99 

6- 

6.99 

7- 

7.99 

8- 

8.99 

9- 

9.99 

10 5- 

5.99 

6- 

6.99 

7- 

7.99 

8- 

8.99 

9- 

9.99 

10 

 

Iulie 12 D  4 2 3     

August 12 D  1 1     

 

V. ACTIVITĂŢI extracurriculare/extraşcolare (pregătire examene/olimpiadă; evaluare 

concursuri; evaluare examene; proiecte educaţionale; cercuri; bibliotecă: şcoala altfel etc.): 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii participanţi 

Locul desfăşurării 

1 Pregatire BAC joi, 13-14 12Dzi Sala 11 

2 Proiect naţional „Să ne cunoaştem 

trecutul pentru a ne proiecta viitorul” 

în parteneriat cu Lic.„Ion Barbu”, 

Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu”, 

Colegiul Național „Ion Creangă” 

Primăria Sector 5, ISMB, sector 5, 

CNSAS, AFDPR, filiala Bucureşti, 

Fundaţia „Academia Civică”, 

Uniunea Scriitorilor, filiala Bucureşti 

Proză , IS5, Primăria Sector 5,  

Patriarhia Română 

Octombrie 

2016—20 

iunie 2017 
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--coordonator proiect 

--organizator Concurs naţional 

--organizator Simpozion naţional  

3. Proiect educațional „Întâlnire cu 

Eminescu”--coordonator 

20.01.2017 Clasa a XII-a D zi, a XI-a 

A zi, a XII-a C zi 

Sala de festivități 

4. Diseminare Regulament Concurs 

Naţional „Rezistenţa anticomunistă”  

17.01.2016 25 judeţe, elevi din 

clasele de la zi 

 

5.  Olimpiada de Limba și literatura 

română, etapa pe școală--evaluator 

08.01.2017 Clasele a XII-a B și a 

XII-a D  

Cabinet 

6. Evaluator Concursul Național 

„Rezistența anticomunistă” 

27 martie 

2017  

25 judeţe, elevi din 

clasele de la zi 

 

 

VI. ARTICOLE publicate, în acest an şcolar: 

Nr. 

crt. 

Numele cadrului didactic 

(şi colaboratorul, dacă 

este cazul) 

Titlul articolului 

 

Numele revistei, 

Numărul, ISSN/nu  

1. Istrati Marilena „O lumină a Rugului Aprins – Părintele 

Benedict Ghiuș” 

Lucrările Simpozionului 

Național „Credință, adevăr, 

creație în închisorile 

comuniste”, ISSN2393 

ISSN-L2284-8606 

 

VII. PERFECŢIONARE (examene grad, master, cursuri formare, simpozioane, consfătuiri, cerc 

pedagogic, activităţi metodice în şcoală): 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

(titlul lucrării/referatului) 

Data 

 

Locul desfăşurării Nr. 

adeverinţă/diplomă 

1 Referat: Contribuția profesorului de limba și 

literatura română la cultivarea exprimării 

orale și scrise 

Oct.2016 Lic 

Tehn.”D.Gusti” 

 

2 Simpozionul Național „Credință, adevăr, 

creație în închisorile comuniste” 
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Numele  

şi prenumele 

(titular/detaşat/

suplinitor/grad

aţie de merit) 

Gr. 

did., anul 

Vechi- 

me 

Inst. de înv. 

sup. absolv. anul, 

zi, FF, durata 

Încadrarea  

 

Responsabilităţi  

(la nivelul 

catedrei/şcolii) 

 

 

 

 

 

 

 

Înv Şc 

 

 

Popa Costel 

Gigel 

suplinitor 

Debutant 

2016 - 

2017 

- - Universitatea din 

București, 

Facultatea de 

Teologie Romano-

Catolică și Litere 

IX C  - 108 ore/an 

X A – 175 ore/an 

XI C – 99 ore/an 

XII B – 175 ore/an 

XII E – 93 ore/an 

 

Total ore/an-755 

Norma-1,25 

Nr. Ore/sapt.-21,57 

Plata cu ora – 4 

 

Profesor limba și 

literatura română; 

 

Profesor diriginte al 

clasei a XII-a B, 

învățământ de zi 

 

Membru al Comisiei 

de inventariere 

bibliotecă 

 

I. CURRICULUM 

• Manuale folosite: 

CLASA Manuale Programa şcolară în 

vigoare 

Autori Numărul şi data 

Ordinului de 

aprobare 

Numărul şi data 

Ordinului de 

aprobare 

a IX-a ADRIAN COSTACHE, FLORIN IONIȚĂ, M. N. 

LASCĂR, ADRIAN SĂVOIU, ART GRUP EDITORIAL         

OMECT nr. 1783 

din 16.08.2007 

Nr. 3552/13.02.2006 

a X-a ADRIAN COSTACHE, FLORIN IONIȚĂ, M. N. 

LASCĂR, ADRIAN SĂVOIU, ART GRUP EDITORIAL         

OMECT nr. 1783 

din 16.08.2007 

Nr. 3552/13.02.2006 

a XI-a ADRIAN COSTACHE, FLORIN IONIȚĂ, M. N. 

LASCĂR, ADRIAN SĂVOIU, ART GRUP EDITORIAL         

OMECT nr. 1783 

din 16.08.2007 

Nr. 3552/13.02.2006 

a XII-a ADRIAN COSTACHE, FLORIN IONIȚĂ, M. N. 

LASCĂR, ADRIAN SĂVOIU, ART GRUP EDITORIAL         

OMECT nr. 1783 

din 16.08.2007 

Nr. 3552/13.02.2006 
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• Auxiliare didactice folosite:  

CLASA  Auxiliare curriculare 

a IX-a  Culegere de teste: Limba și literatura română – 

auxiliar clasa a IX-a, structurat pe modelul E.R.R; 

 

Culegere de teste: Cartea cu teste – auxiliar clasa 

a IX-a; 

 

Caiet de lucru clasa a IX-a  

Adrian Nicolae Romoți (cood), Ionela Stan-

Bilegan, Silvana Bizcan, Teodora Popescu; 

Ed. Delfin 

 

Florin Ioniță, Grup Editorial Art 

 

Alina Hristea, Editura Booklet 

a X-a  Culegere de teste: Limba și literatura română – 

auxiliar clasa a X-a, structurat pe modelul E.R.R; 

 

Culegere de teste: Cartea cu teste – auxiliar clasa 

a X-a; 

 

Caiet de lucru clasa a X-a 

Adrian Nicolae Romoți (cood), Mihela 

Popa, Stănuța-Nicoleta Popa, Ed. Delfin 

 

Florin Ioniță, Grup Editorial Art 

 

 

Mioara Colțea, Editura Booklet 

a XI-a Culegere de teste: Limba și literatura română – 

auxiliar clasa a IX-a, structurat pe modelul E.R.R; 

 

Textul literar/Textul nonliterar, concept și 

exerciții propuse, clasele IX-XII 

Adrian Nicolae Romoți (cood), Cătălina 

Radu, Ionela Icob, Editura Delfin 

 

Alina Manea, Ed. Delfin 

 

a XII-a Ghid complet pentru Bacalaureat – Limba și 

literatura română, noțuni teoretice, modele 

complete de rezolvare pentru toate profilurile; 

 

Portofoliul de evaluare formativă, clasele IX-XII, 

profil real, umanist 

Mimi Dumitrache, Dobrica Boltașu 

Nicolae, Editura Booklet 

 

 

 

Mihaela Popa (coord), Editura Delfin 
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• Currículum la decizia şcolii (Programe de opţionale propuse şi aprobate de ISMB): 

CDȘ: Educatie interculturală, Programă aprobată prin ordin MECTS nr. 

5187/06.12.2010 

• Utilizarea IT în lecţie: 

Nr. 

crt. 

Clasa Titlul lecţiei/activităţii Locul desfăşurării 

(clasă/AEL) 

1. a IX-a - Tudor Arghezi - Tablouri biblice (Versuri de 

Abecedar), Porunca. Teme. Motive. Limbaj poetic; 

- Literatura și cinematografia; 

- Literatura și spectacolul de opera; 

- Studierea unui text dramatic: I.L. Caragiale - D-ale 

carnavalului; 

- Literatura și arta plastică; 

- Textul juridico-administrativ – elemente specific; 

- Literatura și arta dramatică. 

Cabinetul de limba și 

literatura română 

2. a X-a  (Educație 

interculturală) 

- Popoare si culturi: naționalitatea, populația autohtona și 

minoritățile; 

- Stiluri de viață, tradiții obiceiuri ale diferitelor 

minorități culturale. 

Cabinetul de limba și 

literatura română 

3 a X-a  - ,,Povestea lui Harap Alb” – prezentarea basmului; 

- Arhaismele – definiție clasificare. Aplicații; 

- Regionalismele: definiție, clasificare, exemple. 

Aplicații; 

- La Țigănci de M. Eliade – Planurile nuvelei. Timpul 

mitic. Inadaptarea la realitate a personajului principal; 

- M. Sadoveanu – Baltagul –prezentarea romanului; 

- Floare albastră de M. Eminescu – particularități 

stilistice și prozodice; 

- Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat; 

- I.L. Caragiale  - O scrisoare pierdută - prezentarea 

piesei; 

- Texte funcționale: procesul verbal, cererea. 

Cabinetul de limba și 

literatura română 

4 a XI-a - Curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: 

Umanismul și Iluminismul (prezentare sintetică); 

Cabinetul de limba și 

literatura română 
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- Literatura și pictura religioasă; 

- Chirița în provinție de Vasile Alecsandri; 

- În vreme de război  de I.L. Caragiale: particularitățile 

discursului narativ; construcția subiectului; statutul 

instanțelor narative în nuvela realist-psihologică. 

5 a XII-a - L. Blaga Eu nu strivesc corola de minuni a lumii: 

înțelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce 

pot conduce la înțelegerea textului, anticipări, chei de 

lectură; 

- Curente culturale/ literare: modernism vs. 

Tradiționalism - context istoric, social-politic, 

evenimențial, trăsături ale curentelor culturale/ literare 

reflectate în textele studiate; 

- Curente culturale/literare: orientări avangardiste - 

context istoric, social-politic, evenimențial, trăsături ale 

curentelor culturale / literare reflectate în textele studiate; 

- Studiu de caz: Literatura aservită ideologiei comuniste; 

- Literatura și muzica (limbajul literaturii, limbajul 

muzicii): Phoenix si Cantofabule; 

- Iona de M. Sorescu: înțelegerea globală a textului, 

analiza unor elemente ce pot conduce la înțelegerea 

textului, anticipări, chei de lectură. 

Cabinetul de limba și 

literatura română 

 

II. EVALUARE – elevi  

• Statistică teze - Semestrul I: 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a IX-a A seral 22 7 - 1 1 2 1   1  1 5.1 

a IX-a C 37 34 - 2 2 13 10 6 1 - - - 4.5 

a X-a A   29 26 - - - 2 11 5 3 2 3  6 

a XI-a C 18 13 - 2 2 4 1 1 2 1 - - 4.5 

a XII-a B 18 18 - 2 1 3 7 4 - 1 - - 4.7 
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a XII-a E 14 12 - - 1 1 6 4 - - - - 5 

 

• Statistică teze - Semestrul al II-lea: 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a IX-a A seral 22 6 - - - 2 2 - - 1 - 1 6 

a IX-a C 37 31 - 5 8 5 12 2 - - - - 4 

a X-a A   29 28 - - 3 6 6 2 8 2 - - 5.4 

a XI-a C 13 13 - - 1 5 3 - 3 - 1 - 5.2 

a XII-a B 19 18 - 1 3 1 7 4 2 - - - 4.8 

a XII-a E 13 13 - 2 1 1 9 - - - - - 4.3 

 

• Promovarea la sfârşitul semestrului I: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. I 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. I 

Număr elevi cu 

situaţia şcolară 

neîncheiată sem. I 

OBS. 

a IX-a C 37 32 2 3  

a IX-a As 22 7 - 15  

a X-a A 29 26 - 3  

a XI-a C 18 11 1 6  

a XII-a B 18 16 - 2  

a XII-a E 14 12 - 1 1 transferat 
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• Promovarea la sfârşitul semestrului al II-lea: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. al II-lea 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. al II-lea 

Număr elevi cu situaţia 

şcolară neîncheiată 

sem. al II-lea 

OBS. 

a IX-a A 

seral 

22 7 - 15  

a IX-a C 38 32 - 5 1 transferat 

a X-a A 29 29 - -  

a XI-a C 18 13 - - 5exm 

a XII-a B 19 18 - - 1 exm;  

1transf. în  șc 

a XII-a E 13 13 - -  

 

• Promovarea la sfârşit de an şcolar: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

anual 

Număr elevi 

corigenţi 

 (toamnă) 

Număr elevi cu 

situaţia şcolară 

neîncheiată 

(toamnă) 

OBS. 

(toamnă) 

a IX-a C 37 32 - 5  

a IX-a A 

seral 

22 7 - 15 1 elev transferat 

a X-a A 29 29 - -  

a XI-a C 18 13 - - 5 exmatriculați 

a XII-a B 19 18 - - 1 elev exmatriculat 

a XII-a E 14 13 - - 1 elev transferat 
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• Situaţia elevilor care au obţinut premii la Concursuri şcolare: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului (cu 

minuscule) 

Premiul Faza Clasa Denumirea Concursului 

(ediţie, data, instituţia 

organizatoare) 

1 Vasile Angela III municipală a XI-a  Concursului   Național 

„Rezistența Anticomunistă” din 

cadrul Proiectului Educațional 

„Să ne cunoaștem trecutul 

pentru a ne proiecta viitorul” 

2017, București 

2 Nicolescu Cristina III municipală a XI-a  Concursului   Național 

„Rezistența Anticomunistă” din 

cadrul Proiectului Educațional 

„Să ne cunoaștem trecutul 

pentru a ne proiecta viitorul” 

2017, București 

3 Călin Loredana mențiune  a XII-a Concursului   Național 

„Rezistența Anticomunistă” din 

cadrul Proiectului Educațional 

„Să ne cunoaștem trecutul 

pentru a ne proiecta viitorul” 

2017, București 

 

• Rezultatele elevilor din clasele terminale: 

Nr. 

crt. 

Clasa Număr de 

elevi la 

clasele 

terminale 

(XI P, XII, 

XIII, XIV) 

Procent de promovare 

la disciplina… în anul 

şcolar 2016-2017 la 

clasele terminale (XI P, 

XII, XIII, XIV) 

Număr de 

corigenţi la clasele 

terminale (XI P, 

XII, XIII, XIV) 

Procent de promovare la  

Bacalaureat 

1 a XII-

a B 

19 99% - 60% 

2 a XII-

a E 

13 100% - 36% 
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• Statistica notelor la Bacalaureat: 

Numărul 

elevilor 

participanţi 

Note iulie Note august 

R 

 

5- 

5.99 

6- 

6.99 

7- 

7.99 

8- 

8.99 

9- 

9.99 

10 5- 

5.99 

6- 

6.99 

7- 

7.99 

8- 

8.99 

9- 

9.99 

10 

 

Iulie  = 21 

elevi 

 6 - - - - -  

August = 15 

elevi 

 11 1 - - - - 

 

III. ACTIVITĂŢI extracurriculare/extraşcolare (pregătire examene/olimpiadă; evaluare 

concursuri; evaluare examene; proiecte educaţionale; cercuri; bibliotecă: şcoala altfel 

etc.): 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii participanţi 

1 “Cât este de sănătoasă mâncarea din reclame”, activitate 

desfășurată în cadrul săptămânii “Școala altfel” 

21.11.2016 Clasa a XII-a A 

 

2 Excursie culturală în zone istorice: Calea Victoriei și 

Centrul Vechi al Capitalei 

22.11.2016 Clasa a XII-a A 

 

3 Vizita la Muzeul Literaturii, activitate desfășurată în 

cadrul săptămânii “Școala altfel” 

23.11.2016 Clasa a XII-a B  

4 Vizionare film, activitate desfășurată în cadrul săptămânii 

“Școala altfel” 

24.11.2016 Clasa a XII-a A 

5 „Misterele chimiei și fizicii”, activitate desfășurată în 

cadrul săptămânii “Școala altfel” 

25.11.2016 Clasa a XII-a A 

 

6 Mentor „Ziua ștafetei”, ediția a V-a  15 – 25.11. 2016  

7 Coord. Proiectul educațional “O! Ce veste minunată!” 20.12.2016 Clasele IX - XII 

8 Organizare, coord. Concert de colinde, Clasele IX – XII, 

Primăria sectorului 5, București; 

22.12.2016 Clasele IX - XII 

 

9 Proectul educațional “Întâlnire cu Eminescu” 20.01.2017 Clasele IX - XII 
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10 Participare la sesiunea de referate din cadrul programului 

Ziua Liceului “Dimitrie Gusti”, București; 

27.02.2017 Clasele IX - XII 

11 Coord. activități elevi pentru implementarea Proiectului 

Educațional “Aproape de Eminescu”, organizat de Casa de 

Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești; 

9.02.2017 Clasele IX - XII 

12 Coord. al Proiectului Educațional “De ziua ta!”, clasele IX 

– XII, Liceul “Dimitrie Gusti”, București 

8.03.2017 Clasele IX - XI 

13 Organizator expoziție, coordonare activități la 

Simpozionul Național “Credință, adevăr, creație în 

închisorile comuniste”, din cadrul proiectului educațional 

“Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul”, 

2017, București 

27.03.2017 Clasele X - XII 

14 Participare la activitatea „Plan de consultare a elevilor” 

din cadrul CAMPANIEI GLOBALE PENTRU 

EDUCAȚIE, 2017,  Clasa a XII-a B, Liceul “Dimitrie 

Gusti”, București; 

10.05.2017 Clasa a XII-a B  

15 Participare la activitatea „Eradicarea sărăciei 

educaționale și materiale a copiilor” din cadrul 

CAMPANIEI GLOBALE PENTRU EDUCAȚIE, 2017,  

Clasa a XII-a B, Liceul “Dimitrie Gusti”, București; 

10.05.2017 Clasa a XII-a B 

16 Suporter al programului Patrula de Recilclare, susținut de 

ROREC – programul național de educație de mediu 

centrat pe încurajarea colectării selective ale deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice (DEEE) 

1.02 – 15.05 

2017 

Clasele a IX-a C, a 

IX-a A seral, a X-a 

A, a XI-a C, a XII-a 

B și a XII-a E 

16 Pregătire suplimentară pentru Examenul Național de 

Bacalaureat  

Pe tot parcursul 

anului școlar 

2016 – 2017/ in 

fiecare zi de 

marți începând 

cu ora 15.00 

Clasele a XII-a B și a 

XII-a E 
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IV. ARTICOLE publicate în acest an şcolar: 

Nr. 

crt. 

Numele cadrului didactic 

(şi colaboratorul, dacă 

este cazul) 

Titlul articolului 

 

Numele revistei, 

Numărul, ISSN/nu  

1 Popa Costel Cum se face producție publicitară cu 

strungul? (interviu) 

 

Revista Print Magazin, 

numarul din septembrie 

2016 

2 Popa Costel  Piele făcută din hârtie Revista Print Magazin, 

numarul din septembrie 

2016 

3 Popa Costel  Cum s-a ajuns la sigla 3D  a Jocurilor 

Olimpice de la Rio? 

Revista Print Magazin, 

numarul din septembrie 

2016 

4 Popa Costel A fost creată o nouă nuanță de albastru Revista Print Magazin, 

numarul din septembrie 

2016 

5 Popa Costel  Cum influențează cerneala inteligentă 

noile tehnologii din industria farmaceutică 

 

Revista Print Magazin, 

numarul din octombrie 

2016 

6 Popa Costel Benny Landa, unul dintre cei mai 

importanți jucători pe piața de print din 

ultimii 10 ani (interviu) 

Revista Print Magazin, 

numarul din octombrie 

2016 

7 Popa Costel A fost dezvoltată tehnologia care poate 

printa amprentele  

 

Revista Print Magazin, 

numarul din octombrie 

2016 

8 Popa Costel Tipografii americani îl susțin pe Trump Revista Print Magazin, 

numarul din octombrie 

2016 

9 Popa Costel Piața materialelor pentru ambalaje va  

ajunge la 998 de miliarde de dolari până 

în 2020 

Revista Print Magazin, 

numarul din octombrie 

2016 

10 Popa Costel Sun Chemical a finalizat preluarea 

afacerii  

de cerneală de pe piața europeană deținută 

Revista Print Magazin, 

numarul din octombrie 

2016 
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de Flint Group  

11 Popa Costel Drupa a susținut și anul acesta  

conferința celor de la ESMA  

 

Revista Print Magazin, 

numarul din noiembrie 

2016 

12 Popa Costel Fiți mai eficienți, utilizând fontul corect! 

 

Revista Print Magazin, 

numarul din noiembrie 

2016 

13 Popa Costel 4 pagini Facebook de vizitat  

când ești în lipsă de inspirație 

 

Revista Print Magazin, 

numarul din noiembrie 

2016 

14 Popa Costel Gazele naturale și imprimarea 3D Revista Print Magazin, 

numarul din noiembrie 

2016 

15 Popa Costel  BASF contribuie la dezvoltarea de 

materiale de  

imprimare 3D pentru HP Jet Fusion 3D 

Revista Print Magazin, 

numarul din noiembrie 

2016 

16 Popa Costel  Hidroizolația casei la interior și exterior Revista Casa Mea, numarul 

din noiembrie 2016 

17 Popa Costel  Sistemele alternative de încălzire a 

locuinței 

Revista Casa Mea, numarul 

din noiembrie 2016 

18 Popa Costel  Cum amenajăm un spațiu multifuncțional Revista Casa Mea, numarul 

din noiembrie 2016 

19 Popa Costel Importanța sistemului pluvial Revista Casa Mea, numarul 

din decembrie - ianuarie 

2017 

20 Popa Costel Ce tipuri de finisaje putem  

alege pentru fațada casei? 

 

Revista Casa Mea, numarul 

din februarie 2017 

21 Popa Costel Flacăra vie a rezistenței împotriva 

comunismului 

Simpozionul Național 

“Credință, adevăr, creație în 

închisorile comuniste”, din 

cadrul proiectului 
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educațional “Să ne 

cunoaștem trecutul pentru a 

ne proiecta viitorul”, 2017, 

București 

ISSN 2284-8606 

22 Popa Costel (coord.), 

Călin Loredana, clasa a 

XII-a B 

Sandu Tudor și Rugul Aprins Simpozionul Național 

“Credință, adevăr, creație în 

închisorile comuniste”, din 

cadrul proiectului 

educațional “Să ne 

cunoaștem trecutul pentru a 

ne proiecta viitorul”, 2017, 

București 

ISSN 2284-8606 

23 Popa Costel (coord.), 

Nicolescu Cristina, clasa 

a XI-a A 

Haiducii anticomunisti din munti Simpozionul Național 

“Credință, adevăr, creație în 

închisorile comuniste”, din 

cadrul proiectului 

educațional “Să ne 

cunoaștem trecutul pentru a 

ne proiecta viitorul”, 2017, 

București 

ISSN 2284-8606 

24 Popa Costel (coord.), 

Mirea Loredana, clasa a 

XI-a C 

Gruparea spirituală Rugul Aprins și 

autoritățile comuniste 

Simpozionul Național 

“Credință, adevăr, creație în 

închisorile comuniste”, din 

cadrul proiectului 

educațional “Să ne 

cunoaștem trecutul pentru a 

ne proiecta viitorul”, 2017, 

București 

ISSN 2284-8606 

25  Popa Costel (coord.), 

Negrea Giorgiana, clasa 

a X-a A 

Închisorile comuniste Simpozionul Național 

“Credință, adevăr, creație în 

închisorile comuniste”, din 

cadrul proiectului 

educațional “Să ne 

cunoaștem trecutul pentru a 

ne proiecta viitorul”, 2017, 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


 

   LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan, nr.8, sector 5, București 
Tel/Fax: 40-21-4562050; 40-21-4562051 
E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 
 

 
București 

ISSN 2284-8606 

26 Popa Costel (coord.), 

Gheroghe Daniela calsa a 

XII-a B 

Rezistența anticomunistă din România  Simpozionul Național 

“Credință, adevăr, creație în 

închisorile comuniste”, din 

cadrul proiectului 

educațional “Să ne 

cunoaștem trecutul pentru a 

ne proiecta viitorul”, 2017, 

București 

ISSN 2284-8606 

 

V. PERFECŢIONARE (examene grad, master, cursuri formare, simpozioane, consfătuiri, 

cerc pedagogic, activităţi metodice în şcoală): 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

(titlul lucrării/referatului) 

Data 

 

Locul desfăşurării Nr. 

adeverinţă/diplomă 

1 “Lectura și biblioteca școlară în contextul 

exploziei informaționale” 

3.11.2016 Liceul “Dimitrie 

Gusti”, București 

 

2 Activitate metodică pe sector 26.01.2017 Liceul “Ion 

Barbu”, Bucrești 

121/26.01.2017 

3 Activitate metodică pe sector 23.03.2017 Colegiul Economic 

“Viilor” 

886/23.03.2017 

Numele  

şi prenumele 

(titular/detaşat/

suplinitor/gra 

daţie de merit) 

Gr. 

did., 

anul 

Vechi- 

me 

Inst. de înv. 

sup. absolv. anul, zi, FF, 

durata 

Încadrarea  

 

Responsabilităţi  

(la nivelul 

catedrei/şcolii) 

 

 

 

 

 

 

 

Înv Şc 

 

Lemnaru 

Ștefan 

titular 

I, 2002 30,

6 

28 Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de limba şi 

literatura română, 

specializarea Română- 

Latină, 1982, zi, 4 ani 

10As – 3-108h/an 

12Bs-3-108h/an 

13Cs -5-108h/an 
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I. CURRICULUM 

• Manuale folosite: 

CLASA Manuale Programa şcolară în vigoare 

Autori Numărul şi data Ordinului 

de aprobare 

Numărul şi data Ordinului de 

aprobare 

IX seral Adrian Costache, Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu 

OMECT nr.1783 din 

16.08.2007 

Nr. 3252 / 13.02.2006 

XI seral Adrian Costache, Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu 

OMECT nr.1783 din 

16.08.2007 

Nr. 3252 / 13.02.2006 

XII seral Adrian Costache, Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu 

OMECT nr.1783 din 

16.08.2007 

Nr. 3252 / 13.02.2006 

 

II. EVALUARE – elevi  

• Statistică teze - Semestrul I: 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10As 21 21    2 4 5 5 3 2  6,38 

12Bs 14 14    1 1 5 2 4 1  6,71 

13Cs 16 16     4 5 6 1   6,25 

 

• Promovarea la sfârşitul semestrului I: 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. I 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. I 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată sem.I 

OBS. 

9As 21 21 - -   

12Bs 14 14    

13Cs 16 16 - -  
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Numele 

şi prenumele 

(titular/detaş

at/suplinitor/

gradaţie de 

merit) 

Gr. 

did., 

anul 

Vechi- 

me Inst. de înv. 

sup. absolv. anul, 

zi, FF, durata 

Încadrarea 

 

Responsabilităţi 

(la nivelul catedrei/şcolii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înv Şc 

Firănescu 

Claudia 

titular 

I, 

2013 

14,

6 

14,

6 

Universitatea 

Bucureşti, 

Facultatea de litere, 

specializarea 

Română- Engleză, 

2000, zi, 4 ani 

9 A -144h/an 

9 B -144h/an 

10 B -

108h/an 

10 C -

108h/an                      

12A - 

144h/an 

Comisia ptr. preluarea si 

verificarea cataloagelor 

Comisia pentru manuale scolare 

Diriginte 9 A zi 

 

I. CURRICULUM 

• Manuale folosite: 

CLASA Manuale Programa şcolară în vigoare 

Autori Numărul şi data Ordinului de 

aprobare 

Numărul şi data Ordinului 

de aprobare 

IX Adrian Costache, Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu 

OMECT nr.1783 din 

16.08.2007 

Nr. 3252 / 13.02.2006 

X Adrian Costache, Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu 

OMECT nr.1783 din 

16.08.2007 

Nr. 3252 / 13.02.2006 

XII Adrian Costache, Florin Ioniţă, 

M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu 

OMECT nr.1783 din 

16.08.2007 

Nr. 3252 / 13.02.2006 

 

• Auxiliare didactice folosite:  

CLAS

A  

Auxiliare curriculare 

IX-X „Limba şi literatura română pentru elevii 

de liceu” 

Prof. Mariana Badea, editura Badea professional 

consulting, 2008 

XII  „Examenul de bacalaureat naţional 2015 – 

Limba şi literatura română – Modele de 

Adrian Nicolae Romonţi (coord.), editura Delfin, 2014 
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teste” 

 

• Currículum la decizia şcolii (Programe de opţionale propuse şi aprobate de ISMB): 

• Utilizarea IT în lecţie: 

Nr. 

crt. 

Clasa Titlul lecţiei/activităţii Locul desfăşurării 

(clasă/AEL) 

1. 9 A, B Tema si motivul literar  

2. 10 B,C Basmul cult- „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creanga Cab. de lb și lit. română 

3. 10 B,C Nuvela psihologica – „Moara cu noroc” de Ioan Slavici Cab. de lb și lit. română 

4. 10 B,C Romanul „Ion” de Liviu Rebreanu Cab. de lb și lit. română 

5. 12 A George Bacovia, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu – 

Poezii 

Cab. de lb și lit. română 

6. 12 A Basmul cult Cab. de lb și lit. română 

7. 12 A Pregătirea suplimentară săptămânală pentru bacalaureat Cab. de lb și lit. română 

 

I. EVALUARE – elevi  

• Statistică teze - Semestrul I: 

Clasa 
Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media 

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IX A 32 32  1 4 3 7 10 4 1 2  5,34 

IX  B 30 30  3 6 7 10 1 2 1   4,33 

X B 23 23  1 4 10 4 4     4,26 

X C 26 23   2 4 9 8     4,65 

XII A 20 19  7 6 5 1 1     3,31 

 

• Promovarea la sfârşitul semestrului I: 

 

Clasa 

 

Număr 

elevi 

Număr elevi promovaţi 

sem. I 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. I 

Număr elevi cu  situaţia 

şcolară neîncheiată 

sem.I 

OBS. 

IX A 32 32   - 
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IX  B 30 30    

X B 23 22 1   

X C 26 19 4 3  

XII A 20 6 13  1 trans 

 

 

II. ACTIVITĂŢI extracurriculare/extraşcolare (pregătire examene/olimpiadă; evaluare 

concursuri; evaluare examene; proiecte educaţionale; cercuri; bibliotecă: şcoala altfel 

etc.): 

Nr. 

crt. 

Numele 

cadrului 

didactic 

Denumirea activităţii 

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii 

participan

ţi 

Locul 

desfăşurării 

1 

Firănescu  

Elena 

Claudia 

Pregătire suplimentară pentru 

bacalaureat 
lunea XII A 

Sală / 

Cab. de lb și lit. 

română 

2  Crăciunul                                                          01.12.2015 IX A 

Liceul 

Tehnologic  

„Dimitrie Gusti” 

3  Activitate aniversară Mihai Eminescu 16.01.2016 
X A , XII 

A 

Liceul 

Tehnologic  

„Dimitrie Gusti” 

 

III. PERFECŢIONARE (examene grad, master, cursuri formare, simpozioane, consfătuiri, 

cerc pedagogic, activităţi metodice în şcoală): 

Nr. 

crt. 

Numele 

cadrului 

didactic 

Denumirea activităţii 

(titlul lucrării/referatului) 

Data 

 

Locul 

desfăşurării 

Nr. adeverinţă/ 

Diplomă 

1. 
Firănescu 

Elena Claudia 

Olimpiada de LLR – etapa pe 

scoala- evaluator 
08.12.2016 

Liceul 

Tehnologic  

„Dimitrie Gusti” 

2326/15.12.201

6 
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Savu Elena Gabriela, suplinitor calificat, repartizată în patru unități școlare, astfel:  

 

Nr.Crt. Unitatea școlară Disciplina Număr ore/încadrare 

1. Liceul Teoretic Ștefan 

Odobleja/ Sector 5 

Limba și literatura română 8 ore = baza  

2. Liceul Tehnologic 

Dimitrie Gusti/Sector 5 

Limba latină 3 ore  (2/ZI + 1/SERAL) 

+ 2 ore/FR (din luna 

Noiembrie)  

+ elev CES  

3. Școala Gimnazială Sfântul 

Andrei/Sector 6 

Limba latină 5 ore 

4. Școala Gimnazială 

Federico Garcia 

Lorca/Sector 3 

Limba latină 2 ore 

 

 Menționez că în toate unitățile școlare am derulat activităţi didactice  în conformitate cu 

prevederile contractului individual de muncă și ale fișei postului. În cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie 

Gusti/3 ore   (2ore/ZI + 1 oră/SERAL) + 2 ore/FR (din luna Noiembrie) + elev CES/ încadrare, pe 

semestrul I,cât și pe semestrul al II-lea, al anului școlar în curs, am funcționat în cadrul ariei curriculare 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE, disciplina LIMBA LATINĂ și am desfășurat următoarea activitate 

didactică: 

▪ Proiectarea activităţii: 

❖ am respectat indicaţiile metodice furnizate de către șeful de Catedră, D-na Prof. Stanomir Adriana; 

❖ am întocmit planificarea calendaristică cu nr. de înregistrare: 1068/04.10.2016 şi am elaborat 

planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale 

metodologiilor aflate în vigoare; 

❖ am proiectat activitatea didactică prin raportare la conținuturile de învățare din manualele de Limba 

latină pentru liceu, astfel: pentru clasele a IX-a, manualul Editurii Humanitas, autori: Monica 

Dună,Ștefania Pârvu,  avizat prin Ordinul Nr.3886/24 Mai 2004, realizat în conformitate cu programa 

analitică, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, prin Ordinul Nr.3458/9 Martie 2004; pentru 

clasele a X-a, manualul Editurii Humanitas, autor Monica Dună, avizat prin Ordinul Nr.3787 din 5 

Aprilie 2005, realizat în conformitate cu programa analitică, aprobată prin Ordinul Nr.4598/31 

August 2004; 

❖ am întocmit documentele școlare: planificarea anuală, dar și pe cea calendaristică, proiectele de lecție,  

cu respectarea competențelor generale, sociale și civice prezentate în programa școlară în vigoare: 

receptarea textelor auzite sau scrise  în diferite situații de comunicare;  producerea de mesaje orale 

sau scrise, adecvate unor anumite contexte; realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă; 

transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare; 
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❖ pentru întocmirea corectă a proiectării conținuturilor didactice, am ținut cont de valorile și atitudinile, 

pe care trebuie să le transmit elevilor: 

• asumarea conştientă a unor repere fundamentale din patrimoniul spiritual european; 

• conştientizarea contribuţiei limbii latine şi a civilizaţiei romane la elaborarea modelului cultural 

european; 

• dezvoltarea unei gândiri logice şi critice prin descoperirea elementelor şi structurilor specifice 

limbii latine şi civilizaţiei romane prezente în diverse domenii ale cunoaşterii şi acţiunii umane; 

❖ am acordat atenția cuvenită fiecărei unități de învățare, pentru fiecare clasă din încadrare. Astfel, 

pentru clasele a IX-a, am avut în vedere proiectarea următoarelor conținuturi de învățare: 

 Introducere în studiul limbii latine, I. Pater Aeneas II. Romulus si Remus  III. Regi legendari ai Romei; 

, dar ținînd cont de temele recomandate de programa în vedere: 

• Domeniul social şi politic : 

- Mentalităţi şi instituţii în perioada regalităţii, republicii, principatului; 

- Concepte politice (regnum, magistratus, respublica, consulatus, principatus) şi morale (fides, 

auctoritas, virtus, pietas) vehiculate în timpul acestor forme de guvernare; 

• Domeniul antropologic: 

- Mituri şi  legende specifice fondului cultural mediteranean (sincretism greco-latin) din perioadele 

menţionate.Legenda întemeierii Romei; 

- Moşteniri lingvistice (romanizare/ reromanizare) şi elemente de civilizaţie romană în spaţiul 

românesc 

• Elemente de construcţie a comunicării: 

- Substantivul: gen, număr, caz, declinarea I- II ( consolidare); 

-Verbul: sistematizare: 

- verbul esse, verbe regulate – tema prezentului, diateza activă: modul indicativ (prezent, 

imperfect, viitor I), modul conjunctiv (prezent, imperfect);  

elemente noi: 

- modul imperativ (prezent), modul participiu (prezent), modul gerunziu, tema perfectului: 

modul indicativ (perfect, mai mult ca perfect, viitor II), modul conjunctiv (perfect, mai mult ca 

perfect); 

     În proiectarea activității didactice, pentru clasele a X-a, am avut în vedere următoarele conținuturi de 

învățare: 

• Instituții și mentalități, Plebis cum optimatibus certamina.Optimates et populares, Caesar ad 

fines Provinciae. ,GAIUS IULIUS CAESAR,  Bellum Gallicum ( Libri I-II) .Orgetorix Helvetius. 

• Elemente de construcţie a comunicării: 

- Substantivul: gen, număr, caz, declinarea I- II ( consolidare); 

-Verbul: sistematizare:: verbul esse, verbe regulate – tema prezentului, diateza activă: modul indicativ 

(prezent, imperfect, viitor I), modul conjunctiv (prezent, imperfect); 

❖ am respectat competențele specifice, atât în planificarea conținuturilor de învățare, de-a lungul 

întregului semestru, dar, în mod special, în proiectarea activității didactice, la clasă, astfel pentru 

receptarea/producerea mesajelor orale și scrise, am avut în vedere: 

1.1.Identificarea sensului global într-un  text de complexitate medie, 

1.2.Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text latin pe baza unui titlu /  stimul vizual; 

1.3.Identificarea unor  detalii din mesaje orale / texte (documente autentice), 

1.4.Utilizarea de informaţii din mai multe texte pentru îndeplinirea unei sarcini structurate de lucru ; 

1.5.Recunoaşterea organizării interne a unui paragraf, 

2.1.  Descrierea coerentă  (oral / în scris) a unor  instituţii, utilizând comparaţii, 

2.2. Prezentarea esenţializată a conţinutului unui text literar/ ecranizare pe baza unui plan dat, 
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3.1. Formularea de idei  pe teme de interes în cadrul unei discuţii; 

3.2. Susţinerea argumentată a unui punct de vedere pe o temă specifică; 

4.1. Completarea informaţiilor necesare pentru înţelegerea şi interpretarea unor texte prin folosirea unor 

dicţionare; 

 4.2. Sintetizarea sub formă de schemă / fişe a conţinutului unui mesaj scris; 

4.3. Traducerea unor texte scurte utilizând dicţionarul latin-român. 

❖ am acordat o atenție sporită insuflării unor valori şi atitudini faţă de studiul limbii latine şi al 

civilizaţiei greco-romane, prin respectarea competenței specifice, fixată în programa aflată în vigoare: 

3.1 – Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale referitoare la civilizaţia greco-romană din perspectiva 

contemporaneităţii; 

❖ am proiectat demersul didactic, prin acordarea atenției sporite asupra nevoilor elevilor din societatea 

contemporană; am încercat să țin cont de fiecare colectiv de elevi cu care colaborez, prin proiectarea 

adecvată a conținuturilor de învățare, deoarece în încadrare am clase de la mai multe forme de 

învățământ: ZI, SE,FR, dar și un elev CES; 

❖ am întocmit materiale didactice adecvate: imagini, fișe de lucru, teste de evaluare și bareme de 

corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor 

testări, pentru a perfecționa demersul didactic; 

❖ am coordonat redactarea unor referate pentru unele clase din încadrare: clasele a X-a/ZI și SE;   

❖ am inserat în cadrul lecțiilor de limba latină, un moment important, numit COGITO, ERGO SUM, în 

care acord atenție unor maxime/dictoane/cugetări în limba latină. Scopul acestui demers didactic este 

acela de a familiariza elevii cu vocabularul limbii latine, dar nu în ultimul rând, de a cultiva anumite 

valori morale, care pot ajuta la formarea unor priceperi și deprinderi pozitive pentru dezvoltarea 

armonioasă a elevului. 

❖ am întocmit documente școlare pentru un elev CES/clasa a IX-a/ZI, școlarizat la domiciliu 

(curriculum adaptat,planificare calendaristică/anuală, fișe de lucru, teste, materiale didactice 

specifice) 

• Realizarea activităţilor didactice: 

❖ predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

❖ în procesul instructiv-educativ am utilizat metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

implicarea activă și gândirea critică  elevului prin formarea unor deprinderi de studiu/învăţare prin  

descoperire, cu ajutorul: referatelor/proiectelor, investigației; 

❖ am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul lecțiilor, atât pentru dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor practice;  

❖ am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de către 

elevii mei pe parcursul semestrului întâi, atât prin redactarea de referate, dar și prin activitatea Artele 

în Antichitatea latină/săptămâna Școala Altfel. 

❖ am întocmit materiale didactice, dar și teste/bareme de corectare și notare, particularizate 

corespunzător fiecărui colectiv de elevi cu care colaborez, în funcție de forma de învățământ și vărsta 

elevilor: ZI, SE,FR,CES. 

❖ Profesor îndrumător pentru elevii participanți la Concursul național Rezistența anticomunistă.Tema: 

Rezistența din munți, din Proiectul educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta 

viitorul.Secțiunea Creații plastice 

Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti 

❖ Premiul al treilea la la Concursul național Rezistența anticomunistă.Tema: Rezistența din munți, din 

Proiectul educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul.Secțiunea Creații 

plastice, Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti. 
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• Evaluarea rezultatelor învăţării: 

❖ am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode 

clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații și 

proiecte,  

❖ am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în 

vigoare; 

❖ am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților acestora; 

❖ am întocmit subiecte pentru susținerea diferențelor /a restanțelor unor elevi ZI, SE; 

❖ am impus utilizarea autoevaluării ca modalitate de dezvoltare  a competenţelor evaluative la elevi; 

❖ privitor la promovabilitatea elevilor mei, menționez că au promovat toți cu note mari; scopul lecției 

de limba latină este acela de a cultiva valori și atitudini morale, de a-i familiariza cu obiceiuri și 

tradiții specifice Antichității latine, de a-i motiva să descopere noi informații despre originea limbii 

române și modul în care s-a format aceasta. 

❖ am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor: 

inițială continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, 

aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate 

competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a 

procesului instructiv-educativ; 

❖ am elaborat fișe de lucru, teste de evaluare , bareme de corectare și notare a unui elev CES; 

❖ am încheiat, la timp mediile semestriale și anuale ale elevilor; 

• Managementul clasei de elevi: 

❖ am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca 

membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

❖ am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor,  care interferau cu învăţarea şi 

adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului 

școlar al acestora, remarcat de către toți membrii consiliului profesoral al clasei; 

•  Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

❖ am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice/ conducerea 

unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora; 

• Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare:  

❖ am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate tipurile de 

activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul şcolii noastre. 

❖ am respectat  Regulamentului Intern și deciziile conducerii unității școlare; 

❖ am monitorizat și am contribuit la respectarea Regulamentului Intern de către elevi. 

 

 

COMISIA METODICĂ LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ 

 

PUNCTE SLABE: 

 

- Neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii permanente 

a calculatorului. 

- Nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice disciplinei, care să le permită 

aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare, ori insuficienţa 

vocabularului. 

- Absenteismul repetat al unor elevi atât de la orele de curs, cât și de la orele de pregătire suplimentară. 

- Lipsa manualelor școlare atât pentru învățământul obligatoriu (clasele IX-X), cât și pentru ciclul 

superior al liceului (clasele XI-XII) și a auxiliarelor curriculare  

- Neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare. 
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- Scăderea interesului pentru actul învatarii. 

Pentru optimizarea  performanţelor elevilor la limba şi literatura română, se propune focalizarea 

interesului cadrelor didactice pe educaţia şi  motivarea  elevilor pentru studiul limbii şi literaturii române.  

OPORTUNITĂŢI: 

 

▪ valorificarea potenţialului creativ al elevilor, atât în activităţi şcolare, cât şi în activităţi 

extraşcolare;  

▪ disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de 

performanţă cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe;  

▪ buna colaborare cu alte şcoli din București și din țară (parteneriate). 

▪ realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limbă română. 

▪ asigurarea continuităţii profesorului la clasă.  

▪ asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

▪ asigurarea securităţii elevilor pe tot parcursul desfăşurării orelor. 

▪ existența și dotarea modernă a Cabinetului de limba română. 

▪ existenţa bibliotecii care permite accesul la lectură. 

▪ posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri ale profilului respectiv. 

▪ implicarea în formarea unor competenţe de tip complex şi afirmarea inteligenţelor multiple ale 

elevilor. 

 

AMENINŢĂRI: 

 

▪ absenteismul (generat, în majoritatea cazurilor, de angajarea elevilor în câmpul muncii pentru a se 

susţine financiar). 

▪ interesul tot mai mare al elevilor pentru calculator şi internet, în defavoarea timpului pentru 

studiu şi în deosebi pentru lectură. 

▪ lipsa resurselor financiare. 

▪ scăderea treptată a gustului pentru actul lecturii. 

▪ lipsa de interes a elevilor pentru studiul literaturii române. 

▪ constatarea unor bariere între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca urmare a lipsei 

de cunoaştere şi aprofundare a conţinuturilor învăţării. 

▪ imposibilitatea materială a unor părinți/elevi de a-şi procura manuale, ghiduri, culegeri, dicţionare 

etc. indispensabile procesului instructiv-educativ. 

▪ lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură parcurgerea 

conţinuturilor învăţării. 

 

 

COMISIA LIMBA ENGLEZĂ – LIMBA FRANCEZĂ 

 

       Raportul de activitate al Comisiei Metodice de Limbi Străine a fost realizat de către toți membrii 

comisiei, fiecare dintre aceștia aducându-și aportul prin redactarea propriului raport de activitate. 

 

I. Componența Comisiei Metodice de Limbi Străine 

 

În anul școlar 2016 – 2017, din Comisia Metodică de Limbi Străine au făcut parte următoarele cadre 

didactice: 
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CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ 

1. MANTA GRAȚIELA – profesor grad II, absolvent Universitatea din București- Teologie 

ortodoxa- Litere (Limba si Literatura Engleză), 2001, zi, 4. Doamna profesor a avut următoarele 

responsabilități în unitatea școlară:  diriginte clasa a X-a A seral; membru al comisiei pentru 

control managerial intern; membru în comisia pentru notare ritmica, secretar CP 

2. BOATĂ RAMONA – profesor grad definitiv, absolvent Universitatea Creștina Dimitrie 

Cantemir, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (limba și literatura engleză – limba și literatuta 

germană), 2004,zi, 4 ani și cu următoarele responsabilități în unitatea de învățământ: Responsabil 

Comisia metodică de limbi străine, profesor coordonator Club European, membru CA; profesor 

diriginte clasele a X – a Azi și a XIII –a Cfr 

3. BOBOCESCU CARMEN – profesor debutant, absolvent Universitatea București, Fabultatea de 

Teologie Ortodoxa,  2001, zi, 4 ani 

 

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ 

 

1. TULEA GRAȚIELA – profesor debutant, absolvent Universitatea Al I Cuza, Iasi, Facultatea de 

Litere, 2000, ZI, 4 ani, 

2. LEPĂDATU CRISTINA – profesor grad definitiv, absolvent Univ.Craiova 1998/ zi, 4 ani și 

având următoarele responsabilități la nivelul unității școlare: membru in comisia autoevaluare 

obiectivă; membru în comisia de control managerial intern; membru  CEAC; membru în comisia 

diriginților și profesor diriginte al claselor a XII – a Czi și a XIII – a Bfr. 

 

II. Proiectarea și realizarea eficientă a curriculumului 

 

În anul școlar 2016 – 2017, toți membrii Comisiei Metodice de Limbi Străine au proiectat 

activitatea didactică în conformitate cu programa aferentă fiecărei clase, asigurând totodată 

caracterul aplicativ al acesteia. Planificările calendaristice au fost întocmite riguros și cu 

respectarea termenului. Membrii comisiei au dat dovadă pe tot parcursul anului școlar de 

punctualitate și seriozitate în completarea corectă a documentelor, sarcinilor și activităților 

planificate. 

III. Realizarea activităților didactice 

 

- S-au utilizat metode active în procesul de învățare adaptând limbajul la nivelul 

cuoștințelor anterioare ale elevilor 

- S-a utilizat o gama diversificată de materiale autorizate pentru desfășurarea eficientă a 

procesului de instruire 

- S-au elaborat fișe de lucru și teste în format electronic 

- S-a efectuat pregătirea suplimentară a elevilor atât în mod curent, la clasă, cât și în 

vederea susținerii competențelor lingvistice, a olimpiadelor școlare și chiar a elevilor cu 

CES ( profesor Manta Grațiela și Lepădatu Cristina s-au deplasat la domiciliul elevei 

Spiridon Alexa școlarizată la domiciliu). 
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IV. Evaluarea rezultatelor învățării 

 

- S-a respectat sistemul notării ritmice in conformitate cu reglementările în vigoare 

- Rezultatele evaluării au fost comunicate sistematic elevilor în cadrul orelor de curs 

 

V. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 

1. MANTA GRAȚIELA 

- organizator activitatea dedicată „Zilei Europene a Limbilor” din data de  26.09.2016, am 

îndrumat și coordonat elevii participanți la această activitate 

- participare în calitate de coordonator activități elevi în cadrul Proiectului Educațional 

„Întâlnire cu Eminescu”, din data de 20 ianuarie 2017, derulat cu ocazia Zilei Culturii 

Naționale 

- profesor îndrumător pentru mai mulți elevi care au participat la concursul național 

„Rezistența anticomunistă” din cadrul Proiectului Educațional „Să ne cunoaștem trecutul 

pentru a ne proiecta viitorul”, la secțiunile „Rezistența din munți” și „Rugul Aprins”; 

- profesor organizator și evaluator la olimpiada de limba engleză-faza pe școală; 

- activități atractive cu elevii clasei a X-a A seral în săptămâna „Să știi mai multe, să fii 

mai bun”: simulare cutremur, vizită CNSAS, vizionare documentar și masă rotundă 

„How to Raise Successful Kids”, recital de colinde din închisorile comuniste, vizită la 

Aeroportul Internațional Henry Coandă-Airport Visit Tour 

- în martie 2017, susţinere Inspecţia Curentă 2,  calificativul „foarte bine”, în vederea 

participării la Examenul de Gradul I, sesiunea 2018- cnf. Raport scris nr. 3923/ 

23.03.2017; 

- profesor evaluator la examenul de bacalaureat-competențe lingvistice; 

- coordonator la implementarea proiectului educațional „Aproape de Eminescu”, organizat 

de Casa de Cultură I.L. Caragiale a municipiului Ploiești, pentru a marca 167 de ani de la 

nașterea poetului național; 

- organizator la Simpozionul Național „Credință, Adevăr, Creație în închisorile 

comuniste”; 

- organizator la concursul național „Rezistența anticomunistă” din cadrul Proiectului 

Educațional „Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul”; 

- moderator la Simpozionul Național „Credință, Adevăr, Creație în închisorile comuniste”; 

- organizator expoziție la Simpozionul Național „Credință, Adevăr, Creație în închisorile 

comuniste”. 

 

2. BOATĂ RAMONA 

- Participare consfătuirile anuale ale profesorilor de limba engleză 

- Organizarea și evaluarea olimpiadei de limba engleză – etapa pe școală – ianuarie 2017 

- Profesor asistent în comisia de simulare a examenului de bacalaureat la Liceul 

Tehnologic ”Dimitrie Gusti” 

- Profesor examinator examenul de bilingv engleză de la Colegiul Național Elena Cuza 

- Profesor evaluator/examinator în comisia de competențe lingvistice 

- Profesor asistent în comisia de bacalaureat de la Colegiul Economic ”Viilor” 

- Participare workshop ”Cum să folosim muzica la orele de curs”, Centrul de limbi străine 

A_BEST, 6 aprilie 2017 

- Participare GATEWAY TO ELT, Hotel Sheraton, 11 martie 2017 
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- Participare CAMBRIDGE DAY, Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, 25 februarie 2017 

- Webminar ”21st century skills&keynote”, National Geographic Learner, 20 octombrie 

2016 

- Curs ”Școala de calitate și prestigiu – leadership participativ și un management 

educațional de calitate”, Global Education Centre, 30 septembrie 2016 

- Workshop ”În jurul lumii”, Centrul de limbi străine A_BEST, 29 septembrie 2016 

- Participare eveniment ”9 mai, Ziua Europei. De 10 ani împreună în Uniunea Europeană” 

- Participare concurs de creație artistică ”Mărțișorul, simbolul primăverii”, ediția I, 

C.N.I.L.Caragiale, martie 2017 

- Oordonator proiect ”Filme pentru liceeni” 

- Organizator excursie tematică Brașov, vizită Muzeul Țăranului Român și vizionare piesă 

de teatru la Teatrul de comedie București cu elevii claselor a X – a A și a XII –a C 

 

3. BOBOCESCU CARMEN 

- Master Studii Anglofone, Iulie 2006, Universite Paris VII 

- Profesor evaluator la examenul de competențe lingvistice 

 

4. TULEA GRAȚIELA 

- participare la activitatea dedicată Zilei Europene a Limbilor din data de  26.09.2012, am 

îndrumat și coordonat elevii participanti la această activitate; 

- profesor îndrumător pentru un elev participant la concursul national „Rezistenta 

anticomunistă” din cadrul proiectului educational „Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne 

proiecta viitorul”, la sectiunea „Rezistenta din munti” 

- profesor evaluator la olimpiada de limba franceza - faza pe municipiu 

- participare la întrunirile lunare ale consiliului profesoral, la sedintele de catedră 

desfăsurate de responsabilul de catedră 

- participare la consfătuirile pe municipiu în septembrie 2016 

- participare la programul de formare continua „Managementul activitatilor 

extracurriculare si nonformale” acreditat prin Ordinul Ministrului/decizia nr. 4859 din 

4.11.2014, categoria 2, in perioada 11-27.11. 2016 

- participare la Conferinta „Creierul (supra)DOTAT” organizata de Asociatia pentru 

Educatie si Stiinta Kleine Schule, in parteneriat cu ISMB si Colegiul National „Gheorghe 

Sincai” in data de 15. 02.2017   

- participare la Cursuri de acordarea primului ajutor 

- profesor asistent la examenul de bacalaureat-competente lingvistice. 

- organizator la Simpozionul national Credintă, Adevăr, Creatie în închisorile comuniste 

- participare la Targul Oferta Educationala, editia XVIII 2017, organizat de PMB prin 

PROEDUS, in perioada 16-19 Mai 2017, la standul Liceului Tehnologic „Dimitrie Gusti” 

- supraveghere si coordonare distribuire materiale promotionale ale Liceului Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

 

5. LEPĂDATU CRISTINA 

 participare în calitate de coordonator la proiectul educațional “ Aproape de Eminescu”-

recitări de poezie în limba franceză 

 participare în calitate de coordonator la activitatea desfașurată cu ocazia “Zilei limbilor 

străine” 

 participare în cadrul Cenaclului literar “ CARPE  DIEM” 

 participare workshop “In jurul lumii” – Centrul de limbi straine A_BEST 
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 participare workshop “ Cum folosim muzica la orele de curs” - Centrul de limbi straine 

A_BEST 

 participare / organizator la activitatea «  Chants Sons Sur Scène » 

 participare la Concurs Național “ Rezistenta anticomunista”- premii și mențiuni 

 evaluator olimpiada de limba franceză pe sector  

 participare la Simpozionul Național “Nouvelle approche du francais contemporain” cu 

lucrarea «  Les méthodes communicatives » 

 participare la cursul de formare « Notiuni elementare de prim ajutor » 

 participare la examenul de competențe digitale și lingvistice ale examenului de 

bacalaureat  

 participare în calitate de organizator la festivitatea de absolvire a claselor a XII-a 

 asistent în comisia de bacalaureat de la Liceul Teoretic « Ion Barbu 

 organizator excursie temetică la Brasov cu elevii clasei a XII-aC și a X-aA 

 organizator vizită Muzeul taranului roman – clasa a XII-a C și a X-aA  

 vizionare piesa de teatru – Teatrul de Comedie Bucuresti- XII C si X a 

 promovare imaginea scolii prin participarea la Targul Educational Bucuresti- 2017 

 

VI. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

 

Toți membrii comisiei metodice au organizat și desfășurat activități de promovare a imaginii 

școlii, activități de voluntariat, activități extracurriculare, participarea la Târgul de oferta 

educațională. 

VII. Conduita profesională 

 

Membrii comisiei au asigurat decența propriei ținute, decența propriului limbaj. Au respectat 

obligațiile morale și a normelor de conduită profesională; respectarea tuturor prevederilor din 

fișa postului și nu au existat sancțiuni disciplinare. 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

Comisia metodica ,,Matematica si stiinte”, formata din catedra de fizica-biologie-chimie 

(5 membri), catedra de matematica-informatica (5 membri) membri, in anul scolar 2016-2017 si-a 

concentrat activitatea pe : 

- asigurarea caracterului practic- aplicativ al proiectarii si al cunostintelor predate si 

corelarea acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor 

- identificarea unor metode specifice de predare-invatare centrate pe elev si adaptarea 

intr-o mai mare masura a strategiilor de lucrru la cerintele colectivelor de elevi 

 - obtinerea unor rezultate cat mai bune la examenul de bacalaureat 

- sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din aceasta arie curriculara prin 

participarea la diferite activitati, parteneriate, proiecte in cadrul scolii, la nivel de sector si 

municipiu 

- indrumarea cadrelor didactice in intocmirea planificarilor, a proiectelor pe unitati de 

invatare si al altor documente necesare in activitatea didactica 

- perfectionarea membrilor comisiei prin participarea la activitatile cercurilor pedagogice 

si pregatirea 

 - utilizarea anumitor softuri educationale in activitatea didactica 
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Activitati organizate la nivelul scolii de catre comisia metodica: 

  

• Participarea membrilor Comisiei la cursuri de formare si perfectionare (cursuri specificate in 

raportul comisiei de perfectionare) 

• Meditatii la matematica (saptamanale) pentru pregatirea examenului de bacalaureat 

• Referate stiintifice (in cadrul simpozioanelor roganizate la nivelul scolii, sectorului, municipiului- 

participant: Domenico Ioana, Stoian Daniela, Stanciu Sorina, Beleaga Alina, Alexandrescu Gabriela, 

Constantin Liliana, Grosu Madalina, Stan Cristina 

• Perfecţionarea tehnicii didactice educative 

• Dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ; 

• Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul 

creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării; 

• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre 

autoinstruire, spre învăţare continuă; 

• întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal 

• completarea permanentă a mapelor elevilor; 

  

Pe lângă multele reuşite ale Comisiei Arie curriculară Matematică şi ştiinţe, am identificat însă şi 

câteva puncte slabe: . 

  

     -     insuficienta stimulare a elevilor pentru invatare 

    -    nu toţi elevii au manuale, sau, dacă elevul are manual, nu se simte obligat să vină 

permanent cu el la scoală si nu îl studiază acasă. De asemenea, la unele clase elevii nu îşi notează 

lecţia. Sunt destule cazuri de elevi cu caietul aproape gol. Deseori elevii nu îşi efectuează tema, 

  

             Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative, ca o concluzie, 

însă, a întregii activităţi a Comisiei, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, aceasta s-a desfăşurat în bune 

condiţii, membrii Comisiei preocupându-se în permanenţă pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului 

de învăţământ la disciplinele matematică-informatica- fizică-chimie-biologie. 

 

 

• PUNCTE TARI: 
 

Numele  

şi prenumele 

(titular/detaşat/supli

nitor/gradaţie de 

merit) 

Gr. 

did., 

anul 

Vechi- 

me 

Inst. de înv. 

sup. absolv. 

anul, zi, FF, 

durata 

Încadrarea  

 

Responsabilităţi  

(la nivelul catedrei/şcolii) 

 

 

 

 

 

 

 

Înv Şc 

Stan Cristina 

Iuliana 

Titular 

Grad

ul II, 

Anul

2014 

 

12 

ani 

10 

ani 

Facultatea de 

Biologie, 

Universitatea 

Bucuresti,2003,

zi,4ani 

9A, 9B, 

9C,10A,10

B,10C,  

12A, 12B, 

9As, 10As, 

12As                  

- Membru comisie orar 

- Membru comisie notare 

ritmica si absenteism 

- Membru comisia de 

planificare a serviciului pe 

scoala 

- Membru comisie burse 

- Membru CEAC 

- Membru comisie mobilitate 
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CURRICULUM 

• Manuale folosite: 

 

CLASA Manuale Programa şcolară în vigoare 

Autori Numărul şi data Ordinului de 

aprobare 

Numărul şi data Ordinului de aprobare 

a IX-a Ioana Ariniş, 

Florea Macovei, 

Aurora Mihail 

3886/ 2004 3458/ 09.03.2004 

 

a X-a Stelică Ene, Gh. 

Sandu, Gh. 

Gămăneci 

3787/ 2005 4598/31.08.2004 

a XI-a Ioana Arinis 3252/ 2006 

 

3252 / 13.02.2006 

a XII-a Gabriel 

Corneanu, Aurel 

Ardelean, 

Gheorghe Mohan 

 

1262/ 2007 

 

5959/22.12.2006 

a XIII-a Gabriel 

Corneanu, Aurel 

Ardelean, 

Gheorghe Mohan 

 

1262/ 2007 

 

5959/22.12.2006 

 

 

• Auxiliare didactice folosite:  

 

CLASA  Auxiliare curriculare 

a IX-a Atlas de genetica 

Soft educational 

Teste de biologie-Autori: Ioana Arinis, 

Georgeta Chiracu, ed. Dakona 

a X-a Teste de biologie-Autori: Ioana Arinis, Georgeta 

Chiracu, ed. Dakona 

Ghid pentru bacalaureat(Clasele IX-X)-

teste –Autori:Stelica Ene, Ofelia Tanase 

a XI-a Atlas de anatomie 

Soft educational 

Ghid pentru bacalaureat(Clasele XI-XII)-

teste –Autori:Stelica Ene, Ofelia Tanase, 

Cecilia Raducu 

a XII-a Atlas de genetica 

Soft educational 

Ghid pentru bacalaureat(Clasele XI-XII)- 

teste –Autori:Stelica Ene, Ofelia Tanase, 

Cecilia Raducu, Nicoleta Ciobanu 

a XIII-a Ghid pentru bacalaureat(Clasele XI-XII)-teste –

Autori:Stelica Ene, Ofelia Tanase, Cecilia 

Raducu, Nicoleta Ciobanu 

Soft educational 

 

 

• Currículum la decizia şcolii (Programe de opţionale propuse şi aprobate de ISMB): 

 

• Utilizarea IT în lecţie: 
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Exemple: 

 

Nr. 

crt. 

Clas

a 

Titlul lecţiei/activităţii Locul desfăşurării 

(clasă/AEL) 

1.  a 

IX-

a 

Mitoza Laborator Biologie 

2.  a 

IX-

a 

Meioza Laborator Biologie 

3. 1

. 

a X-

a 

Sistemul digestiv la mamifere Laborator Biologie 

4. 2

. 

a X-

a 

Sistemul respirator la mamifere Laborator Biologie 

5. 3

. 

a 

XII-

a 

Structura primara si secundara a acizilor nucleici Laborator Biologie 

6. 4

. 

a 

XII-

a 

Replicarea dupa modelul Okazaki Laborator Biologie 

7. 5

. 

a 

XII-

a 

Transcriptia si Translatia Laborator Biologie 

8.  a 

XII-

a 

Diagnosticul prenatal Laborator Biologie 

 

EVALUARE – elevi  

 

• Statistică teze: 

 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a IX-

a B 

30 29/1 

teza la 

chimie 

- 4 5 9 4 3 3 1 - - 4,34 

a X-a 

B 

23 23 - 2 - 3 5 7 1 3 2 - 5,73 

a IX-

a As 

22 8 - - - 2 3 1 - - 1 1 6,00 

a XII-

a A 

19 15/4 

teza la 

fizica 

1 4 3 3 1 2 - - 1 - 3,73 

a XII-

a B 

18 17 2 3 2 5 3 - - 1 - 1 3,94 

a XII-

a As 

26 22 - - - 3 13 3 - - 3 - 5,54 
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Promovarea la sfârşitul semestrului I: 

 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. I 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. I 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

sem.I 

OBS. 

9 A 32 31 1 -  

9 B 30 26 3 1  

9 C 37 27 7 3  

9 As 22 8 - 14  

10 A 29 27 - 2  

10 B  23 22 1 -  

10 C 26 12 3 11  

10As 32 16 - 16  

12A 19 13 5 1  

12B 18 11 5 2  

12As 26 21 - 5  

 

• Promovarea la sfârşitul semestrului al II-lea: 

 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. II 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. II 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

sem.II 

OBS. 

9 A 32 32 - -  

9 B 30 30 -   

9 C 37 29 3 5  

9 As 22 7 - 1  

10 A 29 28 1 -  

10 B  23 22 1 -  

10 C 26 24 1 1  

10As 32 24 - 2  

12A 19 15 2 1  

12B 18 15 2 1  

12As 26 24 - 2  

 

 

ACTIVITĂŢI extracurriculare/extraşcolare (pregătire examene/olimpiadă; evaluare 

concursuri; evaluare examene; proiecte educaţionale; cercuri; bibliotecă: şcoala altfel etc.): 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii participanţi 

Locul desfăşurării 

1. 1

. 

Pregatire examen bacalaureat Miercuri, 

1400-1500 

12A, 12B, 12E Laborator 

2. 2

. 

Participare la Conferinta BookLand 

Evolution 

Septembrie 

2016 

a IX-a As ASE 

3. 3

. 

Vizita la Gradina Botanica Noiembrie 

2016 

a IX-a A Gradina Botanica 

4. 4

. 

Evaluare olimpiada de biologie-faza 

pe scoala 

20.12.2016 a IX-a A Laborator 
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5. 5

. 

Evaluare olimpiada de biologie-faza 

pe municipiu 

11.03.2017  Colegiul National 

“Gheorghe Lazar” 

6.  Actiunea “Targul de Paste” 13.04.2017 a IX-a A, a IX-a B Scoala Gimnaziala 

Speciala nr.3 

7. 6

. 

Evaluare Concursul National 

„George Emil Palade”-faza pe 

municipiu 

06.05.2017  Scoala Gimnaziala 

“Tudor Arghezi” 

 

ARTICOLE publicate, în acest an şcolar: 

 

Nr. 

crt. 

Numele cadrului didactic 

(şi colaboratorul, dacă 

este cazul) 

Titlul articolului 

 

Numele revistei, 

Numărul, ISSN/nu  

1 Stan Cristina Iuliana „Alergiile alimentare” Simpozionul Internațional 

„Educația nutrițională și 

provocările lumii 

contemporane” –ISSN-L 2344-

5890 

2. Stan Cristina Iuliana “Utilizarea aplicatiilor Google in 

predarea lectiei-Urechea la mamifere” 

Simpozionul National “Soft 

bazar” –ISSN 2360-4271 

3. Stan Cristina Iuliana “Stimularea creativitatii elevilor la 

orele de biologie” 

Simpozionul Regional 

“Educatie=Creativitate, 

Implicare, Profesionalism”- 

ISSN 2501-2916 

 

PERFECŢIONARE (examene grad, master, cursuri formare, simpozioane, consfătuiri, cerc 

pedagogic, activităţi metodice în şcoală): 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

(titlul lucrării/referatului) 

Data 

 

Locul desfăşurării Nr. 

adeverinţă/diplomă 

1. 1 Consfătuirea profesorilor de biologie Septembrie 

2016 

Colegiul National 

“Matei Basatab” 

 

2. 2 Activitatea metodică pe sector Octombrie 

2016 

C. N ” Gh. Lazăr”  

3. 3 Curs  “Managementul riscurilor de coruptie 

in educatie”  25 credite 

Noiembrie 

2016 

CCD  

Nr. 1301 

4.  Curs “Aplicatiile Google in educatie” 

15 credite 

Decembrie 

2016 

Colegiul National 

“Spiru Haret” 

 

Nr.1533 

5.  Curs “Dezvoltarea competentelor didactice 

de evaluare a invatarii prin examene 

nationale, la disciplinele din programele de 

examene nationale”  

16 ore 

Decembrie 

2016 

Liceul Teoretic 

“Jean Monnet” 

Nr. 1614 

6.  „Telomerele” – prezentare referat în catedra 

de fizica-chimie-biologie  

Decembrie 

2016 

Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

 

 

PUNCTE SLABE: 

➢ lipsa  manualelor scolare la clasele a XI-a si a XII-a creeaza dificultati in predarea si in asimilarea 

cunostintelor de catre elevi; elevii sustin ca nu au resurse financiare pentru a cumpara manuale  
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➢ dotare incompleta a laboratoarelor 

➢ interesul scazut faţă de şcoală al unor elevi  

➢ existenţa unui număr mare de elevi mediocri şi slab pregătiţi repartizaţi computerizat in clasa a 

IX-a 

 

Numele  

şi prenumele 

Grad 

didacti

c 

Vechime Instituţia de 

învăţământ 

absolvită 

Încadrare  

 

Gradaţie de 

merit 

 

Responsabilităţi  

 

    

 

Grosu 

Mădălina 

Mirela 

 

Titular 

 

 

 

 

Grad I 

2005 

    

 

 22 ani 

 

 

 

Universitatea 

din Bucureşti,  

Facultatea de 

Chimie 

Specializarea

: chimie-

fizică  

 

IX A – 1 oră 

IX B – 2 ore 

X A – 1 oră 

X B – 2 ore 

X C – 1 oră 

XI B – 1 oră 

XI C – 1 oră 

XII A – 2 

ore 

XII A – 1 

oră CDS 

XII B – 2 ore 

XII E – 1 oră 

IX As – 3 

ore 

X As – 1 oră 

XII As – 1 

oră 

XII Bs – 1 

oră 

XIII Bs – 1 

oră 

XIII Cs – 1 

oră 

 

Nr. total ore-  

23 ore 

 

Dirigenție -   

clasa a XII-a 

A 

Da 

1 sept.2013 

- realizat sarcini 

prevăzute în fișa 

postului; 

- elaborat subiecte, 

bareme, matricea de 

specificație pentru teza  

la nivel de clase;  

- întocmit statistica 

rezultatelor la testarea 

elevilor; 

- întocmit statistica 

rezultatelor la teze; 

- întocmit statistica 

progresului elevilor; 

- participat la olimpiade 

și concursuri școlare; 

- întocmit program de 

activități Școala altfel; 

- perfecționare  în 

școală și în afara ei; 

- realizat rapoarte 

semestriale și raport 

anual de autoevaluare; 

- elaborat proiecte 

didactice; 

- membru în comisia de 
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acordare a burselor 

pentru elevi; 

- membru în comisia de 

preluare a cataloagelor 

la învățământul cu 

frecvență redusă; 

- membru în comisia de 

organizare și 

desfășurare a simulării 

examenului național de 

bacalaureat în anul 

școlar 2016-2017; 

 

 

1. Proiectarea activității 

 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă atinşi 

1.1  Respectarea programei şcolare, a normelor 

de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum şi adaptarea acesteia la particularităţile 

grupei/clasei. 

• am conceput strategii optime pentru parcurgerea 

eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa şcolară în 

vigoare; 

• am corelat strategiile didactice cu conţinuturile şi 

obiectivele activităţilor;  

• am realizat şi am depus, la termen, spre avizare 

documentele specifice proiectării; 

• am realizat planificarea semestrială/ anuală; 

• am proiectat unităţile de învăţare/lecţiile; 

•     am respectat condiţia esenţială a documentului de 

proiectare – interdependenţă – înţelegere – aplicare – analiză - 

sinteză-evaluare. 

 

1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a 

ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

• am  realizat  pe suport electronic chestionare, fișe, 

proiecte etc. 

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare • am utilizat mijloace TIC în realizarea documentelor 

specifice proiectării:  

▪ am întocmit planificarea anuală/semestrială; 

▪ am proiectat unităţile de învăţare/lecţiile;  

• am utilizat mijloace IT în cadrul lecţiilor desfăşurate.: 

 

1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare 

corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

• am întocmit documentele necesare activităţilor şi am asigurat 

logistica; 
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interesele educabililor, planul managerial al 

unităţii. 

• am selectat şi am asigurat materialele informative şi 

organizatorice necesare realizării activităţilor. 

 

2. Realizarea activităţilor didactice 

Criterii de performanţă Indicatori de performantă atinşi 

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură 

caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 

• am cunoscut metodele active şi am selectat activităţile de 

învăţare în care se pot aplica aceste metode; 

• am integrat în cel puţin 50% din activităţile de învăţare, în 

fiecare semestru, a metodelor activ-participative 

(brainstormingul, destructurarea cognitivă, reflecţia si tatonarea, 

interacţiunea şi schimburile verbale, deducţia si inducţia); 

• am fost punctuală la programul școlar şi am realizat la timp 

activităţile planificate; 

• am adoptat metoda „la fel şi diferit” în vederea acordării de 

şanse     egale tuturor educabililor, indiferent de provenienţă, 

capacitate de învăţare, rezultate obţinute; 

• am manifestat consecvență în completarea condicii de 

prezență, nu au existat ore efectuate și nesemnate; 

 

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din 

unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC 

am utilizat manualele în conformitate cu programele şcolare în 

vigoare, după cum urmează: 

CLASA Manuale Programa 

şcolară în 

vigoare 

Autori Numărul şi 

data 

Ordinului 

de aprobare 

Numărul şi 

data 

Ordinului de 

aprobare 

IX Ionela 

Alan 

3886 / 2004 O.M. nr. 

5099 / 

09.09.2009 

X Luminiţa 

Vlădescu, 

Luminiţa 

Irinel 

Doicin, 

Corneliu 

Tărăbăşan

u Mihăilă 

3787/ 2005 

 

O.M. nr. 

5099 / 

09.09.2009 
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XI – C1 Luminiţa 

Vlădescu, 

Irinel 

Adriana 

Badea, 

Luminiţa 

Irinel 

Doicin 

4446/ 2006 

 

O.M. nr. 

5099 / 

09.09.2009 

XI – C3 L. 

Vlădescu, 

I. Adriana 

Badea, L. 

Irinel 

Doicin 

3252/ 2006 

 

O.M. nr. 

5099 / 

09.09.2009 

XII – C1 L. 

Vlădescu, 

I. Badea, 

L.Doicin, 

M. Nistor 

1262/ 2007 

O.M. nr. 

5099 / 

09.09.2009 

XII – C3 Luminiţa 

Vlădescu, 

Luminiţa 

Irinel 

Doicin, 

Adriana 

Badea, 

Maria 

Nistor 

1561/ 2007 

O.M. nr. 

5099 / 

09.09.2009 

 

  

2.3 Diseminarea,  evaluarea şi valorizarea 

activităţilor realizate 

• informarea elevilor, părinţilor asupra descriptorilor de 

performanţă, evaluare formativă - fişe, chestionare, portofolii, 

în vederea realizării unei analize obiective a activităţilor 

realizate; 

• participarea la şedinţele Comisiei metodice a 

diriginţilor ,în cadrul cărora s-au discutat/ diseminat/ evaluat 

activităţile desfăşurate la nivel de unitate ; 

• întocmirea rapoartelor zilnice în perioada „Şcoala 

altfel”. 

• participarea la cursuri de perfecționare (Evaluator de 

competente profesionale ale cadrelor didactice din învățământul 
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preuniversitar – organizat de CCD – București.) 

2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităților 

extracurriculare, participarea la acţiuni de 

voluntariat 

• organizare - Campania „Ziua  Ștafetei” derulată de Fundația 

Terre des hommes” – Elveția cu elevii clasei a XII-a A; 

• participare întocmirea unui grafic semestrial al activităţilor, 

stabilirea unor obiective clare ale acestora şi transmiterea lor 

elevilor pentru o învăţare/participare conştientă. 

• exersarea metodei de învăţare prin cooperare în rândul 

elevilor, prin stabilirea unor „grupuri de intervenţie”, care să 

vină în sprijinul celor aflaţi în dificultate prin consiliere, 

orientare, predare efectivă, evaluare  (scopul este implicarea 

elevului în actul de predare-evaluare, dar şi formarea 

competenţei de “a învăţa să înveţi”şi încurajarea  elevilor cu 

nevoi de ameliorare şi a celor capabili de performanţă); 

• preocupare pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a 

culege şi de a structura informaţiile. 

 

2.5 Formarea deprinderilor de studio individual și 

în echipă în vederea formării/ dezvoltării 

competenței de a „ a învăța să înveți”. 

• am  lucrat suplimentar cu elevii capabili de performanță, 

pregătindu-i pentru olimpiade și concursuri școlare; 

• am lucrat suplimentar cu elevii ce aveau rezultate slabe la 

învățătură, reușind astfel să obțină note de promovare și nu 

numai. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

Criterii de performanţă Indicatori de performantă atinşi 

3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a 

procedurilor de evaluare si a rezultatelor 

activităților de evaluare 

 

 

  

• am cunoscut indicatorii şi descriptorii de performanţă pentru 

fiecare competenţă, potrivit standardelor curriculare de 

performanţă;  

• am comunicat, în scris, şi am explicat baremele de corectare 

pentru toate probele elaborate şi aplicate elevului; 

• am discutat la nivelul claselor rezultatele evaluărilor pe 

baza   criteriilor utilizate;  

• am elaborat subiecte și bareme de corectare și notare 

pentru teze și teste de evaluare la nivel de clasă;  

• am participat ca profesor evaluator la Olimpiada de 

Chimie, etapa pe sector, municipiu;  

• am participat ca profesor evaluator la Concursul de 

Chimie Lazăr Edeleanu, etapa pe sector, municipiu; 

• am participat ca profesor evaluator la Concursul 

Regional „Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei”; 

• am participat ca profesor coordonator la Concursul 

Național „Chimia-știință sau magie?” Mediaș, iunie 2017; 

• am participat ca profesor coordonator la Concursul 

Național „Soft Bazar”  Nehoiu, mai 2017; 

• am fost profesor supraveghetor în cadrul  comisiei de 
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organizare și desfășurare a simulării Examenului de 

Bacalaureat ; 

 

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi 

comunicarea rezultatelor   

 

 

• am conceput teste iniţiale pe baza unor obiective de evaluare 

stabilite (realizarea matricei de specificație); 

• am aplicat şi am interpretat teste iniţiale aplicate tuturor 

colectivelor de elevi; 

• am realizat analiza punctelor slabe,  punctelor tari, am stabilit 

nivelului fiecărei clase și a demersurilor didactice ce se impun 

în vederea realizării unei proiectări conforme cu nevoile 

educabililor și am discutat soluții ameliorative propuse la 

nivelul catedrei; 

• am raportat la termen rezultatele, statisticile solicitate. 

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, 

inclusive a celor din banca de instrumente de 

evaluare unică 

 

 

• am evaluat elevii utilizând diferite instrumente de evaluare   

- portofolii; 

- referate ; 

- proiecte ; 

- lucrări scrise. 

3.4 Promovarea autoevaluării şi inter-evaluării  • am proiectat activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-

evaluare colegială (fişe, chestionare etc.) şi promovarea 

acestora; 

• am exersat inter-evaluarea în rândul elevilor (evaluarea 

intercolegială a unor teste, a răspunsurilor în cadrul unei evaluări 

orale etc.). 

3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor 

educaţionali  

• am apreciat gradul de implicare şi de participare la activități 

specifice; 

• am încurajat elevii în a-şi exprima aşteptările 

referitoare la ora de Chimie, la început de semestru, randamentul 

activităţii în timpul semestrului şi concluziile, la sfârşitul 

semestrului. 

3.6 Coordonarea elaborării portofoliului 

educațional ca element central al evaluării 

rezultatelor învăţării 

• am realizat un  portofoliu referitor la notarea elevilor şi a 

progresului realizat de fiecare educabil pe parcursul procesului. 

 

4. Managementul clasei de elevi 

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de 

conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităților în conformitate cu particularităţile 

clasei de elevi 

• am contribuit, prin validarea în cadrul CP, a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Liceului 

Tehnologic „Dimitrie  Gusti”; 

• am informat părinții, în cadrul ședințelor - pe bază de 

proces-verbal - cu privire la ROF – Liceul Tehnologic „Dimitrie  

Gusti”; 

• am informat permanent elevii cu privire la ROF şi a 

sancţiunilor ce se impun în cazul nerespectării ; 
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• am amenajat în sala de clasă un avizier pe care am 

postat reguli de bună conduită, serviciul pe clasă și diferite 

materiale care reglau ambientul; 

• am avut o colaborare strânsă cu părinții elevilor ori de 

câte ori situația  a impus-o. 

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi 

gestionarea situaţiilor conflictuale 

• am comunicat respectarea strictă a ROF în ceea ce 

priveşte obligativitatea semnelor distinctive, a ţinutei decente, a 

unui limbaj adecvat statutului de elev, a frecvenţei la ore și a 

tuturor prevederilor regulamentelor în vigoare; 

• am detensionat și gestionat legal orice situaţie 

conflictuală apărută între elevi, prin promovarea respectului, a 

demnităţii, prin „predarea” în cadrul orelor de dirigenţie a 

codului  bunelor maniere, prin valorificarea bunului spiritual. 

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea 

diferenţiată a elevilor 

• am actualizat Portofoliului dirigintelui; 

• am solicitat implicarea activă a părinților în educarea 

elevilor, în soluţionarea eventualelor conflicte, în informarea 

permanentă cu privire la evoluţia şcolară/comportamentală a 

acestora; 

• am promovat toleranţa între elevi, încercarea 

permanentă de a cultiva la aceştia solidaritatea, respectul, 

interesul pentru binele comun al clasei, asumarea responsabilă, 

căutarea împreună a soluțiilor în cazul unor situaţii-problemă 

identificate la nivel de colectiv; 

• am încurajat exprimarea unui punct de vedere pertinent 

și am aplicat tehnici de gestionare a emoțiilor. 

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea 

exemplelor de bună practică 

• am implicat elevii în diverse activități de grup, în 

vederea conştientizării apartenenţei acestora la un grup 

(socializare în școală şi în afara ei, organizarea unor „Zile 

speciale” ale clasei - Crăciunul, Sf. Nicolae,  zile onomastice, 

excursii tematice, ieșiri în grup, campanii de sprijinire a 

bătrânilor, a copiilor orfani, a copiilor bolnavi,  etc.; 

 

 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

5.1 Valorificarea competenţelor ştiințifice, 

didactice şi metodice dobândite prin participarea 

la programele de formare continuă/perfecţionare 

- am participat la activități de perfecționare la nivel municipal, 

regional, național și internațional: 

-  am participat la activitățile metodice organizate la nivelul 

sectorului 5; 

- am participat la programul de formare „Evaluator de 

competente profesionale ale cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar” 

- am participat la Conferința Internațională – „Exemple de bune 

practici din activitatea didactică”; 
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- am participat la workshop-ul „Noile Educații – Repere 

Teoretice și Practice” – parte integrantă a Proiectului Regional 

„Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei”; 

 

5.2 Implicarea în organizarea activităților 

metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 

• am participat la toate activitățile metodice organizate 

la nivel de catedră, la consfătuirile cadrelor didactice, la toate 

Consiliile Profesorale; 

• am participat la şedinţele comisiei metodice a diriginţilor, în 

cadrul cărora s-au discutat/diseminat/ evaluat activităţile 

desfăşurate la nivel de unitate ;  

• am participat în calitate de evaluator - lucrări la nivel 

național în cadrul Concursului Regional „Nașterea Domnului – 

Renașterea Bucuriei” ;  

 

5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului 

profesional şi dosarului personal 

• am actualizat dosarului personal prin adăugare de 

înscrisuri obținute ulterior participării la diferite 

cursuri de perfecționare, conferințe, seminarii, 

simpozioane, etc. : 

 

5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare şi 

relaționare în interiorul şi în afara unității (cu 

elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu 

beneficiarii din cadrul comunității-familiile 

elevilor) 

• am colaborat cu profesorii diriginţi în calitate de 

profesor de chimie, cu elevii, cu personalul școlii, cu echipa 

managerială, cât și cu părinții/ tutorii elevilor; în ideea 

promovării unei bune comunicări între aceştia, a schimbului de 

idei, a relaţionării în vederea organizării unor activităţi 

comune; 

• am participat la toate ședințele metodice, la toate 

ședințele cu părinții în cadrul cărora s-au 

diseminat/evaluat/propus activităţi  școlare și extraşcolare. 

5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice 

(limbaj, ţinută, respect, comportament), 

respectarea deontologiei profesionale 

• am respectat cu strictețe deontologia profesională, am 

demonstrat elevilor că profesorul este modelul educativ  prin 

excelentă  atât prin atitudine, ținută, limbaj, cât şi prin 

demnitate, înţelepciune, cunoştinţe.  

 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte 

educaţionale în vederea dezvoltării 

instituţionale 

• am valorizat proiectele derulate de unitatea noastră  la 

nivelul sectorului 5, prin informarea părinţilor cu privire la 

activităţile desfăşurate  în cadrul acestor proiecte, cu ocazia 

prezentării ofertei educaţionale la ședințele cu părinții. 

• am fost partener al proiectului educațional „Dăruind vei 

dobândi!” – CAERI 2017; 

• am fost partener în derularea Concursului național 

„Chimia-știință sau magie?” organizat de Clubul Copiilor Mediaș, 

jud. Sibiu;  
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6.2 Promovarea ofertei educaţionale • am prezentat, ori de câte ori s-a ivit ocazia, oferta 

educaționale tuturor celor interesați de unitatea noastră de 

învățământ. 

6.3.Promovarea imaginii şcolii prin 

participarea şi rezultatele elevilor la 

olimpiade, concursuri, competiţii, activități 

extracurriculare şi extraşcolare 

• am coordonat activitatea elevilor în cadrul Concursului   

interjudețean „Protejăm natura – culoarul verde al vieții” , 

obținând: 

Premiul I – Badea Bianca 

Premiul II – Milica Claudia 

Premiul III – Florea Marilena 

 

• am coordonat activitatea elevilor în cadrul Concursului 

Regional științific „ABC-ul științelor”, obținând următoarele 

premii:  

Premiul II – Badea Bianca 

Premiul II – Iorga Andrei     

• am îndrumat activitatea elevilor în cadrul Concursului   

Național „Rezistența Anticomunistă” din cadrul Proiectului 

Educațional „Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta 

viitorul”, obținând: 

Dincă Olanda – Premiul al III-lea 

Ștelmach Alexandra – Premiul a III-lea 

6.4 Realizarea/participarea la 

programe/activități de prevenire şi combatere 

a violenţei şi comportamentelor nesănătoase 

în mediul şcolar, familie şi societate 

• am încurajat elevii să participe la astfel de activități, prin 

colaborarea directă cu instituții/asociații  şi prin organizarea unor 

activităţi educative care să combată violenţa - desfăşurarea 

Proiectului „Viața fără Violență privind prevenirea și combaterea 

violenței în școli”. 

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de 

sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi 

ISU pentru toate tipurile de activități 

desfăşurate în cadrul unității de învățământ, 

precum şi a sarcinilor suplimentare 

• am semnat documente privind PSI şi protecţia muncii; 

• m-am implicat şi am participat la activităţile specifice acestui 

domeniu. 

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a 

calităţii la nivelul organizaţiei 

• am promovat oferta educaţionale şi activităţile şcolii în 

întâlnirile cu părinţi; 

• am centralizat actele de cultură desfăşurate în unitatea noastră 

şcolară în vederea completării bazei de date ISMB; 
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7. Conduita profesională 

7.1 Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, 

ținută, respect, comportament) 

•  am respectat cu strictețe deontologia profesională, încercarea 

de a demonstra elevilor că profesorul este modelul educativ  

prin excelentă,  atât prin atitudine, ținută, limbaj, cât şi prin 

demnitate, înţelepciune, cunoştinţe. 7.2  Respectarea și promovarea deontologiei 

profesionale 

 

ANALIZA SWOT 

                                                                                                                                                                       

PUNCTE TARI: 

 

Numele  

şi prenumele 

(titular/detaşat/supli

nitor/gradaţie de 

merit) 

Gr. 

did., 

anul 

Vechi- 

me 

Inst. de înv. 

sup. absolv. 

anul, zi, FF, 

durata 

Încadrarea  

 

Responsabilităţi  

(la nivelul catedrei/şcolii) 

 

 

 

 

 

 

 

Înv Şc 

Constantin Liliana 

Violeta Titular 

I, 

2011 

docto

rat, 

2012 

18 10 Universitatea 

din Bucuresti 5 

ani Zi 5 ani 

9A, 9B, 

10A, 9As, 

10As, 

11As, 

11Bs, 

12As, 

12Bs, 

13Bs, 13Cs 

Responsabil comisie metodica 

Membru comisia de curriculum 

Diriginte clasa 11As 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 

• Manuale folosite: 

 

CLASA Manuale Programa şcolară în vigoare 

Autori Numărul şi data Ordinului de 

aprobare 

Numărul şi data Ordinului de aprobare 

9 Constantin 

Mantea Mihaela 

Garabet 

Editura All 

3886/24 05 2004 3458/9 03 2004 

10 Constantin 

Mantea Mihaela 

Garabet 

Editura All 

3787/5 04 2005 4598/31 04 2004 

11 Constantin 

Mantea Mihaela 

Garabet 

Editura All 

4446/19 06 2006 3252/13 02 2006 

12, 13, 14 Constantin 

Mantea Mihaela 

Garabet 

Editura All 

1262/43/6 06 2007 5959/22 12 2006 
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• Auxiliare didactice folosite:  

 

CLASA  Auxiliare curriculare 

9, 10, 11, 

12, 13, 14 

Fise de probleme, fise de lucru Profesor Constantin Liliana Violeta 

 

EVALUARE – elevi  

 

• Statistică teze - Semestrul I: 

 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9A 32           1  

9B 30 1         1   

10A 29             

9As 22             

10As 32             

11As 26             

11Bs 25 24   22   1    1  

12As 26 22     10 4 4 1  3  

12Bs 17 13   6 1 3 2  1    

13Bs 24 20   6 5 7 2      

13Cs 18 16   4 11 1       

 

• Statistică teze - Semestrul al II-lea: 

 

Clasa Nr. 

elevi 

Prezenţi 

la teză 

NUMĂR NOTE Media  

clasei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9A 32             

9B 30             

10A 29             

12A 20 4   2     2    

9As 22             

10As 32             

11As 26             

11Bs 24 24   21    1   2  

11Cs 25 17   2 4 10 1      

12As 26 20   17       3  

12Bs 17 12   2 2 8       

13Bs 24 20    7 13       

13Cs 18 16    5 7 4      
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• Promovarea la sfârşitul semestrului I: 

 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. I 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. I 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

sem.I 

OBS. 

9A 32 32    

9B 30 30    

10A 29 28  1  

9As 22 8  14  

10As 32 18  13 1 retras 

11As 26 18  8  

11Bs 25 24  1  

12As 26 22  2 2 exmatriculat 

12Bs 17 13  4  

13Bs 24 20  4  

13Cs 18 16   2 retras 

 

• Promovarea la sfârşitul semestrului al II-lea: 

 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

sem. II 

Număr elevi 

corigenţi 

sem. II 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

sem.II 

OBS. 

9A 32 32    

10A 29 28   1 repetent 

12A 20 18   2 retras 

9As 22 7  2 13 exmatriculati 

10As 32 22  2 6 exmatriculat 2 

retras 

11As 27 19   8 exmatriculati 

11Bs 24 24    

11Cs 25 21  4  

12As 26 22  2 2 exmatriculati 

12Bs 17 12  2 3 exmatriculati 

13Bs 24 20   4 exmatriculati 

13Cs 18 16   2 retras 

 

• Promovarea la sfârşit de an şcolar: 

 

 

Clasa  

 

 

Număr elevi 

Număr elevi 

promovaţi 

anual 

Număr elevi 

corigenţi 

 (toamnă) 

Număr elevi cu  

situaţia şcolară 

neîncheiată 

(toamnă) 

OBS. 

(toamnă) 

9A 32 32    

10A 28 28    

12A 18 18    

9As 9 7  2  

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


 

   LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan, nr.8, sector 5, București 
Tel/Fax: 40-21-4562050; 40-21-4562051 
E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 
 

 
10As 24 22  2  

11As 19 19    

11Bs 24 24    

11Cs 25 21  4  

12As 24 22  2  

12Bs 14 12  2  

13Bs 20 20    

13Cs 16 16    

 

 

• Situaţia elevilor care au obţinut premii la Concursuri şcolare: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului (cu minuscule) 

Premiul Faza Clasa Denumirea Concursului 

(ediţie, data, instituţia organizatoare) 

 Participari la cursuri, 

simpozioane, activitati 

extrascolare, premii 

elevi ANEXA raport 

 

    

 

• Rezultatele elevilor din clasele terminale: 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Număr de 

elevi la 

clasele 

terminale 

(XI P, XII, 

XIII, XIV) 

Procent de promovare 

la disciplina… în anul 

şcolar 2016-2017 la 

clasele terminale (XI P, 

XII, XIII, XIV) 

Număr de 

corigenţi la clasele 

terminale (XI P, 

XII, XIII, XIV) 

Procent de promovare la … la  

Bacalaureat 

 12A 18 100%   

 13Bs 20 100%   

 13Cs 16 100%   

 

 

ACTIVITĂŢI extracurriculare/extraşcolare (pregătire examene/olimpiadă; evaluare concursuri; evaluare 

examene; proiecte educaţionale; cercuri; bibliotecă: şcoala altfel etc.): 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii participanţi 

Locul desfăşurării 

1 UNDE-I LEGE NU-I TOCMEALA; 

EDUCATIE PENTRU VIATA SI 

RESPONSABILIZARE 

INDIVIDUALA; REPERE 

CULTURALE DIN PIATA 

REVOLUTIEI; BIODIVERSITATE; 

SEZATOAREA DIN STRABUNI; 

VIZIONARE FILM; EDUCATIA 

BUNULUI CETATEAN;  

Saptamana 

Scoala 

Altfel 21-

25 11 2016 

Clasa 11As Liceul Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

2 Participari la cursuri, simpozioane, 

activitati extrascolare, premii elevi 

ANEXA raport 

   

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


 

   LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan, nr.8, sector 5, București 
Tel/Fax: 40-21-4562050; 40-21-4562051 
E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 
 

 
PERFECŢIONARE (examene grad, master, cursuri formare, simpozioane, consfătuiri, cerc pedagogic, 

activităţi metodice în şcoală): 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

(titlul lucrării/referatului) 

Data 

 

Locul desfăşurării Nr. 

adeverinţă/diplomă 

1 Participari la cursuri, simpozioane, activitati 

extrascolare, premii elevi ANEXA raport 

 

   

 

PUNCTE SLABE: frecvenţa elevilor de la liceu seral  

OPORTUNITĂŢI: parteneriate încheiate cu alte instituţii pentru o mai bună colaborare şi eficientizare a 

procesusui instructiv – educativ 

AMENINŢĂRI: abandonul şcolar  

 

COMISIA METODICĂ ISTORIE-GEOGRAFIE 

 

1. Proiectarea activităţii 

În anul 2016/2017 membrii catedrei de istorie-geografie am realizat procesul instructiv – educativ 

în concordanţă cu programul elaborat de MEN(CS), ne-am îndeplinit toate obligaţiile de profesor 

prevazute în fişa postului. 

Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele şcolare, 

pregatirea lor pentru participarea la concursurile şcolare, la activităţi cultural – educative si didactico –

metodice. 

Ne-am preocupat de respectarea programei scolare dupa modelul oferit de MEN(CS),  precum si 

a planurilor unităţilor de învăţare, Am proiectat activitati extracurriculare diverse, raportate la 

particularitatile elevilor in cadrul saptamanii Scolii Altfel si respectiv a intrebarilor necesare concursului 

de Cultura generala. 

Am intregrat in procesul instructiv- educativ, TIC-ul si tabla interactiva pe care le-am folosit la 

ore de curs; 

Totodata ne-am adaptat activităţile de învăţare îndeosebi sub raportul conţinutului, al formelor de 

organizare şi al metodologiei didactice- la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere, 

ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în parte. 

. Am proiectat câteva activităţi extracurriculare de tipuri diferite si structurate dupa modele 

variate, pe masura timpului liber, activitati corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele 

educabililor. 

2. Realizarea activitatilor didactice 

În anul scolar 2016/2017 am utilizat strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al 

învăţării şi formarea competenţelor specifice. Mi-am întocmit schiţe de lecţie în concordanţă cu 

documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ. Am asigurat funcţionalitatea 

raporturilor dintre obiective, conţinuturi, strategii de instruire si metodele de evaluare, la nivelul 

proiectului de lecţie. 

Am ales optim conţinutul lecţiei (accesibilitate, actualitate, relevanţa, grad de dificultate, grad de 

încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse şi cu competenţele vizate).Am 

structurat logic si echilibrat conţinutul lecţiei, am proiectat situaţii de învăţare variate ca formă de 

organizare, mod de intervenţie a profesorului în timpul învăţării, mod de comunicare, mod de producere a 

învăţării, mod de prelucrare a informaţiilor şi de aplicare a cunoştinţelor, metodologie, mijloace de 

învăţământ, tip de cunoştinte dobândite de elevi, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea 

competenţelor elevilor, am proiectat lecţii de tipuri diferite, structurate dupa modele variate, corelate cu 

specificul clasei de elevi, cu conţinuturile abordate, cu competenţele vizate. 
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Am conceput şi realizat activităţi instructiv-educative variate, nuanţate în raport cu diferenţele 

dintre elevi. Ne-am adaptat activitatea şcolara prin conţinutul ei şi prin programul de lucru, intereselor şi 

aptitudinilor elevilor, particularităţilor lor de vârstă, în funcţie de nivelul clasei (sarcini de lucru 

diferenţiate, fişe de lucru). Am folosit forme de organizare a activităţii diferite: pe grupe, în echipe, 

frontal sau individual. Am facilitat activitatea independentă a elevilor şi am alternat activitatea în grup cu 

munca individuală, lucrările de muncă independentă efectuate în clasă sau acasă având un grad de 

dificultate variabil. 

Datorita valenţelor formative pe care le deţin metodele contemporane activ participative 

(asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare, valorificarea şi stimularea 

creativităţii şi imaginaţiei elevilor, dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare, crearea cadrului favorabil 

pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite etc.), le-am utilizat în procesul instructiv: Expunerea, 

Conversaţia, Observarea, Exerciţiul,Explozia Stelara etc. La aproape fiecare oră de curs am utilizat 

manualul şcolar, videoproiectorul, precum si harta istorica si geografica. 

În vederea optimizării activităţilor didactice am utilizat în cadrul orelor de curs, resurse materiale 

din unitatea de învăţământ, din dotarea bibliotecii şcolare, aceste materiale auxiliare constând în atlase, 

harţi, poze, videoproiector, manualul profesorului etc. Am realizat (şi utilizat) individual dar şi împreună 

cu elevii o serie de mijloace didactice originale specifice disciplinei pe care o predau: planşe, referate, 

fişe, ilustraţii, hărţi. 

În acest semestru am avut o activitate şcolara, extracurriculară normala, prezentată în rândurile de 

mai jos, după cum urmează: 

I.  

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii participanţi 

Locul desfăşurării 

1 Proiect disciplinar “Clubul 

geografului” 

Noiembrie- 

mai 

Clasele de la  cursurile 

de zi 

Lic.Th. “D.Gusti 

2 Amenajarea Cabinetului de 

Geografie  

permanent Elevii școlii și 

profesorii de geografie 

Lic.Th. “D.Gusti 

sala 27, etaj 3 

3.  Bookland evolution-  conferinte 

practice pentru tineri 

22.09.2016 Elevi din clasa 11C si 

12 B 

ASE 

4. Ma chinuie talentul! 22.11.2016 Elevi din clasele 9-12 Biblioteca scolii 

5. Trecute vieti de doamne si 

domnite.  

24.11,2016 Elevi din clasele 11A si 

11C 

Cimitirul Bellu 

6. Iarna fara cerb - comemorare 

Nichita Stanescu  

13.12.2016 Elevi din clasa a 10 B Cimitirul Bellu 

7.  Vis de iarna reciclat -atelier de 

creatie  

15.12.2016 Elevi din clasele 

11A,11C, 12B 

Biblioteca scolii 

 

Denumirea activitatii Data Locatie Participanti Balan Car men Badescu 

Virgil Sava Iolanda Stoenescu Mariana 

Sima Sorin 

Si tu poti deveni politist 22 Martie Sala de curs Profesori si elevi de la clasele a XI 

Notiuni elementare de 

prim ajutor 

27 Martie 2017 Liceul 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

Profesori si elevi de la clasele IX_XII 

Targul de Paste 

 

13 Aprilie Scoala 

Gimnaziala 

Speciala NR:3 

Profesori si elevi de la clasele IXA SI 

IXB 

Olimpiada de geografie  21 aprilie  Scoala 19 Profesor evaluator 
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Unde –i lege nu-i tocmeala 

! 

 

10mai Sala de Clasa  Elevii clasei a IXC. 

Concursul National de 

Geografie Terra 

 

9 mai Profesor 

supraveghetor 

Profesor 

evaluator 

 

Simpozionul National  

Credinta, Adevar, Creatie 

in Inchisorile Comuniste 

13 mai Liceul 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

Prof. Organizator, evaluator, 

Diploma de participare cu lucrarea  

Parintele Gheorghe Calciu – o viata de 

martir 

Bacalaureat 2017 Iunie -iulie Liceul 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

L. Ion Barbu 

Prof. membru in Comisia de Competente 

si prof. supraveghetor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii participanţi 

Locul desfăşurării 

1 Scoala Altfel  21-25 Nov 

2016 

XI Czi, Xazi, XAs 

XIAs, XIIIAs  

Biblioteca scolii, Laboratoarele de 

geografie si informatica, Activitati in 

aer liber Excursie Horezu-Ocnele Mari 

–M.Stoenescu 

2. Proiect Educational 

O Ce Veste 

Minunata 

20 

Dec.2016 

Elevi, Profesori, 

Conducere e.t.c. 

Terenul de sport 

3. Supraveghetor 

Olimpiada Religie 

28.01.2017 Din partea Liceului 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

Scoala Gimnaziala nr. 197 

Denumirea activitatii Data Locatie Participanti 

Concursul National  

Rezistenta Anticomunista 

27 Martie 2017 Liceul 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

Prof. Sorin Sima + elevi cls X-a A zi 

Ziua Independentei 

Nationale 

(9 mai 1877) 

 

9 mai Salile de Clasa 

ale Şc. Gim. 

Serban Voda 

Profesorul de istorie si  elevii claselor din 

orarul zilei de marti 9 mai  au vizionat 

documentare si filme istorice. 

Referate şi discuţii pe marginea 

subiectului împreună cu elevii şcolii 

Ziua  victoriei impotriva 

nazismului 

(9 mai 1945 capitularea 

Germaniei la Reims) 

 

9 mai Salile de Clasa 

ale Şc. Gim. 

Serban Voda 

Profesorul de istorie si  elevii claselor din 

orarul zilei de marti 9 mai  au vizionat 

documentare si filme istorice. 

Referate şi discuţii pe marginea 

subiectului împreună cu elevii şcolii. 

Ziua Europei 

(9 mai) 

 

9 mai Salile de Clasa 

ale Şc. Gim 

Serban Voda 

Profesorul de istorie si  elevii claselor din 

orarul zilei de marti 9 mai  au vizionat 

documentare si filme istorice. 

Referate şi discuţii pe marginea 

subiectului împreună cu elevii şcolii 

Simpozionul National  

Credinta, Adevar, Creatie 

in Inchisorile Comuniste 

13 mai Liceul 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

Prof. Sorin Sima + elevi cls X-a A zi 
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Participarea elevilor şcolii la aceste activităţi a permis valorificarea gandirii si creativităţii 

elevilor, ca profesor dovedind şi acordându-mi sprijinul şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor. 

Aceste activităţi au avut un impact pozitiv în randul elevilor,. Prin intermediul activităţilor desfăşurate 

relaţiile de comunicare între elevi s-au îmbunătăţit, a fost creat un ambient educaţional care să motiveze 

elevii în cadrul procesului instructiv educativ. De asemenea, elevii prezenţi la activitate au avut 

posibilitatea de a dobândi noi cunoştinţe, informaţii si abilităţi. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

Am prezentat elevilor la fiecare evaluare, obiectivele şi criteriile acesteia, planul de evaluare. Am 

aplicat cele trei forme ale evaluării: iniţială, continuă si sumativă. 

Evaluarea a avut ca scop de orientare şi optimizare a învăţării. Am elaborat  teste de evaluare 

sumativa la geografie pentru clasele la care am predat, de la a X - a pana la a XIII - a, teste, respectiv teze 

semestriale care au avut o structură unitară şi care au pornit de la modelul elaborat la nivel naţional de 

CNEE. Testele aufost structurate atat tip standard cat si grila, prima parte cuprinzând itemi de tip obiectiv 

si semiobiectiv, (precum şi itemi care vizau înţelegerea textului) iar partea a doua cuprinzând un item de 

tip grila Itemii au fost formulaţi în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi 

standardelor de performanţă. Am avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului 

anterior de studiu competenţe corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent. Am întocmit şi 

elaborat analiza interpretării rezultatelor. Media testelor s-a ridicat cu cateva procente fata de testarile si 

tezele de pe semestrul intai. Scopul evaluării a ci cunoaşterea in timp real a nivelului elevilor. Am 

elaborat un plan de măsuri remediale pentru problemele identificate ca urmare a aplicarii acestor teste, 

plan pe care l-am urmărit pe tot parcursul acestui semestru doi. Am comunicat individual elevilor si 

dirigintilor rezultatele obţinute la aceste evaluari Am folosit diverse instrumente de evaluare, unele dintre 

acestea fiind: portofolii referate, proiecte, fişe, harti, realizarea de ilustraţii. 

 Rezultate bacalaureat 2016-2017 

 La examenul de bacalaureat din acest an scolar din 33 de participanti la disciplina  geografie 23 au luat 

note peste 5, iar la disciplina istorie un numar de 48 de elevi au luat note peste 5 dintr-un numar de 63 de 

elevi care s-au inscris la examen. 

 

4. Managementul clasei de elevi 

Dupa prezentarea in fata elevilor la începutul semestrul I, în prima saptamană de şcoala, a 

normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs s-a continuat in aceeasi maniera si pe semestrul 

II.. Am monitorizat comportamentul elevilor şi am gestionat/ameliorat situaţiile conflictuale apărute pe 

parcursul anului şcolar între elevi. Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele de bună 

practică pentru motivarea acestora la o conduită bună. Am stabilit responsabilităţi pentru fiecare elev al 

clasei şi ne-am asigurat de respectarea şi îndeplinirea acestora.  

 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

Am realizat şi am actualizat permanent mapa Catedrei de Istorie-Geografie , copii ale acestor acte 

ajungand si in mapa ariei curriculare Om si Societate. 

Pe tot parcursul semestrului am menţinut o strânsă colaborare cu conducerea unităţii şcolare, 

precum si cu toţi colegii, am colaborat eficient cu membrii Ariei Curriculare Om şi Societate unde am 

împărtăşit fiecare experinţă proprie, precum şi cu conducerea unităţii şcolare. Ne-am realizat toate 

atribuţiile de serviciu la timp, am respectat regulamentul intern şi normele de organizare şi funcţionare a 

instituţiei şcolare. În realizarea unor sarcini de lucru la nivelul şcolii am dovedit spirit de echipă şi 

disponibilitate la cerinţele şcolii. 
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6. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare 

In vederea dezvoltarii institutionale si a promovarii imaginii scolii in comunitate am, participat la 

programul Scoala Altfel sau la diverse concursuri interne implicandu-ne activ in crearea unui culturi a 

calitatii la nivelul organizatiei. 

 

7. Conduita profesionala 

 Toti membrii catedrei au manifestat mereu o atitudine morala si civica, respectand si promovand 

deontologia profesionala. 

 

 

COMISIA SOCIO-UMANE-RELIGIE-ARTE - EDUCAȚIE FIZICĂ  

 

Numele  

şi prenumele 

Grad 

didactic 

Vechim

e 

Instituţia de 

învăţământ 

absolvită 

Încadrare  

 

Gradaţie de 

merit 

 

Responsabilităţi  

 

 

 

    

 

PANAIT 

CORNELIA 

 

Titular 

 

 

 

 

Grad I 

2012 

    

 

 16 ani  

 

 

 

Universitatea din 

Bucureşti,  

Facultatea de 

Teologie ortodoxa 

Sectia Asistență 

Socială  

 

9 A + B + C 

+D + F 

10 E 

 

Completare 

de normă la 

Liceul 

Tehnologic 

„Dimitrie 

Gusti”-sector 

5 (13 ore) 

 

 

Nu - realizat sarcini 

prevăzute în fișa 

postului; 

- întocmit statistica 

rezultatelor la testarea 

predictivă a elevilor; 

- participat la olimpiade 

și concursuri școlare; 

- realizat rapoarte 

semestriale și raport 

anual de autoevaluare; 

- elaborat proiecte 

didactice. 

 

PETRE  

LEONTE 

 

Titular 

 

 

 

Gr. I 

2011 

18 Institutul Politehnic 

Bucureşti, 

Facultatea 

Mecanică Fină-

subingineri-3 ani 

Universitatea 

Bucureşti, 

Facultatea de 

Filosofie-4 ani 

IX-A, IX-B, 

IX-C, XI-A, 

XII-A, XII-

B, XII-C, 

XII-D, IX-

AS, XIII-AS 

Din  sept. 

2016 

Responsabil arie 

curriculară,,Om şi 

societate’’ 

Membru în Consiliul 

de Administraţie 

Membru în mai multe 

comisii operaţionale 

ale şcolii 
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Master-1 an 7  

 

 

 

 

 

 VISAN 

IONELA 

 

Titular 

 

 

Grad II 

2015 

    15 ani 

 

 

Universitatea 

Hyperion,  

Facultatea 

Psihologie 

Sociologie 

 

X A – 2 ore 

X B - 1 ora  

 

X C- 1  ora  

XI A -2 ore 

XII C- 1 

ora- 

XII D- 2 ore. 

X A seral -2 

ore 

XI A seral – 

2 ore 

Dirigenție -   

cl. a XII-a D 

Nu - realizat sarcini 

prevăzute în fișa 

postului; 

-  întocmit statistica 

rezultatelor la 

testarea elevilor; 

-  întocmit statistica 

progresului elevilor; 

- elaborat program 

de pregătire pentru 

examen  

- participat la 

olimpiade și 

concursuri școlare; 

- întocmit program 

de activități Școala 

altfel; 

- realizat statistica 

rezultatelor la 

Examenul de 

bacalaureat– clasa a 

XII-a; 

- perfecționare  în 

școală și în afara ei; 

- realizat rapoarte 

semestriale și raport 

anual de 
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autoevaluare; 

- prof. diriginte    

clasa   a XII -a D; 

 

Ene Mihai 

George 

Marian 

 Titular 

educatie 

fizica si 

sport 

I 

2003 

32 ani A.N.E.F.S. 

2000 

5 ani 

9A, B, C -

3x1=3 

10 A,B,C -

3x1=3 

11A,B,C, 

    -3x1=3 

12A,B,C,D,  

    E,-5x1=5 

Sc. Gen. 124 

: 3A – 

2x1=2 

Nu *Sef catedra 

- *diriginte 10C 

 

 

 

 

MARINEL 

DINU 

debutant 

- 1 Facultatea de Arte- 

Pedagogie Muzicală 

USH-3 ani 

Master Universitatea 

Națională de Muzică 

București -2 ani 

IX-A, IX-B, 

X-A, X-B, 

XI-A, XII-

A, XII-C, 

XII-D, XIII-

AS 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiectarea activității 

 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă atinşi 

1.1  Respectarea programei şcolare, a normelor 

de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum şi adaptarea acesteia la particularităţile 

grupei/clasei. 

Membri catedrei socio-umane: 

• au conceput documentele de proiectare didactică 

(planificări semestriale /anuale, proiecte unități de învățare), 

care respectă conținuturile prevăzute în programa școlară și au 

fost  realizate la termen ; 

• au corelat strategiile didactice cu conţinuturile şi 
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obiectivele activităţilor, proiectarea didactică fiind obiectivă, 

eficientă și aplicabilă la clasă; 

• au respectat ritmicitatea parcurgerii materiei conform 

planificărilor; 

• au realizat adnotari referitoarela parcurgerea programei 

școlare conform particularităților fiecărei clase de elevi ; 

• au selectat și corelat competențele specifice cu 

cnținuturile din programă și activitățile de învățare pentru 

fiecare activitate. 

 

1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a 

ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

Membri catedrei socio-umane: 

 

• au  participat cu propuneri de proiectarea de activități 

curriculare în vederea susținerii unor concursuri școlare și de 

derulare de proiecte educaționale. 

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare • au  utilizat mijloace TIC în realizarea documentelor 

specifice proiectării; 

• au elaborat toate documentele în format digital 

(planificarea anuală/semestrială unităţile de învăţare/lecţiile) . 

 

1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare 

corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor, planul managerial al 

unităţii. 

• au participat la realizarea planului de activități 

extracurriculare al claselor la care predau; 

• au participat la activitățile din cadrul programului „Să știi 

mai multe să fii mai bun”; 

• au contribuit la implementarea unor activități 

extracurriculare destinate elevilor. 

 

2. Realizarea activităţilor didactice 

Criterii de performanţă Indicatori de performantă atinşi 

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură 

caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 

Membri catedrei socio-umane: 

• au alcătuit fișe de monitorizare a parcursului instrucțional al 

elevilor; 

• au integrat în cel puţin 50% din activităţile de învăţare, în 

fiecare semestru, a metodelor activ-participative 

(brainstormingul, destructurarea cognitivă, reflecţia si tatonarea, 

interacţiunea şi schimburile verbale, deducţia si inducţia), 

precum și metode diferențiate, în funcție de particularitățile 

clasei; 

• au realizat  transmiterea graduală și accesibilă a 

cunoștințelor, 

 într-o succesiune logică, conform nivelului de pregătire al 

elevilor, folosind strategii didactice moderne, care să asigure 
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atractivitatea și diversitateaactivităților de învătare  ; 

• au adoptat metoda „la fel şi diferit” în vederea acordării de 

şanse     egale tuturor educabililor, indiferent de provenienţă, 

capacitate de învăţare, rezultate obţinute; 

 

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din 

unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC 

Membri catedrei socio-umane: 

• au  utilizat Manuale școlare și Auxiliarele didactice în 

conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

• au utilizat permanent, la clase, resursele materiale din dotare, 

au utilizat softuri educaționale, precum și aplicații proprii, au 

folosit materiale bibliografice pentru pregătirea lecțiilor. 

• au utilizat TIC în vederea realizării unor studii de caz sau a 

unor proiecte, referate, portofolii ( prezentări Power Point,  

filmuleţe în BS. player etc.), utilizarea Internetului în lecţii de 

formare de priceperi şi deprinderi pentru corelări de tipul  

vers-sunet, vers-culoare, vers-formă etc. 

 

2.3 Diseminarea,  evaluarea şi valorizarea 

activităţilor realizate 

Membri catedrei socio-umane: 

• au realizat materiale de diseminare a activităților; 

• au alcătuit teste (inițiale, formative, sumative), cu bareme de 

evaluare . 

• informarea elevilor, părinţilor asupra descriptorilor de 

performanţă, evaluare formativă - fişe, chestionare, portofolii, 

în vederea realizării unei analize obiective a activităţilor 

realizate; 

• au participat la şedinţele metodice; 

• au întocmit procese verbale ale activitatilor extrascolare 

desfasurate ; 

• au participat la cursuri de perfecționare 

2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităților 

extracurriculare, participarea la acţiuni de 

voluntariat 

Membri catedrei socio-umane au participat la organizarea şi 

desfăşurarea activităților, astfel: 

1. „ Curtea drepturilor copiilor „/ There des hommes

 colaborator, proiect european  

2. „ Ziua stafetei” / There des hommes 

3.  „  Priveste inainte ! Oportunitati de dezvoltare pentru 

adolescente „/ CPE  

4. „ O ! Ce veste minunata ! »  

5.  „ Campania FICE”  

6. „ Patrula de reciclare ROREC” 
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7. „ GandiRefresh” / Politia Capitalei 

8. „ Unde-i lege, nu-i tocmeala” / Politia Capitalei 

9 „  Campania globala pentru educatie „ / Salvati copii 

10. Instruire situaţii de urgenţă 

11. Vizită la CNSAS 

12. Cerc de rebus  

13. Medierea de conflicte 

14. ARISTOTEL-2400; sesiune de referate dedicată aniversării 

a 2400 de ani de la naşterea lui Aristotel, în cadrul ,,Zilei 

mondiale a Filosofiei”  

15. Clubul de şah 

16. Campionatul de Şah-faza pe sector  

17. Cenaclul literar ,,Carpe diem’’+ Simpozion ,,Mihai 

Eminescu’’.-18. Olimpiada Socio-umane;  

19.Simpozionul naţional  interdisciplinar(literatură, istorie, 

religie, ştiinţe sociale)“Credinţă. adevăr, creaţie în închisorile 

comuniste”, in cadrul proiectului naţional Să ne cunoaştem 

trecutul pentru a ne proiecta viitorul  

20. Târgul educaţional/ 18.05.2017- Parcul Tineretului 

22.Campionatul  Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta 

Polihroniade” , echipe mixte; 

23.O.N.S.Ș.- Fotbal – sector, Baschet – sector, Handbal – 

sector, Volei – sector, Șah – sector, Tenis de masă – sector 

24. Concert colinde „Astăzi S-a Născut Hristos!” 

25.Programul de școlarizare la patul de spital a unui număr de 

104 elevi cu boli cronice internați în Spitalul Clinic de Urgență 

pentru Copii „Maria Sklodowsca Curie” – acțiuni în regim de 

voluntariat; 

 

2.5 Formarea deprinderilor de studio individual și 

în echipă în vederea formării/ dezvoltării 

Membri catedrei socio-umane: 

• au  lucrat suplimentar cu elevii pregătindu-i pentru examenul 
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competenței de a „ a învăța să înveți”. de bacalaureat; 

• au lucrat suplimentar cu elevii ce aveau rezultate slabe la 

învățătură, reușind astfel să obțină note de promovare. 

• au fost preocupați pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor 

de a culege şi de a structura informaţiile, prin alcătuirea de 

portofolii individualizate, prin promovarea strategiilor didactice 

axate pe dezvoltarea la elevi a deprinderilor de lucru individual 

și în echipe. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

Criterii de performanţă Indicatori de performantă atinşi 

3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a 

procedurilor de evaluare si a rezultatelor 

activităților de evaluare 

 

 

  

Membri catedrei socio-umane: 

• au cunoscut indicatorii şi descriptorii de performanţă pentru 

fiecare competenţă, potrivit standardelor curriculare de 

performanţă;  

• au comunicat, în scris, şi au explicat baremele de corectare 

pentru toate probele elaborate şi aplicate elevului; 

• au discutat la nivelul claselor rezultatele evaluărilor pe baza   

criteriilor utilizate;  

• au  participat ca profesor evaluator la Olimpiada de 

Psihologie, etapa pe sector, 

• au participat ca  profesori evaluatori și supraveghetori în 

cadrul  comisiei de organizare și desfășurare a simulării 

Examenului de Bacalaureat  și membri în cadrul comisiei de 

Competente  lingvistice si digitale; 

• nu au avut niciun fel de contestatii, cu privire la rezultatele 

evaluării;  

• elevii au fost informați cu privire la criteriile de notare, nota 

acordată fiind trecută în carnetul de elev; 

• notarea a fost ritmică și am alcătuit crioterii clare pentru 

evaluarea proiectelor, referatelor, portofoliilor. 

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi 

comunicarea rezultatelor   

 

 

Membri catedrei socio-umane: 

• au conceput teste iniţiale pe baza unor obiective de evaluare 

stabilite (realizarea matricei de specificație); 

• au aplicat şi am interpretat teste iniţiale aplicate tuturor 

colectivelor de elevi; 

• au realizat analiza punctelor slabe,  punctelor forte, am 

stabilit nivelului fiecărei clase și a demersurilor didactice ce se 

impun în vederea realizării unei proiectări conforme cu nevoile 

educabililor și am discutat soluții ameliorative propuse la 

nivelul catedrei; 

• au raportat la termen rezultatele, statisticile solicitate. 
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3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, 

inclusive a celor din banca de instrumente de 

evaluare unică 

 

Membri catedrei socio-umane: 

• au evaluat elevii utilizând diferite instrumente de evaluare : 

- portofolii; 

- referate ; 

• proiecte  
 

3.4 Promovarea autoevaluării şi inter-evaluării  Membri catedrei socio-umane: 

• au  proiectat activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-

evaluare colegială (schimb de teste, fişe, chestionare etc.) şi 

promovarea acestora; 

• au exersat inter-evaluarea în rândul elevilor (evaluarea 

intercolegială a unor teste sau a unor eseuri, a răspunsurilor în 

cadrul unei evaluări orale etc.). 

3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor 

educaţionali  

Membri catedrei socio-umane: 

• au apreciat gradul de implicare şi de participare la ore, 

frecvența fiind  bună; 

• au încurajat elevii în a-şi exprima aşteptările referitoare la  

disciplina predată, la început de semestru, randamentul 

activităţii în timpul semestrului şi concluziile la sfârşitul 

semestrului și au aplicat chestionare de satisfacție elevilor; 

• au pregătit elevii pentru participare la Olimpiade și la diverse 

concursuri școlare. 

3.6 Coordonarea elaborării portofoliului 

educațional ca element central al evaluării 

rezultatelor învăţării 

Membri catedrei socio-umane: 

• am realizat un  portofoliu referitor la notarea elevilor şi a 

progresului realizat de fiecare educabil pe parcursul procesului 

 

4. Managementul clasei de elevi 

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de 

conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităților în conformitate cu particularităţile 

clasei de elevi 

Membri catedrei socio-umane: 

• au informat părinții, în cadrul ședințelor - pe bază de proces-

verbal - cu privire la ROF –  

• au  informat permanent elevii cu privire la ROF şi a 

sancţiunilor ce se impun în cazul nerespectării acestuia  

• au contribuit la păstrarea în bune condiții a resurselor 

patrimoniale existente; 

• nu au existat plângeri /reclamații din partea elevilor, 

profesorilor, părinților, privind activitatea membrilor catedrei, la 

clasă; 

• au avut o colaborare strânsă cu părinții elevilor ori de câte ori 

situația  a impus-o. 

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi 

gestionarea situaţiilor conflictuale 

Membri catedrei socio-umane: 

• au verificat permanent frecvența elevilor la ora de curs, prin 
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notarea tuturor absențelor în catalog; 

• au  contribuit la respectarea RCOFUIP și a Regulamentului 

Intern, a procedurilor existente, fără a aduce atingere imaginii 

unității școlare; 

•  au respectat îndatoririle de profesor de serviciu. 

• au detensionat și gestionat legal orice situaţie conflictuală 

apărută între elevi, elevi si profesori. 

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea 

diferenţiată a elevilor 

Membri catedrei socio-umane: 

• au promovat toleranţa între elevi, încercarea permanentă de a 

cultiva la aceştia solidaritatea, respectul, interesul pentru binele 

comun al clasei, asumarea responsabilă, căutarea împreună a 

soluțiilor în cazul unor situaţii-problemă identificate la nivel de 

colectiv; 

• au încurajat exprimarea unui punct de vedere pertinent și am 

aplicat tehnici de gestionare a emoțiilor; 

• au realizat activități diferențiate în timpul orelor de curs, 

alcătuind fișe de lucru diferențiat. 

• și-amâu actualizat Portofoliului dirigintelui  

• au solicitat implicarea activă a părinților în educarea 

elevilor, în soluţionarea eventualelor conflicte, în informarea 

permanentă cu privire la evoluţia şcolară/comportamentală a 

acestora; 

 

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea 

exemplelor de bună practică 

Membri catedrei socio-umane: 

• au făcut cunoscut elevilor de  clasă, cât și dirigintelui, 

activitatea unor elvi care au participat la diferite concursuri și au 

obținut diplome și premii; 

• au implicat elevii în diverse activități de grup, în vederea 

conştientizării apartenenţei acestora la un grup. 

 

 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

5.1 Valorificarea competenţelor ştiințifice, 

didactice şi metodice dobândite prin participarea 

la programele de formare continuă/perfecţionare 

Membri catedrei socio-umane: 

• au participat la activități de perfecționare la nivel municipal, 

regional, național și internațional: 

1. „ Tulburarile de anxietate la copii si adolescent” /

 Salvati copii 16-19.09.2016  

2. „ Depresia la copii si adolescenti” /  Salvati copii 20-

23.09.2016  

3. „Recunoasterea , evaluarea si interventia in cazul copiilor cu 
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istoric de abuz”/ Salvati copii 26-29.09.2016  

4. „Gestionarea şi medierea conflictelor din sistemul 

educaţional” /* CCD 

Seminarii, simpozioane, conferinţe, workshopuri:  

1. „Cum ajut un copil in perioada de doliu” 

2. „  Show your own Gold „ 

3. „ Simpozion National «  Credinta, Adevar , Creatie in 

inchisorile comuniste » 

4.  Conferința „Creierul (supra)Do╦PAT”; 

5. Conferința și atelierele de lucru Educația Re-sursă 

economică; 

 

5.2 Implicarea în organizarea activităților 

metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 

Membri catedrei socio-umane: 

• au participat la toate activitățile metodice organizate la nivel 

de școală/sector/municipiu  

• au participat la toate activitățile metodice organizate la nivel 

de catedră, didactice, la toate Consiliile Profesorale; 

 

5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului 

profesional şi dosarului personal 

Membri catedrei socio-umane: 

• au actualizat dosarului personal conform noilor reglementări 

și a contribuit la realizarea, la termenul stabilit, a Dosarului 

comisiei metodice; 

• au respectat termenele pentru depunerea tuturor 

documentelor cerute de echipa managerială. 

 

5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare şi 

relaționare în interiorul şi în afara unității (cu 

elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu 

beneficiarii din cadrul comunității-familiile 

elevilor) 

Membri catedrei socio-umane: 

• au colaborat cu profesorii diriginţi în calitatea lor de profesor 

de specialitate, cu elevii, cu personalul școlii, cu echipa 

managerială, cât și cu părinții/ tutorii elevilor în ideea 

promovării unei bune comunicări între aceştia, a schimbului de 

idei, a relaţionării, în vederea organizării unor activităţi 

comune, gestionarii de conflicte 

• au participat la ședințele metodice, la toate ședințele cu 

părinții în cadrul cărora s-au diseminat/evaluat/propus 

activităţi  școlare și extraşcolare. 

5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice 

(limbaj, ţinută, respect, comportament), 

respectarea deontologiei profesionale 

Membri catedrei socio-umane: 

• au respectat cu strictețe deontologia profesională, am 

demonstrat elevilor că profesorul este modelul educativ  prin 

excelentă  atât prin atitudine, ținută, limbaj, cât şi prin 

demnitate, înţelepciune, cunoştinţe.  
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6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte 

educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 

Membri catedrei socio-umane: 

• au initiat si derulat parteneriate cu scolile gimnaziale de 

sector pentru promovarea imaginii scolii si a ofertei 

educationale : 

- Sc. Gimn. Nr.131, 115, Sc. Gimn. Speciala nr. 2 

- Școlile Gimnaziale nr. 160, 174, 310, 156, 117 

 

6.2 Promovarea ofertei educaţionale Membri catedrei socio-umane: 

• au prezentat, ori de câte ori s-a ivit ocazia, oferta 

educaționale tuturor celor interesați de unitatea noastră de 

învățământ. 

• au participat la Targul de oferta educationala 

6.3.Promovarea imaginii şcolii prin participarea şi 

rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, 

competiţii, activități extracurriculare şi 

extraşcolare 

Membri catedrei socio-umane: 

- au contribuit la promovarea imaginii școlii, prin participarea 

la concursuri și olimpiade școlare, elevii participanti obținînd 

premii, astfel. 

• Campionatul  Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta 

Polihroniade” , echipe mixte: 

-  locul II la faza pe sectoare, cu elevii: 

 Băran Vasile-XII B,  

Pană Gabriel-X B,  

Iorga Andrei-X B,  

Ionescu-Golovatîi Ana-XII C,  

Asiminei Bogdan-IX A,  

Niţă Vlad-IX A,  

Bărdaşu Liliana-XI A,  

Dobre Alexandra-XI A 

• au îndrumat și  coordonat activitatea elevilor în cadrul 

Concursului   Național „Rezistența Anticomunistă” din 

cadrul Proiectului Educațional „Să ne cunoaștem trecutul 

pentru a ne proiecta viitorul”, obținând: 

--  premiul III - Țapu Alexandra, clasa a IX-a C 

 --  premiul III - Arapu Cristian, clasa a IX-a C  

• au îndrumat și  coordonat activitatea elevilor în cadrul 
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Concursului   Național „Nașterea Domnului-Renașterea 

Bucuriei”, Iași, obținând: 

- premiul I – Negrea Georgiana – clasa a X –a A 

- premiul II – Enache Loredana – clasa a X –a A 

- premiul III – Crăciun Cristina – clasa a X –a A 

 

6.4 Realizarea/participarea la programe/activități 

de prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, 

familie şi societate 

• au participat la desfăşurarea Proiectului „Viața fără Violență 

privind prevenirea și combaterea violenței în școli”. 

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de 

sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU 

pentru toate tipurile de activități desfăşurate în 

cadrul unității de învățământ, precum şi a 

sarcinilor suplimentare 

• au semnat documentele privind PSI şi protecţia muncii; 

• s-am implicat şi au participat la activităţile specifice acestui 

domeniu. 

 

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a 

calităţii la nivelul organizaţiei 

 

 

7. Conduita profesională 

7.1 Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, 

ținută, respect, comportament) 

•  au participat la Consiliile profesorale și la alte ședințe din 

cadrul școlii, ori de câte ori au fost solicitati; 

• au respectat orarul școlar și nu am întârziat la ore; 

• au semnat mereu condica și au respectat codul etic de 

comportament. 

7.2  Respectarea și promovarea deontologiei 

profesionale 

 

 Analiza SWOT: 

PUNCTE TARI: 

- calitatea activităţii de proiectare didactică, structurarea planificărilor şi a proiectelor pe unităţi de 

învăţare conform principiului predării integrate, denotă adoptarea modelului curricular elaborat 

de experţii MEN; 

- utilizarea, în mod frecvent, a unor modele de instruire bazate pe interacţiunea profesor-elev 

(modelul comunicaţional/al învăţării depline/al gândirii critice etc.) şi a unor strategii eficiente 

pentru optimizarea predării–învăţării–evaluării. Centrarea scenariilor didactice pe elev este 

realizată şi prin practicarea unui management activ al colectivului de elevi, concretizat în 

participarea la activităţi în grupe, la secvenţe de dezbatere, de analiză a unor  studii de caz sau de 

realizarea şi susţinerea unor proiecte etc; 
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- în sfera evaluării, s-a optimizat relaţia dintre evaluarea formativă şi cea sumativă, dintre evaluarea 

internă şi cea externă prin proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunoştinţelor şi a 

competenţelor și prin extinderea metodelor alternative de evaluare. 

PUNCTE SLABE: 

- postarea materialelor pe portalul școlii, al clasei; 

- proiectarea și de învățare on-line; 

- organizarea de lecții demonstrative, prezentarea unor exemple de bună practică; 

- realizarea mai multor activități extracurriculare; 

OPOTUNITĂȚI: 

- participarea la concursuri și proiecte educaționale; 

- realizarea de lecții inte si transdisciplinare; 

AMENINȚĂRI:  

COMISIA CULTURĂ TEHNICĂ 

 

1. Proiectarea activităţii 

 

În anul scolar 2016/2017 am realizat procesul instructiv – educativ în concordanţă cu programul 

elaborat de MEN(CS), mi-am îndeplinit toate obligaţiile de profesor prevazute în fişa postului. 

Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele şcolare, 

pregatirea lor pentru participarea la concursurile şcolare, la activităţi cultural – educative si didactico –

metodice. 

M-am preocupat de respectarea programei scolare dupa modelul oferit de MEN(CS),  precum si a 

planurilor unităţilor de învăţare, Am proiectat activitati extracurriculare diverse, raportate la 

particularitatile elevilor in cadrul saptamanii “Scoala Altfel” si respectiv a intrebarilor necesare 

concursului de Cultura generala. 

Am intregrat in procesul instructiv- educativ, TIC-ul si tabla interactiva pe care le-am folosit la 

ore de curs; 

Totodata mi-am adaptat activităţile de învăţare îndeosebi sub raportul conţinutului, al formelor de 

organizare şi al metodologiei didactice- la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere, 

ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în parte. 

. Am proiectat câteva activităţi extracurriculare de tipuri diferite si structurate dupa modele 

variate, pe masura timpului liber, activitati corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele 

educabililor. 

 

2. Realizarea activitatilor didactice 

În  anul scolar 2016/2017 am utilizat strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al 

învăţării şi formarea competenţelor specifice. Mi-am întocmit schiţe de lecţie în concordanţă cu 

documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ. Am asigurat funcţionalitatea 

raporturilor dintre obiective, conţinuturi, strategii de instruire si metodele de evaluare, la nivelul 

proiectului de lecţie. 

Am ales optim conţinutul lecţiei (accesibilitate, actualitate, relevanţa, grad de dificultate, grad de 

încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse şi cu competenţele vizate).Am 

structurat logic si echilibrat conţinutul lecţiei, am proiectat situaţii de învăţare variate ca formă de 

organizare, mod de intervenţie a profesorului în timpul învăţării, mod de comunicare, mod de producere a 

învăţării, mod de prelucrare a informaţiilor şi de aplicare a cunoştinţelor, metodologie, mijloace de 

învăţământ, tip de cunoştinte dobândite de elevi, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea 

competenţelor elevilor, am proiectat lecţii de tipuri diferite, structurate dupa modele variate, corelate cu 

specificul clasei de elevi, cu conţinuturile abordate, cu competenţele vizate. 
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Am conceput şi realizat activităţi instructiv-educative variate, nuanţate în raport cu diferenţele 

dintre elevi. Mi-am adaptat activitatea şcolara prin conţinutul ei şi prin programul de lucru, intereselor şi 

aptitudinilor elevilor, particularităţilor lor de vârstă, în funcţie de nivelul clasei (sarcini de lucru 

diferenţiate, fişe de lucru). Am folosit forme de organizare a activităţii diferite: pe grupe, în echipe, 

frontal sau individual. Am facilitat activitatea independentă a elevilor şi am alternat activitatea în grup cu 

munca individuală, lucrările de muncă independentă efectuate în clasă sau acasă având un grad de 

dificultate variabil. 

Datorita valenţelor formative pe care le deţin metodele contemporane activ participative 

(asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare, valorificarea şi stimularea 

creativităţii şi imaginaţiei elevilor, dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare, crearea cadrului favorabil 

pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite etc.), le-am utilizat în procesul instructiv: Expunerea, 

Conversaţia, Observarea, Exerciţiul,Explozia Stelara etc. La aproape fiecare oră de curs am utilizat 

manualul şcolar, videoproiectorul, precum si harta istorica. 

În vederea optimizării activităţilor didactice am utilizat în cadrul orelor de curs, resurse materiale 

din unitatea de învăţământ, din dotarea bibliotecii şcolare, aceste materiale auxiliare constând în atlase, 

harţi, poze, videoproiector, manualul profesorului etc. Am realizat (şi utilizat) individual dar şi împreună 

cu elevii o serie de mijloace didactice originale specifice disciplinei pe care o predau: planşe, referate, 

fişe, ilustraţii, hărţi. 

În acest an am avut o activitate şcolara, extracurriculară normala, prezentată în rândurile de mai 

jos, după cum urmează: 

 

Denumirea activitatii Data Locatie Participanti 

Concursul de directori Noe 2016 Liceul Viilor Ca observator, Lider de sindicat FEN 

Activitati in sapt Altfel Biblioteca, Cimit 

Belu 

Liceul D Gusti Cls a 11_a Bzi 

Tirgul Bookand oct Aula Fac ASE Elevii cla-aB, a 12-aBzi 

Examene de diferente cl a 

11-a sem2 

februarie Sala de curs Elevi cu scoala profesionala 

Si tu poti deveni politist 22 Martie Sala de curs Profesori si elevi de la clasele a XI 

Notiuni elementare de 

prim ajutor 

27 Martie 2017 Liceul 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

Profesori si elevi de la clasele IX_XII 

Targul de Paste 

 

13 Aprilie Scoala 

Gimnaziala 

Speciala NR:3 

Profesori si elevi de la clasele IXA SI 

IXB 

Examene de diferenta 1-7 sept 1-5 febr  Profesor evaluator 

Unde –i lege nu-i tocmeala 

! 

 

10mai Sala de Clasa  Elevii clasei a IXC. 

 Tirgul de oferta 

educationala Parcul 

Tineretului 

 

10iunie Parcul Tineretului Clasa  a11-aC zi 

Cursuri de Prim ajutor mai Sala de festivitati Scoala Europeana sanitara, reprezentata 

de doctori voluntari, cooptati in actiune 

de prof Daniela Stoian 

Banchetul claselor a12-a si 

a 13-a 

18 mai 2017 Liceul Viilor Membru petrecaret, alaturi de alti 

profesori petrecareti 
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Bac competente digitale iunie Lic D Gusti Membru evaluator 

Examen de competente 

nivel 4 

iunie Lic D Gusti Cl a 12-aE, a 13-a Bs si a 13-a Cs 

Simpozionul National  

Credinta, Adevar, Creatie 

in Inchisorile Comuniste 

13 mai Liceul 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

Prof. Organizator, evaluator, 

Diploma de participare cu lucrarea  

Parintele Gheorghe Calciu – o viata de 

martir 

Bacalaureat 2017 Iunie -iulie Liceul 

Tehnologic 

Dimitrie Gusti 

L. Ion Barbu 

Prof. membru in Comisia de Competente 

si prof. supraveghetor 

Comisia de evaluare a 

clasei a 8-a 

15 -21 iunie Scoala gimnaz 

311 

Membru in comisie 

Bac proba scrisa 22 iunie -10 iulie ColegiulTehn 

Petru Rares 

Vicepres in comisie 

 

Participarea elevilor şcolii la aceste activităţi a permis valorificarea gandirii si creativităţii 

elevilor, ca profesor dovedind şi acordându-mi sprijinul şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor. 

Aceste activităţi au avut un impact pozitiv în randul elevilor,. Prin intermediul activităţilor desfăşurate 

relaţiile de comunicare între elevi s-au îmbunătăţit, a fost creat un ambient educaţional care să motiveze 

elevii în cadrul procesului instructiv educativ. De asemenea, elevii prezenţi la activitate au avut 

posibilitatea de a dobândi noi cunoştinţe, informaţii si abilităţi. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

Am prezentat elevilor la fiecare evaluare, obiectivele şi criteriile acesteia, planul de evaluare. Am 

aplicat cele trei forme ale evaluării: iniţială, continuă si sumativă. 

Evaluarea a avut ca scop de orientare şi optimizare a învăţării. Am elaborat  teste de evaluare 

sumativa la disciplinele tehnice pentru clasele la care am predat, de la a X - a pana la a XIII - a, teste, 

respectiv teze semestriale care au avut o structură unitară şi care au pornit de la modelul elaborat la nivel 

naţional de CNEE. Testele aufost structurate atat tip standard cat si grila, prima parte cuprinzând itemi de 

tip obiectiv si semiobiectiv, (precum şi itemi care vizau înţelegerea textului) iar partea a doua cuprinzând 

un item de tip grila Itemii au fost formulaţi în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării 

şi standardelor de performanţă. Am avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului 

anterior de studiu competenţe corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent. Am întocmit şi 

elaborat analiza interpretării rezultatelor. Media testelor s-a ridicat cu cateva procente fata de testarile de 

pe semestrul intai. Scopul evaluării a ci cunoaşterea in timp real a nivelului elevilor. Am elaborat un plan 

de măsuri remediale pentru problemele identificate ca urmare a aplicarii acestor teste, plan pe care l-am 

urmărit pe tot parcursul acestui semestru doi. Am comunicat individual elevilor si dirigintilor rezultatele 

obţinute la aceste evaluari Am folosit diverse instrumente de evaluare, unele dintre acestea fiind: 

portofolii referate, proiecte, fişe,  realizarea de ilustraţii. 

 

4. Managementul clasei de elevi 

Dupa prezentarea in fata elevilor la începutul semestrul I, în prima saptamană de şcoala, a 

normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs s-a continuat in aceeasi maniera si pe semestrul 

al II-lea. Am monitorizat comportamentul elevilor şi am gestionat/ameliorat situaţiile conflictuale apărute 

pe parcursul anului şcolar între elevi. Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele de bună 

practică pentru motivarea acestora la o conduită bună. Am stabilit responsabilităţi pentru fiecare elev al 

clasei şi m-am asigurat de respectarea şi îndeplinirea acestora.  
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5. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

Am realizat şi am actualizat permanent mapa Catedrei de Mecanica , copii ale acestor acte 

ajungand si in mapa ariei curriculare . 

Pe tot parcursul semestrului am menţinut o strânsă colaborare cu conducerea unităţii şcolare, 

precum si cu toţi colegii, am colaborat eficient cu membrii Ariei Curriculare Mecanica si Tehnologii unde 

am împărtăşit fiecare experinţă proprie, precum şi cu conducerea unităţii şcolare. Mi-am realizat toate 

atribuţiile de serviciu la timp, am respectat regulamentul intern şi normele de organizare şi funcţionare a 

instituţiei şcolare. În realizarea unor sarcini de lucru la nivelul şcolii am dovedit spirit de echipă şi 

disponibilitate la cerinţele şcolii. 

 

6. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare 

In vederea dezvoltarii institutionale si a promovarii imaginii scolii in comunitate am participat la 

programul “Scoala Altfel” sau la diverse concursuri interne implicandu-ma activ in crearea unui culturi a 

calitatii la nivelul organizatiei. 

7. Conduita profesionala 

Profesorii ingineri si maistri au manifestat mereu o atitudine morala si civica, respectand si promovand 

deontologia profesionala, straduindu-ma sa formez caractere, fiind mereu alaturi de copii. 

 

 

Numele si prenumele: Alexandrescu Iulian 

Funcția didactica: profesor Economie  
Vechimea în învațământ: 16 ani 

Grad didactic: II 

 
1.Proiectarea activității 
       În cadrul portofoliului meu se află permanent programa şcolară în vigoare, după care m-am 

ghidat atunci când am realizat proiectarea anuală a activităţii de la clasă. 

      Mi-am întocmit planificările calendaristice, conform legislaţiei în vigoare;  

       Deoarece conţinutul procesului de învăţământ trebuie să faciliteze continuitatea în învăţare şi 

implicit trecerea de la un grad de învăţământ inferior la unul superior, am studiat şi conţinutul 

programei din învățământul preuniversitar, pentru a cunoaşte precis nivelul achiziţiilor cu care 

elevul ar trebui să vina in clasa ciclului superior al liceului. În acest sens am aplicat elevilor încă 

din primele zile de şcoală un set de teste iniţiale/predictive, scrise şi orale, în scopul cunoaşterii 

acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, gradul în care stăpânesc 

cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării.  Continuitatea înseamnă preluare, valorificare 

şi depăşire a ceea ce s-a însuşit anterior, pregătind astfel condiţiile pentru ceea ce va urma, ea 

depinzând mult de modul în care se face sistematizarea conţinuturilor în documentele elaborate 

în acest sens. Astfel, am căutat ca documentele mele să fie frumos prezentate, adăugându-le 

conceptele de atins, teme interesante propuse spre studiu etc., personalizându-le într-o oarecare 

măsură. 

       Am folosit la lecţii în special materiale didactice personale: desene, planşe realizate personal 

care ne-au ajutat să învăţăm eficient, imaginile fiind sugestive în cadrul învăţării la această 

vârstă. 

        Oferta educaţională pentru acest an şcolar, a fost inclusă în oferta educaţională a şcolii. 
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       Proiectarea activităţilor, atât a celor de la clasă, cât şi a celor de parteneriat şi extraşcolare, 

am realizat-o pe calculator pentru a fi mai uşor de transmis. 

 

2. Realizarea activităților didactice 

 

        Pe tot parcursul orelor, la toate disciplinele economice predate am căutat să introduc şi să 

folosesc atât metode tradiţionale, dar mai ales metode activ-participative, pentru a stimula 

interesul şi plăcerea de a învăţa a elevilor. 

 Am conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau deja elevii mei, şi am 

stabilit astfel şi modul diferenţiat de predare deoarece anumiţi şcolari deţineau mai multe 

informaţii de acasă şi a trebuit să-i aduc şi pe ceilalţi şcolari la nivelul lor fără să-i ţin pe loc pe 

ceilalţi. 

       În proiectarea diactică am căutat să existe o deplină concordanţă între competenţele specifice 

ce trebuiau formate- conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace didactice. 

      Pe tot parcursul anului şcolar am fost interesat de confecţionarea de material didactic în 

funcţie de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a 

elevilor; am folosit pe lângă materialul  existent în şcoală diverse materiale  confecţionate de 

mine sau procurate prin eforturi proprii, sau din sponsorizări ale părinţilor. 

       Am fost implicată în activităţi extracurriculare la nivelul unităţii şcolare şi am consemnat 

activităţile extraşcolare în diverse documente; proiect, condică, am stimulat elevii participanţi 

prin acordarea de bonusuri si note.  

     Proiectarea activităţilor extracurriculare  am făcut-o pe baza consultării elevilor, a familiilor 

lor şi stabilirea de obiective educaţionale  a fost concepută în concordanţă cu reglementările în 

vigoare. 

      Toate activităţile şi acţiunile realizate sunt cuprinse în raportul activităţilor extraşcolare. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 

           De fiecare data mi-am propus obiective specifice vârstei şcolarilor pe care-i pregătesc şi în 

conformitate cu programa şcolară în vigoare şi  cu nivelul de dezvoltare intelectuală al acestora. 

Criteriile de evaluare au fost stabilite concis şi anunţate pe înţelesul lor împreună cu obiectivele 

urmărite prin tipul de evaluare aplicat.  

        Elevii au fost anunţaţi din timp de procedeul prin care vor fi evaluaţi şi de metodele folosite 

(evaluare scrisă, orală, prin proiect, prin evaluarea portofoliului personal, autoevaluare etc.), 

astfel ca acest lucru să nu constituie o surpriză sau un factor de stres pentru ei.  

        Încă de la începutul anului şcolar elevii au aflat că vor învăţa multe lucruri noi, pe care pe 

parcurs va trebui să facă dovada în ce măsură ei le-au înţeles pentru ca altfel eu să ştiu unde va 

trebui să mai insist. Acest lucru au aflat că se face prin evaluare a cunoştinţelor însuşite. În  

majoritatea cazurilor elevii au fost anunţaţi că vor fi evaluaţi, prezentându-le structura testului 

scris pe care urma să-l susţină sau a evaluării orale programate. 

Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de 

evaluare ( probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de evaluare 

( observarea sistematică a comportamentului elevului-prin fişa de observaţie curentă, portofolii, 
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autoevaluarea). De asemenea am utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la 

începutul şcolii, pentru a vedea ce ştiu elevii la intrarea în şcoală, evaluarea formativă-pentru a 

descoperi unde  întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; 

evaluarea sumativă -la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât 

anume s-a însuşit din materie. 

    După aplicarea unei evaluări formative, am dat elevilor cu rezultate slabe-fişe de 

ameliorare, iar celor care au obţinut rezultate foarte bune le-am dat fişe de dezvoltare, astfel 

încât aprecierea rezultatelor să conducă  la ameliorarea sau la dezvoltarea performanţelor şcolare. 

 

4. Managementul clasei de elevi 
           

Regulile stabilite împreună cu elevii, a fi respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de la începutul 

anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar. Astfel, am promovat în special la clasă egalitatea 

de şanse. Având în mijlocul nostru şi copii de etnie rromă, dar şi copii defavorizaţi social, nu am permis 

celorlaţi copii să-i marginalizeze, având puţin de lucru în acest sens. Pot spune că  la finele anului aceşti 

elevi sunt integraţi perfecţi în colectivul clasei . 
Elevii au fost consiliaţi pe tot parcursul anului şcolar, atât în grup, cât şi individual, atât cei cu probleme 

diverse, cât şi ceilalţi. De asemenea am desfăşurat diverse activităţi şi jocuri în care am discutat 

permanent despre comportamentul bun/rău pe care-l pot avea în contact cu colegii, părinţii, vecinii, 

ceilalţi profesori etc.  

    Am creat elevilor condiţii pentru a se lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului 

acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile elevilor, am dat elevilor posibilitatea de a 

termina sarcina folosind cât timp au nevoie, dar i-am şi stimulat să se încadreze alteori în timpul dat).  

    Am situat elevul în centrul procesului de predare –învăţare. În cadrul lecţiilor teoretice /practice am  

stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate,  astfel încât fiecare elev să se 

regăsească, să-şi descopere şi să-şi îmbunătăţească cele mai bune aptitudini 

  

5. Managementul carierei și al dezvoltarii profesionale 

 
Am participat la Simpozionul "Literaturii comuniste". 

Am participat la "Targul educational" 

Am comunicat şi comunic permanent cu celelalte cadre didactice din cadrul şcolii, mai ales cu colegele, 

dirigintii şi cu profesorii care predau la clasele unde predau si eu. Am colaborat si am răspuns întotdeauna 

pozitiv si la timp  la solicitarea   conducerii  unităţii. 

            Am respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de organizare şi funcţionare ale 

institutiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi elevilor. 

         M-am arătat disponibil de fiecare dată când era nevoie de mine în cadrul şcolii şi chiar în afara ei.  

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 
      Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la clasă) a şcolii am promovat-o prin intermediul   

părintilor ce recomandă unitatea, datorită modului (bun) în care sunt trataţi şi educaţi elevii din şcoala 

noastră.  

        Am participat alaturi de mai multi colegi la "Targul educational" promovand imaginea scolii. 
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ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

Activităţi realizate: 

 

1. Stabilirea criteriilor care stau la baza constituirii formaţiunilor de studiu pentru anul şcolar 2016 - 

2017 

2. Aprobarea planului de încadrare şi a proiectului curricular pentru anul şcolar 2016 - 2017  

3. Stabilirea atribuţiilor membrilor CA   

4. Numirea responsabililor comisiilor metodice şi comisiilor pe probleme   

5. Analiza activităţii pe anul şcolar 2015 – 2016 

6. Acordarea calificativelor anuale cadrelor didactice, pe anul şcolar 2015 – 2016  

7. Elaborarea planului managerial pe anul şcolar în curs, a programului de activităţi şi a tematicii 

Consiliilor de Administraţie    

8. Aprobarea raportului de activitate a CEAC pentru anul şcolar 2015 - 2016   

9. Aprobarea planului managerial pe anul şcolar în curs, a programului de activităţi şi a tematicii 

Consiliilor de Administraţie   

10. Aprobarea acordării burselor sociale elevilor care provin din familii defavorizate şi burse sociale 

medicale, elevilor cu probleme grave de sănătate     

11. Aprecierea cadrelor didactice înscrise la definitivat şi grade didactice   

12. Aprobarea referatelor de cheltuieli   

13. Prezentarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului 2017   

14. Aprobarea proiectului planului de şcolarizare pe anul şcolar 2017 – 2018  

15. Discutarea şi aprobarea transferurilor elevilor   

16. Discutarea unor probleme curente: probleme de disciplină la anumiţi elevi, clase, probleme de 

evaluare, închirierea unor spaţii în incinta şcolii   

17. Acordarea calificativelor pentru anul calendaristic 2015 personalului nedidactic   

18. Prelucrarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

pentru anul 2017-2018  

19. Analiza frecvenţei    

 

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI PROFESORAL 

 

Activităţi realizate: 

 

1. Alegerea şi validarea componenţei Consiliului de Administraţie 

2. Numirea secretarului Consiliului Profesoral 

3. Numirea secretarului Consiliului de Administrație  

4. Anunţarea comisiilor metodice şi de lucru, precum şi numirea responsabililor acestora 

5. Dezbaterea şi avizarea Raportului de Activitate pe anul şcolar 2015 – 2016, a Planului de Acţinune al 

Şcolii, a Planului Managerial şi a Programului de Activităţi al anului şcolar în curs   

6. Analiza şi dezbaterea Raportului de Evaluare Internă elaborat de CEAC   

7. Prezentarea ofertei de Proiecte şi Programe pentru anul 2016-2017 

8. Dezbaterea si avizarea Proiectului Planului de Scolarizare pentru anul şcolar 2017 – 2018 

9. Validarea situaţiei şcolare  la sfârșitul anului şcolar 2015 – 2016 după încheierea examenelor de 

încheiere a situațiilor neîncheiate și corigențe    

10. Aprobarea Proiectului Planului de încadrare pentru anul şcolar 2017-2018  

11. Avizarea programaelor de activitate ale Comisiilor metodice şi pe probleme 

12. Analiza  rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale   

13. Validarea raportului privind situaţia şcolară şi comportamentală semestrială a elevilor fiecărei clase   
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Recomandări: 

1. Participarea tuturor cadrelor didactice la Consiliile Profesorale şi la Consiliile de Administraţie 

2. Implicarea conştientă şi activă în activitatea Consiliului, în găsirea de soluţii eficiente şi constructive, 

în rezolvarea situaţiilor care vizează procesul instructiv educativ, relaţia cu părinţii şi comunitatea 

locală 

 

ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL - director 

 

Obiective generale: 

În vederea realizării obiectivelor propuse în planul de acţiune al şcolii pe termen lung, planul 

managerial pe termen mediu şi scurt al şcolii precum şi în planurile manageriale ale catedrelor, comisiilor 

metodice, comisiilor pe probleme s-au asigurat: 

1. responsabilităţi pentru fiecare membru al C.A. 

2. delegare de sarcini/atribuţii şi responsabilităţi directorului adjunct al şcolii în conformitate cu fişa 

postului directorului adjunct 

3. responsabilităţi pe catedre didactice în conformitate cu fişa postului întocmit pentru fiecare cadru 

didactic 

4. monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de către membrii C.A., responsabilităţilor 

comisiilor metodice, comisiile pe probleme şi prezentarea de rapoarte periodice 

5. valorificarea concluziilor desprinse în comisiile metodice, C.P., C.A. şi luarea de măsuri ce se impun 

în vederea proiectării viitoarelor activităţi 

 

Coordonatele activităţilor de îndrumare şi control 

1. comisii metodice – participarea la activităţile comisiilor metodice, controlarea documentelor 

catedrelor şi comisiilor metodice 

2. comisii pe probleme – coordonarea activităţilor acestor comisii 

3. compartimente auxiliare – bibliotecă, secretariat, administraţie, control periodic al activităţilor 

acestor compartimente 

4. cadrele didactice prin:  

a. asistenţe la lecţii  

b. controlul documentelor 

5. asigurarea permanenţei conducerii unităţii şcolare în perioada vacanţelor şcolare 

6. delegarea de sarcini – fiecare responsabil de comisie şi-a întocmit plan managerial şi şi-a 

desfăşurat activitatea în conformitate cu programul de activităţi 

 

 Controale efectuate în anul şcolar 2016 – 2017 

 

➢ Controlul cataloagelor claselor, a urmărit completarea primei file, modul de înscriere a elevilor, 

completarea datelor personale pe ultima filă. În urma acestuia s-a constatat completarea corecta la 

marea majoritate a documentelor, iar cele incomplete au fost remediate în termenul dat  

➢ Controlul mapei profesorului s-a realizat pe parcursul anului şcolar şi a urmărit existenţa 

documentelor necesare desfăşurării activităţii instructiv educative: planificări, unităţi de învăţare, 

exemple de teste, caietul de evaluare, documente care să ateste perfecţionarea. S-a constatat că 

mapele sunt bine întocmite, şi caietele de evaluare au note suficiente la toate clasele verificate. 

➢ Controlul Comisiilor metodice s-a realizat în decursul anului şcolar şi a urmărit întocmirea şi 

realizarea documentelor manageriale  şi a vizat activitatea echipei manageriale, respectarea 

planului de activităţi, întocmirea proceselor verbale de la şedinţe. În majoritatea cazurilor, 

documentele erau bine intocmite şi dosarul era complet. Puţinele lipsuri au fost remediate în 

săptămâna imediat următoare. 
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➢ Controlul dosarului Comisiei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare efectuat la fiecare 

început de semestru a urmărit existenţa documentelor care să certifice activităţile efectuate pană 

la acea dată. Programul activităţilor educative este respectat, consilierul monitorizând activităţile 

extraşcolare si extracurriculare prin solicitarea feed-back-ului de la cei care organizează şi 

desfăşoară acţiunile . Astfel, fiecare activitate are un proces verbal întocmit sau dovezi materiale 

ale desfăşurării activităţii.  

➢ În urma controlului bibliotecii s-a constatat că programul de lucru stabilit iniţial este respectat, a 

fost creat un climat plăcut de studiu în bibliotecă. A fost deasemenea îmbogăţit fondul de carte cu 

noi apariţii editoriale. 

➢ Controlul departamentului Administraţie  a urmărit condiţiile  de efectuare a curăţeniei sălilor de 

clasă în care urma să se înveţe în acest an şcolar. S-a constatat că s-au igienizat şi s-au efectuat 

reparaţii în sălile de clasă. Sălile de clasă sunt curate.   

➢ Controlul departamentului Secretariat a urmărit corectitudinea înscrierii datelor în catalog, 

existenţa în cataloage a numerelor matricole, înregistrarea transferurilor. S-a constat că toate 

sarcinile erau indeplinite.  

 

Asistenţe la lecţii 

În cursul anului şcolar 2016 – 2017 au fost efectuate asistenţe la ore de către directorul şi 

directorul adjunct al şcolii, acestea cuprinzând observaţii şi recomandări legate de calitatea demersului 

didactic, de metodele de predare-învăţare-evaluare folosite, de materialele şi mijloacele didactice utilizate. 

S-a urmărit ca fiecare cadru didactic nou venit în şcoală sau care este înscris la grade didactice să 

beneficieze de cel puţin o asistenţă însoţită de consiliere pe probleme de didactică şi relaţionare cu elevii. 

În urma asistenţelor s-au acordat calificative de B și FB.  

 

Aspecte pozitive: 

➢ s-a asigurat conţinutul ştiinţific al lecţiilor 

➢ au fost corect utilizate materiale didactice şi mijloacele de învăţare din dotare sau confecţionate 

de profesori  

➢ au fost folosite metode moderne de învăţare în realizarea obiectivelor propuse 

➢ au fost realizate activităţi de învăţare dinamice, atractive şi interactive pe grupe/ perechi de elevi 

➢ au fost îmbinate metodele moderne de evaluare cu cele tradiţionale 

➢ planificările sunt realizate în conformitate cu programele şcolare, structurate pe unităţi de învăţare 

➢ majoritatea cadrelor didactice îşi proiectează unităţile de învăţare  

 

Aspecte negative: 

➢ lipsa criteriilor de evaluare în timpul orei 

➢ nu s-au acordat note/calificative la majoritatea orelor asistate 

➢ lipsa materialului didactic la ore  

➢ neîncadrarea în timpul propus, managementul timpului – deficitar 

➢ nu s-a utilizat laboratorul AEL 

 

Recomandări 

➢ Creşterea numărului de asistenţe, astfel încât într-un an şcolar toate cadrele didactice să fie 

asistate cel puţin o dată, iar cei debutanţi sau noi în şcoală, de 2-3 ori. 

➢ Creşterea controalelor în cadrul fiecărui departament, pentru eliminarea lipsurilor şi a 

inadvertenţelor de tot felul. 
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I. MANAGEMENTUL COMISIILOR LUCRU 

 

RAPORT  COMISIEI DE PERFECTIONARE 

 

Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 s-a axat pe orientarea demersul didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  

1.  Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

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

3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea 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 si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din 

şcoala noastră au fost implicate intr- 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 iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  (CCD, ISMB, MECTS).  

 

 În cadrul comisiilor organizate la nivelul scolii s–au desfășurat activități extracurriculare cu 

ocazia diferitelor evenimente – 1 decembrie, Crăciunul, 24 Ianuarie, activitati ce au fost organizate cu 

rezultate remarcabile.  

 

 Avand in vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un numar de credite 

(90) in decursul a cinci ani școlari vă invităm să consultați și lista aflata pe site-ul CCD București 

precum și dosarul comisiei de perfectionare. 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

 

PUNCTE TARI 

-  interesul cadrelor didactice fata de activitatea de perfecționare, 

- suportul direcțiunii școlii in vederea participarii la cursuri de formare/ perfectionare. 

 

PUNCTE SLABE 

- alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare personala 

OPORTUNITATI 

- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare 

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

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare   

 

Concluzionând, formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a 

realizat astfel: 

prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor 

cadrelor didactice; 

prin schimburi de experienţă profesională; 

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

conferinţe. 

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 si perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii 

abilitate sau perfecţionare prin grade didactice (CCD, ISMB, MECTS). 
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LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 

 

Nr. 
Profesor Denumirea cursului Organizator Nr. credite Nr. ore 

crt. 

  Firanescu Claudia Educatie interculturala pentru o scoala noua CCD Bucuresti 15 60 

  Firanescu Claudia Management educational Asociatia Egomundi 60   

  Firanescu Claudia 

Abilitatea corpului de profesori metodisti din invatamantul 

preuniversitar CCD Bucuresti 10 40 

  Domenico Ioana 

Abilitatea corpului de profesori metodisti din invatamantul 

preuniversitar CCD Bucuresti 10 40 

  Domenico Ioana Management educational Asociatia Egomundi 60   

  Beleaga Alina Educatie interculturala pentru o scoala noua CCD - CIVITAS 15 60 

  Beleaga Alina Comunicare interpersonala si leadership CCD Bucuresti   24 

  Beleaga Alina Managementul activitatilor activitatilor extracurriculare si nonformale   15 60 

  Beleaga Alina Tehnici alternative de predare a matematicii Universitatea Bucuresti 25   

  Beleaga Alina 

Abilitatea corpului de profesori metodisti din invatamantul 

preuniversitar CCD Bucuresti 10 40 

  Beleaga Alina Dezvoltarea competentelor didactice de evaluare CCD Bucuresti   16 

  Beleaga Alina Aplicatii Google in educatie CCD Bucuresti 15   

  Stanomir Adriana 

Evaluator competențe profesionale ale cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar CCD Bucuresti 30   

  Tulea Gratiela Managementul activitatilor activitatilor extracurriculare si nonformale   15 60 

  Visan Ionela Grad didactic II   90   
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RAPORT DE ACTIVITATE „CLUB EUROPEAN” 

 

Activitatea Clubului European al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Gusti” s-a desfășurat conform planului 

de activitate propus în anul școlar 2016 – 2017, având ăn componența sa următoarele cadre didactice: 

- Prof. Ramona BOATĂ – coordonator 

- Prof. Claudia FIRĂNESCU – membru 

- Prof. Cristina STAN – membru 

 

În anul școlar 2016 – 2017 s-au desfășurat activități specifice Clubului Europea atât la nivel local( în 

școală) cât și la nivel municipal. 

La nivel local s-au desfășurat activități și prezentări ale disciplinelor limba engleză și franceză cu ocazia 

Zilei Europene a limbilor străine (26 septembrie 2016) organizate de către profesorii de limba engleză și 

franceză; activitați desfășurate cu ocazia Zilei Europei – 9 mai 2017, cu implicarea atât a cadrelor 

didactice cât și a elevilor. 

La nivel municipal, cadre didactice și elevi ai Liceului Tehnologic ”Dimitrie Gusti” au participat la 

diverse activități precum: 

- Participare eveniment Ziua Europeană a limbilor străine, 29 septembrie 2017, organizat de către 

A_BEST 

- Participare la activitatea municipală cu tema ”Personaje feminine emblematice ale culturii 

europene”, profesor Ramona Boată și elev Negrea  Georgiana, 8 martie 2017, la Colegiul Tehnic 

Media 

- Participare concurs ”Mărțișorul, simbolul primăverii”, editția I, martie 2017, C.N.I.L. Caragiale, 

unde s-au obținut următoarele rezultate: 

• Negrea Georgiana, premiul II, secțiunea grafică, profesor coordonator Ramona Boată 

• Crăciun Cristina, premiul I, secțiunea pictură, profesor coordonator Ramona Boată 

• Calotă Eduard, mențiune, profesor coordonator Constantin Liliana 

• Adeverințe de participare: Porumbăceanu Andreea, profesor coordonator Constantin 

Liliana și Milica Claudia, profesor coordonator Ramona Boată 

- Participare concurs de creație artistică ”Lumina Învierii”, ediția I, aprilie 2017, C.N.I.L. 

Caragiale, cu următoarele rezultate: 

• Crăciun Cristina, premiul I, secțiunea pictură, profesor coordonator Ramona Boată 

• Ciolan Andrei, premiul II, secțiunea pictură, profesor coordonator Stanciu Sorina 

• Adeverințe de participare: Grădinaru Andrada, Negrea Georgiana – profesor 

coordonator Ramona Boată; Maftei Florentina, Ciolan Andrei – profesor coordonator 

Cristina Lepădatu; Gungoren Yusuf Iulian, Borcea Bogdan, Badea Ana Maria, 

Videanu Robert Cristian – profesor coordonator Stanciu Sorina; Ciolan Andrei – 

profesor coordonator Sava Iolanda; Negrea Georgiana, Crăciun Cristina – profesor 

coordonator Constantin Liliana. 

 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA  

VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
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Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă pentru 

crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de 

siguranţă sub multiple aspecte. Deşi este recunoscută şi mediatizată în primul rând agresiunea fizică, 

violenţa sub forma agresiunii verbale, intimidarea, umilirea, violenţa psihologică, discriminarea sunt 

forme mai frecvente în relaţiile elevi – elevi, profesori – elevi, elevi - profesori. Mediul şcolar ar trebui să 

promoveze drepturile copilului şi respectarea normelor în vigoare privind protecţia copilului. Copiii ar 

trebui să se simtă în siguranţă în şcoli fără a exista riscul de a fi umiliţi sau agresaţi de colegii/profesorii 

lor. Violenţa afectează viaţa tuturor celor care sunt victime sau martori. Pentru copii, violenţa are urmări 

psihologice, emoţionale şi de dezvoltare. Violenţa conduce la deteriorarea climatului şcolar, afectează 

raporturile elev-elev, elev-părinte, elev-profesor şi profesor-părinte, generând sentimente de insecuritate, 

de teamă, de incertitudine care influenţează negativ dezvoltarea normală a copilului/tânărului. 

 

OBIECTIVE: 

- Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea; 

- Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, 

cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii; 

- Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

- Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

- Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă. 

 

ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în 

rândul elevilor şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI 

 Încheierea PARTENERIATULUI DE COLABORARE SCOALA- POLITIE-

AUTORITATI LOCALE- COMITET DE privind siguranţa publică în incinta şi zonă adiacentă a 

unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic “Dimitrie Guşti”, în baza STRATEGIEI DE 

PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

- Întocmirea PLANULUI OPERAŢIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI  

VIOLENŢEI ÎN MEDIUL SCOLAR- Strategia educaţionala, anul şcolar 2016-2017. 

 Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru 

cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea 

contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea 

opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către 

elevi a unor semne distinctive; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi 

planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate şi elaborarea notelor de informare către 

ISMB; 

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de consiliere şi orientare; 

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


 

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan  nr.8, Sector 5, Bucuresti 

Tel/Fax: : 40-21-4562050  Tel: 40-21-4562051 

E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 

 

 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive şi artistice prin participarea la activităţi şi concursuri. 

- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de 

gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu 

părinţii, lectorate, discuţii cu consilierul şcolar); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura 

activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a conflictelor care au apărut în mediul şcolar, 

monitorizându-se remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel” şi 

Clubului Fan Ganfirefresh. 

 

ACTIVITĂŢI DERULATE 

 

1. “CLUBUL FAN GANDIREFERSH” coordonat de DGPMB- Serviciul de Prevenire şi Analiza a 

2. Criminalităţii 

3. “DĂRUIM SPERANŢA”, desfăşurate de către membrii Clubului Fan Gandirefresh la Ansamblul 

Social Creştin Măgurele 

4. “SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII” acţiuni de prevenire în spaţiul public 

desfăşurate de către participanţii la activităţile Clubului Fan Gandirefresh pe perioada vacanţei de 

vară. 

5. “GENERAŢIA ÎN MIŞCARE” - în colaborare cu Fundaţia PRAIS 

6. “NO HATE SPEECH MOVEMENT” în colaborare cu TINERI PENTRU TINERI 

7. “UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEALĂ” activităţi de prevenire a a delincvenţei desfăşurate la nivelul 

claselor IX-XII de către Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Poliţia Sectorului 5, 

Secţia 18 Poliţie, Biroul Ordine Publică, Compartiment Proximitate.  

8. “MESAJUL MEU ANTIDROG” - ediţia a XII-a 2015, coordonat de Agenţia Naţională Antidrog 

9. Proiect educaţional “DĂRUIND VEI DOBÂNDI” în colaborare cu Biserica Sfântă Treime 

10. Proiectul FETE - FETE, ECHITATE, TOLERANȚĂ ȘI EGALTIATE in colaborare cu CPE 

11. Proiect National „VIATA FARA VIOLENTA”, in parteneriat cu Asociatia “ Viata fara violenta” 

12. Proiectul “CURTEA DREPTURILOR COPIILOR”, in colaborare cu Fundatia Terre des homes. 

 

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

PUNCTE ŢĂRI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în 

incinta unităţii; 

- Implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate. 

- Bună colaborare cu responsabilul Comisiei pentru Prevenirea şi Combaterea Discriminării şi 

Promovarea Interculturalităţii. 

 

ASPECTE CE POT FI ÎMBUNĂTĂŢITE: 

- Neimplicarea părinţilor în activităţile extraşcolare propuse. 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

- ” Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.  

 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 
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- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie 

- Absenteismul. 

 

OPORTUNITĂŢI: 

- Multitudinea şi diversitatea activităţilor extraşcolare în vederea afirmării personalităţii şcolii 

în plan comunitar. 

- Relaţiile interpersonale: diriginţi – elevi, profesori – elevi, director – profesori, profesori – 

părinţi, profesori – profesori, favorizează un climat deschis şi stimulativ. 

- Colaborările cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare introduc 

elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

- Colaborare foarte bună cu Poliţia Capitalei, Primăria Sectorului 5, Biserica Sfântă Treime, 

Societatea Naţională Crucea Rosie - Filiala Sector5, SMS-Sol în mediul Şcolar 

 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE: 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în ROF a L.T.D. Guşti şi disciplinarea pozitivă 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

 

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2016-2017 au fost 
următoarele: 
OBIECTIV FUNDAMENTAL 

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată 

şi o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea 

continuă a calităţii. 

OBIECTIVE GENERALE: 
• Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel 

naţional,european şi mondial  

• Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor  

• Realizarea unui proces educativ de calitate  

• Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic 

cât şi al elevilor  

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

1. Îmbunătăţirea  continuă a procesului istructiv – educativ  

2. Buna relaţionare a actorilor procesului educative  

3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor 

educaţionale atinse de elevi  

4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice  

5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii 

6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 

catedre, nivele  

7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii 

8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, cadre 

didactice, comunitate locală)  
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9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare  

10. Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară  

 

Activităţi desfăşurate de CEAC: 

 

1. Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru 

▪ a fost stabilită noua componenţă a CEAC  

▪ au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC.  

2. Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu 

metodologiile în vigoare . 

3.  Actualizarea avizierului CEAC. 

4. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2015-2016  

În vederea elaborării acestui raport : 

• au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului  

•  a fost elaborat planul de actiune si de imbunatatire a calitatii procesului de invatamant 

pentru anul scolar 2016-2017, tinand cont de standardele de refeinta si ghidul de bune 

practice elaborate de ARACIP 

• am evaluat modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor 

de performanţă 

• au fost centralizate şi interpretate chestionarele publicate de ARACIP pe platforma  

https://calitate.aracip.eu, chestionare care au fost aplicate părinţilor şi elevilor  

• am completat platforma de lucru cu datele necesare finalizarii RAEI 2015-2016. 

5. Pregatirea vizitei de validare a  raportului procesului de autoevaluare desfasurata in data de 

06.12.2016. 

6.  Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră pe platforma  https://calitate.aracip.eu  

 

În acest sens: 
 

• au fost introduse pe platformă rezultatele obţinute în urma centralizării chestionarelor 

aplicate părinţilor şi elevilor 

• au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la personalul didactic din unitatea 

noastră  

• s-a completat pe platformă secţiunea referitoare la evaluarea unităţii şcolare pe baza 

indicatorilor  

• s-au introdus activităţile de îmbunătăţire a calităţii preconizate pentru anul şcolar 2016-

2017 

• s-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2016-2017 . 

7. Pregatirea vizitei de monitorizare externa desfasurata in data de 05.04.2017. 

8. Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a XII-a la Examenul de Bacalaureat. 

 

 

Coordonatorul pentru programe şi proiecte educative 

 

Proiectele educative realizate în anului şcolar 2016-2017 au vizat implicarea unui număr mai 

mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi extraşcolare, dar şi diversificarea 

activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea tentaţiilor 

străzii.În continuare, enumăr activităţile extracurriculare desfăşurate.  

Nr. 

crt. 

Tipul 

activitatii 

Obiectivele programului/ 

proiectului 

Numar de 

elevi 

Rezultate 

obtinute 

Dovezi Profesor 
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partici-

panti 

1 Notiuni 

elementare 

de prim 

Ajutor 

Dezvoltarea spiritului 

civic 

 

20 Insusirea 

elementelor 

principale de 

oferirea primului 

ajutor 

Diplome, 

poze 

Stoian Daniela 

2 Parteneriat 

SNAC (cu 

scoala 

speciala nr 3) 

Încurajarea elevilor/ 

tinerilor pentru a se dedica 

activităţilor desfăşurate cu 

persoane aflate în 

dificultate, în scopul 

susţinerii procesului de 

integrare socială a 

acestora precum şi de 

dezvoltare educaţională 

personală; 

dezvoltarea  educaţionala 

a voluntarilor. 

30 Participarea la 

targul de Paste 

(acizitonare 

ornamente/felicit

ări etc.). Oferirea 

de cadouri pentru 

elevii scolii 

speciale 

Parteneriat, 

tabel 

participare 

3 Activitati in 

aer liber 

Dezvoltarea spiritului de 

echipa 

15 Cunoastere 

reciproca in 

mediu 

extrascolar 

poze 

4 Pregătirea, si 

desfăşurarea 

de  ateliere 

de creaţie cu 

ocazia 

sărbătorilor 

de iarnă 

Dezvolta abilităţile 

creative şi expresive; 

29 Amenajarea salii 

de clasa 

poze 

5 Proiect 

Național 

Patrula de 

Reciclare-

RO-REC 

-colectarea selectivă a 

deșeurilor electrice, pentru 

a proteja mediul 

înconjurător 

25 

11 

profesori 

 

Colectare DEEE Diplome 

susținători 

 

Adriana 

Stanomir, 

Grosu 

Mădălina 

Mirela, 

Vișan Ionela,  

Popa Costel, 

Panait 

Cornelia 

și alții 

 

6 Proiect 

Primăria 

Sector 5 și 

Institutul 

Cervantes 

“Copiii din 

sectorul 5 

învață limba 

spaniolă” 

-promovarea culturii și 

limbii spaniole, în 

contextul dezvoltării 

conceptului de 

multiculturalitate, pornind 

de la necesitatea 

dezvoltării industriei 

lingvistice (traducere și 

interpretariat, tehnologii 

lingvistice) și urmărește, 

în perspectivă, facilitarea 

accesului tinerilor români 

în mediul de afaceri 

multilingvist.  

10 

1 profesor 

coordonat

or 

 

Promovare 

examene 

Adeverințe 

participare/

promovare 

Foto 

7 Proiect - implicarea elevilor în 16 Premii Diplome 
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educațional 

Național 

„Dăruind vei 

dobândi”, 

activităţi social 

filantropice şi în 

cunoaşterea semnificaţiei 

tradiţiilor prilejuite de 

sărbătoarea Învierii 

Domnului. 

5 profesori premii/parti

cipare 

8 Proiect 

educațional 

Național 

„Oferă 

bucurie și vei 

primi 

bucurie” 

 -antrenarea si dezvoltarea 

unor calitati ale elevilor-

bunatate, 

compasiune,grija fata de 

semeni  

20 

5 profesori 

Premii 

 

Diplome 

premii/parti

cipare 

9 Proiect 

educațional 

Național 

„Întâlnire cu 

Eminescu” 

-educarea atitudinii de 

atentie si respect fata de 

batrani  

30 

10 

profesori 

Participare 

concurs 

„Frumusețea 

operei 

eminesciene” 

Adeverințe 

participare 

Foto 

10 Proiect Ziua 

Ștafetei 

-readucerea in atentia 

oamenilor in varsta, 

izolati si privati de 

afectiunea familiei,a 

obic8eiurilor si traditiilor 

sarbatorilor de iarna ale 

romanilor  

25 

5 profesori 

Preluare ștafeta Diplome 

participare 

11 Participare 

proiect de 

prevenire a 

violenței 

„Unde-i lege 

nu-i 

tocmeală”-

DGPMB, 

Serviciul de 

Analiză și 

Prevenire a 

Criminalității 

 -realizarea de lucrari 

practice si artistico - 

plastice in scopul de a fi 

daruite ( martisoare si 

felicitari ) 

 Reducerea/lipsa 

violentei fizice  

Adeverințe 

participare 

12 Proiect 

educațional 

interdisciplin

ar 

„Șezătoarea 

din străbuni” 

-intensificarea cooperării 

culturale şi a cunoaşterii 

reciproce, cu impact direct 

asupra valorificării şi 

evidenţierii moştenirii 

istorice şi culturale viaţa 

şi opera poetului Mihai 

Eminescu. 

5 

1  profesor 

Participare 

Olimpiada 

traditiilor și 

meștesugurilor 

Expoziție 

produse 

13 Proiect 

educațional 

interdisciplin

ar De ziua Ta 

-încurajarea tinerilor să 

preia profesia/meseria 

mult visată pentru o zi 

meseria multentru zi 

 

25 

5 profesori 

Moment artistic Foto 

14 Proiect  

Național 

-asigurarea unui climat de 

ordine si siguranta in scoli 

25 

5  

Participare 

concurs tematic 

Diplome 

premii 
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Nașterea 

Domnului-

Renașterea 

Bucuriei 

si in zona unitatilor 

scolare, în scopul 

asigurarii unui climat 

propice procesului 

educational 

profesori 

15 Proiect 

Național „Să 

ne 

cunoaștem 

trecutul 

pentru a ne 

proiecta 

viitorul” 

-dezvoltarea capacitatii de 

cunoastere, intelegere si 

investigare a mediului 

inconjurator;  

1 profesor 

coordona-

tor  

Istrati 

Marilena 

Participare 

Concurs Național 

Participare 

Simpozion 

Diplome 

premii și 

participare 

 

 

 

 

 

 

Rezultate obţinute de elevi la concursurle extraşcolare la fazele naţionale sau internaţionale: 

Nr.crt. Denumirea 

concursului 

Faza     

naţională / 

internaţională 

Premiul 

obţinut 

Obs. Elev Obs. Prof. 

coordonator 

1 SOFT BAZAR nationala Mentiune Vlad Radu Stanomir 

Adriana 

2 SOFT BAZAR nationala Mentiune Nicolescu Cristina  Stanomir 

Adriana 

3 SOFT BAZAR nationala Mentiune Vrabie Cristina Stanomir 

Adriana 

4 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala I Ispas Maria Stanomir 

Adriana 

5 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala I Nicolescu Cristina  Stanomir 

Adriana 

6 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala I Vrabie Cristina Stanomir 

Adriana 

7 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala I Vasile Angela Stanomir 

Adriana 

8 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala III Vasile Angela Stanomir 

Adriana 
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9 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala II Vrabie Cristina Stanomir 

Adriana 

10 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala mentiune Baican Tana Stanomir 

Adriana 

11 Generatia Eco-Terra nationala III Mareș Maria Stanomir 

Adriana 

12 Generatia Eco-Terra nationala mentiune  Ursu Denisa Stanomir 

Adriana 

13 Generatia Eco-Terra nationala I Fîțoiu Marius Stanomir 

Adriana 

14 Rezistența 

anticomunistă 

nationala II Ispas Maria Stanomir 

Adriana 

15 Rezistența 

anticomunistă 

nationala II Baican Tana Stanomir 

Adriana 

16 Rezistența 

anticomunistă 

nationala III Lazar Victoria Stanomir 

Adriana 

17 Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nationala II Nicolescu Cristina  Stanomir 

Adriana 

18 Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nationala I Vasile Angela Stanomir 

Adriana 

19 Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nationala Premiul 

Special 

Cristescu Alexandra Stanomir 

Adriana 

20 SOFT BAZAR nationala Mentiune Zaharia Ana Grosu Madalina 

21 SOFT BAZAR nationala Mentiune Cirlan Andreea Grosu Madalina 

22 SOFT BAZAR nationala Mentiune Dobre Georgiana Grosu Madalina 

23 APA-IZVORUL 

VIETII 

nationala III Teutsch Mihail Grosu Madalina 

24 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala II Tudor Maria Grosu Madalina 

25 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala I Badea Bianca Grosu Madalina 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


 

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan  nr.8, Sector 5, Bucuresti 

Tel/Fax: : 40-21-4562050  Tel: 40-21-4562051 

E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

 

 

 

26 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala II Dinca Olanda Grosu Madalina 

27 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala I Istrate Raluca Grosu Madalina 

28 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala Mentiune Vlad Radu Grosu Madalina 

29 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala II Lazar Victoria Grosu Madalina 

30 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala I Paun Andreea Grosu Madalina 

31 Generatia Eco-Terra nationala I Gradinaru Anamaria Grosu Madalina 

32 Generatia Eco-Terra nationala mentiune 

speciala 

Milica Claudia Grosu Madalina 

33 Generatia Eco-Terra nationala III Dinca Olanda Grosu Madalina 

34 Chimia-Stiinta sau 

magie? 

nationala mentiune 

speciala 

Bondoc Florica Grosu Madalina 

35 Chimia-Stiinta sau 

magie? 

nationala mentiune 

speciala 

Dinca Olanda Grosu Madalina 

36 Chimia-Stiinta sau 

magie? 

nationala mentiune 

speciala 

Terteleac Adia Grosu Madalina 

37 Chimia-Stiinta sau 

magie? 

nationala mentiune 

speciala 

Milica Claudia Grosu Madalina 

38 Chimia-Stiinta sau 

magie? 

nationala mentiune 

speciala 

Gradinaru Anamaria Grosu Madalina 

39 Chimia-Stiinta sau 

magie? 

nationala I Raducu Alina Grosu Madalina 

40 Chimia-Stiinta sau 

magie? 

nationala I Munteanu Teona Grosu Madalina 

41 Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nationala I Negrea Georgiana Panait Cornelia 

42 Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nationala II Enache Loredana Panait Cornelia 
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43 Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nationala III Craciun Cristina Panait Cornelia 

44 Rezistența 

anticomunistă 

nationala III Tapu Alexandra 

Diana 

Panait Cornelia 

45 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala II. VLAD RADU Vișan  Ionela 

46 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala I. LAZAR VICTORIA  Vișan  Ionela 

47 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala II. MARES MARIA Vișan  Ionela 

48 DARUIND, VEI 

DOBANDI! 

nationala I URSU DENISA Vișan  Ionela 

49 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala mentiune CRISTESCU 

ALEXANDRA 

Vișan  Ionela 

50 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala mentiune ISPAS MARIA Vișan  Ionela 

51 FRUMUSETEA 

OPEREI 

EMINESCIENE 

nationala II. Nicolescu Cristina  Vișan  Ionela 

52 Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nationala I. GRUEA OANA Vișan  Ionela 

53 Nașterea Domnului-

Renașterea Bucuriei 

nationala II. ISTRATE 

RALUCA 

Vișan  Ionela 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari 

- Foarte buna colaborare si cooperare intre membrii comisiei. 

- Majoritatea profesorilor diriginţi s-au implicat în derularea activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

- Multitudinea şi diversitatea activităţilor extraşcolare în vederea afirmării personalităţii scolii în plan 

comunitar. 

- Bună comunicare între diriginţi. 

- Reducerea ratei abandonului.  

- Reducerea manifestãrilor deosebite de indisciplinã ale elevilor, datoritã intensificãrii mãsurilor si 

evidenta lor, prin Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală. 

- Implicare elevilor și cadrelor didactice/diriginți în realizarea obiectivelor, Implicarea în diferite 

activitãți a elevilor. 

- Relațiile interpersonale: diriginţi – elevi, profesori – elevi, director – profesori, profesori – pãrinți, 

profesori – profesori, favorizeazã un climat deschis și stimulativ, competitiv. 

- Colaborările cu diverse instituții pentru realizarea unor activitãți extracurriculare introduc elevii în 

mediul comunitar și contribuie la socializarea lor. 
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- Colaborare foarte bunã cu Poliția Capitalei, Primăria Sectorului 5, Biserica Sfânta Treime, 

Societatea Naţională Crucea Rosie - Filiala Sector 5, SMS-Sol în mediul Şcolar 

 

 

 

 

 

 

Aspecte ce pot fi îmbunătăţite 

 

- Conservatorismul și rezistența la schimbare a adultilor 

- Introducerea orelor de Consiliere și orintare la fiecare clasã cu programa obligatorie, lasa puține 

alternative dirigintilor pentru îndrumarea elevilor în functie de nevoile și specificul claselor, 

pentru alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere. 

- În cadrul comisiei metodice a diriginților se manifestã încã reticența în susținerea unor lecții 

deschise. 

- Puține cadre didactice sunt implicate în viața clasei în afara orelor predate la disciplină respectivã.  

- Familia nu este implicatã suficient în activitatea de educare a copiilor. 

- Nivelul scãzut de culturã și instruire al pãrinților. 

- Starea materialã precarã a unor familii 

- Puține activitãți desfãșurate în școalã implicã coparticiparea pãrinților 

 

Oportunitãți 

 

- Tratarea diferențiatã pânã la individualizare a elevilor favorizatã de numãrul mic de elevi în unele 

clase. 

- Varietatea cursurilor de perfecționare și formare continuã. 

- Disponibilizarea și responsabilizarea unor instituții importante de a veni în sprijinul școlii: Poliția, 

Direcţia pentru sãnãtate, Biserica, Primãria, ONG-uri  

- Disponibilitatea altor școli –locale, județene și alte județe, pentru schimburi de experiențã și pentru 

acțiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc. 

- Implicarea părinţilor în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare 

- Numãrul de întâlniri și activitãți comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizeazã 

împărtăşirea experienței, creșterea coeziunii grupului, o comunicare mai bunã 

- Posibilitãțile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice 

- Întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice și pãrinții elevilor (ședințele cu 

pãrinții la nivelul clasei/școlii, consultații, etc.) 

- sponzorizari şi colaborări cu comunitatea, autorităţile locale, instituții locale, ONG-uri, etc 

 

Amenințãri 

 

- Inexistența unor repere morale solide în viața elevilor, deruta moralã determinatã de societate, 

mass-media. 

- Diminuarea calitãții procesului instructiv – educativ. 

- Orientarea elevilor de clasa a VIII-a către licee care au oferta educaţionala mai atractivă în 

privinţa specializărilor la profil tehnic. 

- Motivarea scãzutã a cadrelor didactice din cauza slabei diferențieri, neținându-se cont de prestația 

fiecãruia în cadrul diferitelor comisii de lucru. 

- Criză de timp a pãrinților datoratã situației economice, conduce la o slabã supraveghere a copiilor 

și la o redusã implicare în viața școlii. 
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- Lipsa de interes a reprezentantilor unor instituții locale duce la pierderea pe parcurs a unor relații 

de cooperare. 

- Scãderea motivației și interesului pentru activitãțile profesionale (colaborare cu pãrinții, 

perfecționarea, activitãțile extracurriculare, confecționarea materialelor didactice, pregãtirea cu 

profesionalism a lecțiilor etc.) 

- Enorma cantitate de documente ce trebuie întocmită de către tot personalul didactic şi didactic 

auxiliar  

 

 

 

COMISIA DE COMBATERE A DISCRIMINĂRII 

ȘI PROMOVARE A INTERCULTURALITĂȚII 

 

S-a constituit la nivelul liceului prin Decizia Directorului nr. 39/20.09.2016. Responsabil 

comisie: prof. Adriana Leahu – director, membri: prof. Adriana Stanomir, prof. Panait Cornelia, 

prof. Grosu Mădălina, prof. Beleagă Alina, prof. Vișan Ionela. 

Are drept scop promovarea principiilor şcolii incluzive care valorifica diversitatea 

culturală, unde toți copiii  sunt respectați și integrați fără discriminare. 

A fost elaborat Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii. 

Se colaborează  cu părinţii, cu Consiliul elevilor, DGASPC, CMBRAE, organizaţii 

nonguvernamentale în domeniul drepturilor  omului şi alţi factori  interesaţi în domeniul 

prevenirii şi combaterii discriminării şi promovarea interculturalităţii. 

S-a elaborat și implementat Codul de conduită al elevilor, care reglementează 

comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. 

Nu s-au identificat şi nici nu s-au înregistrat cazuri de discriminare la nivelul unităţii de 

învăţământ  

Prevenirea conflictelor de acest tip s-a realizat că urmare a acţiunilor specifice la nivelul 

unităţii de învăţământ care au contribuit la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea 

interculturalităţii: 

Începând cu anul școlar 2013-2014, Primăria sectorului 5, în parteneriat cu Institutul 

Cervantes au demarat proiectul Copiii din sectorul 5 învaţa limba spaniolă, proiect în care au 

fost alocate un număr egal de 10 locuri eligibile și pentru anul şcolar 2016-2017. Cei 10 elevi 

înscrişi au finalizat cu succes primul modul (octombrie -decembrie 2016) fiind declaraţi 

promovați toți  cei 10 elevi. Selecţionarea elevilor s-a realizat după criterii stabilite în CA, primul 

criteriu fiind exprimarea dorinţei elevului de a studia limba spaniolă. Coordonator al proiectului 

la nivelul unității școlare a fost prof. Adriana Stanomir. 

-Elevii Liceului au făcut parte din grupul de consultare al proiectului european „Curtea 

Drepturilor Copiilor”, proiect implementat în România de Fundația Terre des hommes – 

Elveția și se desfășoară în parteneriat cu Terre des hommes „Laussanne” (Ungaria-aplicant), 

Brave Phone (Croația), „Victim Support” (U.K.) și Terre des hommes Italia. Obiectivele 

specifice: creșterea gradului de conștientizare  al copiilor și tinerilor referitor la drepturile lor, în 

timpul pro cedurilor civile, administrative și penale, inclusiv a tinerilor aflați în conflict cu legea 

și promovarea unor practici judiciare „prietenoase” pentru copii; 

- Participare la ediția 2017 a Campaniei Globale pentru Educație, în Săptămâna 

Globală de Actiune (8-14 mai 2017), coordonată de Organizația Salvați copiii și cu sprijinul 

Ministerului Educației Naționale; 
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 - Participare Proiect educațional „Oferă bucurie și vei primi bucurie”, dec. 2016, 10 

elevi clasa 11A, Șc. gimnazială N. Bălcescu, Bacău 

- Coordonator Proiect educațional „O! Ce veste minunată!” dec. 2016 Clasele IX-XII

 L.T. „D.  

Gusti” 

- Participare Conferințele practice pentru tineri BookLand Evolution, 19.09.2016-

22.09.2016 Clasele XI-XII ASE București; 

           - Proiect Ziua Ștafetei, 15-25.11.2016, Clasele XI-XII, București 

           - Participare Atelier demonstrativ, 24.09.2016, Clasele XI-XII, UNATC „IL 

Caragiale” 

           - Participare program „Privește înainte! Oportunități de dezvoltare pentru 

adolescente”, noiembrie 2016, Clasele IX-XII, L.T. „D. Gusti” 

           - Școala altfel - Participare proiect Evrika, 22.11.2016, Clasele XI-XII, L.T. „D. Gusti” 

           - Școala altfel - Participare proiect de prevenire a violenței „Unde-i lege nu-i 

tocmeală”- DGPMB, Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității, 21.11.2016, Clasele XI-

XII, L.T. „D. Gusti” 

           - Școala altfel – „Repere culturale din Piața Revoluției”, 21.11.2017, Clasele XIs-

XIIIs, L.T. „D. Gusti” 

           - Școala altfel – „Șezătoarea din străbuni”, 23.11.2016, Clasele XIs-XIIIs, L.T. „D. 

Gusti” 

           - Școala altfel – Vizionare film „Două lozuri”, 24.11.2016, Clasele XIs-XIIIs, AFI 

Cotroceni 

           - Școala altfel – „Educația bunului cetățean”, 25.11.2016, Clasele XIs-XIIIs, L.T. „D. 

Gusti” 

- Expoziție România-Tradiții și cultură, oct. 2016-iunie 2017 , Clasele a XI-a A, a 

XII-a C, Șc. Gimn. M. Sântimbreanu 

           - Activităti Eradicarea sărăciei educaționale și materiale a copiilor în cadrul 

Campaniei globale pentru educație, ed.2017, Împreună pentru educație, 09.05.2017, Clasa a XI-

a A (24 de elevi), L.T. „D. Gusti” 

          - Ispas Maria, 11A, Premiul II/M, Olimpiada meșteșugurilor tradiționale românești 

          - Cristescu Alexandra , 11A,  Premiul III/M, Olimpiada meșteșugurilor 

tradiționale românești 

           - Fan Club GandireFresh, inclusiv școala de vară  

           - Participare Proiecte educative sub egida Parteneriatului Civic pentru Educaţie 

CIVITAS 

- Activităţi dedicate Zilei Mondiale a Francofoniei  

Prin activităţile desfășurate au fost atinse  următoarele obiective:  

- Includerea mai activă în comunităţile lor locale a copiilor proveniţi din familii vulnerabile din 

punct de vedere social şi a celor cu posibile nevoi speciale aflaţi în centre de plasament de tip 

rezidenţial;  

- Implicarea copiilor cu probleme sociale, a profesorilor, elevilor şi celorlalţi voluntari într-un 

proiect de colaborare;  

- Realizarea includerii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în programe de 

activităţi educative destinat promovării mai depline,  printre altele, a integrării sociale,  

- Introducerea elevilor în organizarea şi implementarea practică a unui Program de Acţiune 

Comunitară pentru a contribui la dezvoltarea educativă ulterioară a acestor copii defavorizaţi, 
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- Încurajarea elevilor în sensul implicării în lucrul cu copiii defavorizaţi în vederea susţinerii 

acestui proces de integrare socială şi dezvoltare educativă. 

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari 

• Posibilitatea  abordării unor  teme variate şi de actualitate, 

• Interrelaţionare pozitivă prin comunicare, negociere, toleranță, 

• Transfer de cunoştinţe 

• Informare din surse variate 

• Schimb de experienţă  

• Posibilitatea abordării creative şi interactive a temelor de interes 

• Multitudinea şi diversitatea activităţilor extraşcolare  în vederea afirmării 

personalităţii școlii în plan comunitar. 

• Relațiile interpersonale: diriginţi – elevi, profesori – elevi, director – profesori, 

profesori – pãrinți, profesori – profesori, favorizeazã un climat  deschis și stimulativ. 

• Colaborările  cu diverse instituții pentru realizarea unor activitãți extracurriculare  

introduc elevii în mediul comunitar și contribuie la socializarea lor. 

• Existenta procedurii de   prevenire şi combatere a discriminării și promovare a  

interculturalității 

 

Puncte slabe 

• Neimplicarea activă a tuturor membrilor comisiei, 

• Planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toţi , 

• Dificultăţi de comunicare, 

• Inflexibilitatea  programului şcolar  împiedicã desfãșurarea unor activitãți extrașcolare. 

• Conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre didactice 

• Introducerea orelor de Consiliere și orintare la fiecare clasã cu programa obligatorie, lasa 

puține alternative diriginților pentru îndrumarea elevilor în funcție  de nevoile și 

specificul claselor, pentru alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere. 

• În cadrul comisiei metodice a diriginților se manifestã încã reticența în susținerea unor 

lecții deschise. 

• Puține cadre didactice sunt implicate în viața clasei în afara orelor predate la disciplină 

respectivã.  

• Familia nu este implicatã suficient în activitatea de educare a copiilor. 

• Nivelul scãzut de culturã și instruire al pãrinților. 

• Starea materialã precarã a unor familii 

• Puține activitãți desfãșurate în școalã implicã coparticiparea pãrinților 

 

Oportunitãți 

• Tratarea diferențiatã pânã la individualizare  a elevilor favorizatã de numãrul mic de elevi 

în  unele clase. 

• Varietatea cursurilor de perfecționare și formare continuã  . 

• Disponibilizarea și responsabilizarea unor instituții importante de a veni în sprijinul școlii: 

Poliția, Direcţia pentru sãnãtate, Biserica, Primãria, ONG-uri   
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• Disponibilitate altor școli –locale, județene și alte județe, pentru schimburi de experiențã și 

pentru acțiuni  organizate în parteneriat, în interes reciproc. 

• Implicarea părinţilor în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare 

•  Numãrul de întâlniri și activitãți comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizeazã împartășirea experienței, creșterea coeziunii grupului, o comunicare mai bunã 

• Posibilitãțile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice 

•  Întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice și pãrinții elevilor 

(ședințele cu pãrinții la nivelul clasei / școlii, consultații, etc.) 

• sponzorizari şi colaborări  cu comunitaea, autorităţile locale, instituții locale,  ONG-uri, 

etc 

 

Amenințãri 

• Inexistența  unor repere morale solide în viața elevilor, deruta moralã determinatã  de 

societate, mass-media. 

• Diminuarea calitãții procesului instructiv – educativ . 

• Orientarea elevilor de clasa a VIII-a către licee care au oferta educaţionala mai atractivă 

în privinta specializărilor la profil tehnic. 

• Motivarea scãzutã a cadrelor didactice din cauza slabei diferențieri, neținându-se cont de 

prestația fiecãruia în cadrul diferitelor comisii  de lucru. 

• Criza de timp a pãrinților datoratã situației economice, conduce la o slabã supraveghere a 

copiilor și la o redusã implicare în viața școlii. 

• Lipsa de interes a reprezentanților unor instituții locale duce la pierderea pe parcurs a 

unor relații de cooperare. 

• Scãderea motivației și interesului pentru activitãțile profesionale (colaborare cu pãrinții, 

perfecționarea, activitãțile extracurriculare, confecționarea materialelor didactice, 

pregãtirea cu profesionalism a lecțiilor etc.) 

• Enorma cantitate de documente ce trebuie întocmită de către tot personalul didactic şi 

didactic auxiliar 
 

 

 

COMISIA DE ACORDARE BURSELOR SOCIALE, BANI DE LICEU ȘI A SUMELOR 

CONFORM PROGRAMELOR DE AJUTOR SOCIAL 

 

În anul școlar 2016-2017 au fost acordate burse, elevilor de la învățământul cu frecvență – zi după cum 

urmează: 

1. Burse „Bani de liceu” – 3 elevi din care pentru 1 elevi a fost sistată din 

cauza acumulării unui număr de absențe nemotivate mai mare de 19. 

2. Burse de performanță – 14 elevi 

3. Burse de merit – 20. 

4. Burse de studiu – 9 elevi 

5. Burse sociale – 15 elevi 

Absențele elevilor care beneficiază de burse „Bani de liceu” sunt monitorizate lunar, prin 

întocmirea de rapoarte, de către diriginții claselor, privind numărul de absențe nemotivate pentru elevii 

beneficiari ai Programului național de protecție socială. 
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ACTIVITATEA  COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR  

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 

ulterior. În anul școlar 2016-2017, activitatea Comisiei metodice a diriginţilor și-a propus drept priorităţi, 

o mai mare atenţie acordata creşterii standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în 

colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei 

şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi 

desfăşoară activitatea. În acest sens, Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, 

prin care diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, să recepteze educaţia 

mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe, ci ca un mijloc de formare a 

personalităţii lor, de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au 

îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru 

mediu, civica, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultura si tradiţii. 

Principalele activităţi derulate: 

➢ Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

➢ Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională conform programelor în 

vigoare 

➢ Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre 

şcoala, elev si părinte (clasa a IX-a) 

➢ Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor  

➢ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

➢ Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 

din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

➢ Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

➢ Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor ,,Bani de liceu” si 

burselor de performanta, merit, excelenta 

Proiectarea curriculara a fost realizata în consens cu mesajul cheie nr.5 al Memorandumului 

privind învatarea permanentă, respectiv regândirea consilierii și orientarii.  

Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele 

domenii de competente-cheie stabilite la nivel european***: 

➢ competente interpersonale, interculturale, sociale si civice; 

➢ „a învata sa înveti”; 

➢ competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informatiei 

si comunicarea electronica 

➢ competente antreprenoriale. 

     În realizarea planificarilor, diriginții au respectat în mare parte structura curriculumului, bazată pe: 

• Competențe generale 

• Valori și atitudini 

• Competențe specifice și conținuturi 

• Sugestii metodologice 

Competentele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi, a caror 

dezvoltare este preconizată pe durata liceului, în timp ce Competentele specifice (derivate din 
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competentele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an școlar, au fost corelate cu 

conținuturi ale învățării și prezentate distinct, pentru clasa a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a. 

           Conținuturile învățării au respectat de asemenea urmatoarele cinci module tematice: 

1. Autocunoastere si dezvoltare personala 

2. Comunicare si abilitati sociale 

3. Managementul informatiilor si al învatarii 

4. Planificarea carierei 

5. Calitatea stilului de viata 

   Detalierea acestora la nivelul fiecărui an de studiu al învatamântului liceal a fost realizată astfel 

încât să corespundă nevoilor educaționale și specificului de vârsta a elevilor, oferind, în același timp 

contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competențelor specifice. Sugestiile metodologice au  oferit 

exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru dezvoltarea competențelor specifice vizate de 

aria curriculara Consiliere si orientare, particularizate la nivelul fiecarui modul tematic și al fiecarui an de 

studiu al învățământului liceal.  

              O atenție deosebită s-a  acordat continuării  monitorizarii elevilor cu probleme în învățare din 

fiecare colectiv, implicându-i în activități didactice diverse în vederea participării active și conștiente  la 

propria formare, atât pe plan intelectual, dar și afectiv și psihic. 

  Activitatea de Consilere si orientare, a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini și 

comportamente cetățenești raportate la valorile autentice ale democraţiei. Misiunea noastră, conjugă 

eforturile materiale și umane ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor de: 

- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT în lecţii și în toate activitîțile 

desfășurate cu elevii; 

- încurajare a performantei, progresului școlar, și crearea de activitati  care să conducă la pregătirea 

individuală și stimularea valorilor. 

          În vederea implicării cât mai active a părinților în viața școlii, în cadrul  ședințelor cu părinții au 

fost împărtășite experientțe personale în aceasta direcție foarte importantă și pentru elevi, dar și pentru 

părinți. 

          Pentru ca motivația să existe din toate punctele de vedere, fiecare diriginte a amenajat spațiul de 

lucru la nivelul clasei sale, respectând ambientul corespunzator: conditiile de igiena, aspect informativ, 

formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare a instruirii conform 

particularităților de vârstă și individuale. 

Dezvoltarea capacitatii de învatare s-a realizat prin abordarea unei diversitati de forme de 

învățare: învățarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observației directe, susținerea 

și explicarea unor noțiuni pe baza studiului individual. 

Aprecierea rezultatelor școlare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanță pentru 

unitati de conținut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanță, stabilirea 

probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor în urma analizei 

acestora) a modalităților de ameliorare și dezvoltare, însoțirea evaluarilor de observatii și aprecieri, 

folositoare elevilor, dar și părinților în ideea stimulării la elevi a  ACTULUI DE ÎNVĂȚARE.  

            Concret, fiecare membru al comisiei și-a întocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor, 

urmărind eficiența acestuia în demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv. Studiul individual a constituit 

de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a noutăților 

metodologice. 

  Activitatea Consiliului Elevilor a fost buna. Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei în care 

s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au 
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aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală. Având în 

vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de 

bază, s-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales 

reprezentanții  pe departamente. În general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor.  

 

Pentru activitatea educativă în anul 2017-2018 se vor  lua în considerare urmatoarele aspecte: 

-  Întocmirea mai atentă a documentelor de lucru ale profesorilor diriginti (planificarea semestrială și 

anuală) și corelarea temelor propuse cu cerințele clasei de elevi. 

- Utilizarea unor strategii didactice în cadrul orelor de dirigentie astfel îincat elevul sî se poată exprima, să 

fie ascultat și îndrumat eficient. 

- Implicarea tuturor dirigintilor și a conducerii școlii îin activități educative extrașcolare (teatrul, 

spectacole, concursuri, excursii, etc) astfel încât aceste activități să poată fi valorificate din punct de 

vedere educativ. 

-  Atragerea într-o mai mare măsura a parinților în vederea realizării unui parteneriat real Școala -Familie 

- Schimbarea mentalitatilor si atitudinilor unor prof, diriginti fata de problemele elevilor si posibilitatilor 

lor de a face fata acestor probleme precum și față de importanta orei de dirigentie  

- Colaborarea dirigintilor cu profesorul psiholog a liceului în vederea depistării unor cazuri cu probleme 

familiare deosebite sau psihice. 

 

 

Activitatea desfăşurată 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei 

de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes 

educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 

calitativi înalţi ora de dirigenţie 

Puncte slabe: 

- Unii diriginţi nu respectă programa de consiliere şi orientare, folosind ora pentru a aprofunda 

materia pe care o predau; 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor 

anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 

statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 
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majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează 

Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus mai mult pe 

discutarea situaţiei şcolare  

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase/ şedinţelor Consiliului Reprezentativ 

al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete 

ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu 

părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie  

- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului (uneori total) fiind lipsa interesului, 

îndatoririle casnice, munca;  

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor 

metodice: 

Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 

educative 

Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc 

şcolar, la nivel de clasă 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi 

promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

Puncte forte: 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism 

şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 
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sancţiunilor conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în 

managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi  

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la 

clasa  a XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al 

absolvenţilor.  

 

ACTIVITATEA COMISIEI DE CURRICULUM 

 

Comisia de Curriculum a desfășurat următoarele activităţi în anul şcolar 2016 – 2017, conform 

planificărilor făcute la început de semestru: 

 s-a parcurs programa şcolară conform planificărilor la TC, CDL şi CDS; 

 în cadrul orelor de CDS, extinderi, aprofundări s-a lucrat în mod deosebit la formarea competenţelor 

cheie a elevilor, ca de exemplu: lucru în echipă, predarea la termen a lucrărilor, asumarea 

responsabilităţilor ce le revin, relaţionarea pe verticală şi orizontală, etc.; 

 orele de CDL s-au desfășurat în atelierele liceului, pentru clasele a IX-a „ Rezolvarea problemelor la 

locul de muncă” și pentru clasa a X-a Tranziția de la școală la viața activă”; 

 s-au întocmit schemele orare pentru toate clasele și s-au distribuit diriginților pentru a fi atașate 

cataloagelor; (Julieta Marinoiu); 

 orarul şcolii a fost întocmit în termenul cel mai scurt posibil şi s-a ţinut cont la alcătuirea acestuia (în 

mare măsură), de cerinţele psihopedagogice ale elevilor; 

 s-a întocmit serviciul pe şcoală pentru elevi şi profesori, afişându-se la avizierul şcolii. ( Grosu 

Mădălina); 

 în sesiunea SEPTEMBRIE 2017, în cadrul Comisiei de Curriculum s-au desfăşurat o serie de 

examene de diferenţe, pentru elevii transferati, pentru care s-au pregătit subiecte pentru proba scrisă 

şi proba orală de către membri comisiei şi profesori de specialitate. Examenele s-au desfăşurat 

conform reglementărilor în vigoare pentru clasele de zi, seral și frecvență redusă, la următoarele 

discipline: fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, logică, psihologie, filosofie, economie, educație 

antreprenorială, sociologie, religie, TIC și disciplinele tehnice; 

 s-a întocmit graficul de susţinere a tezelor pe clase şi discipline pe semestrul I, conform 

reglementărilor în vigoare; 

 s-au întocmit procese-verbale/catedreprivindpropunerilepentru CDȘ-urile și CDL-urile pentru anul 

şcolar 2017 – 2018, au fost întocmite fișele de opțiuni elev/părinte pentru fiecare clasă, nivel de 

învățământ și specializare; 

 s-au întocmit programele școlare pentru CDȘ-urile și CDL-urile propuse pentru anul școlar 2017 – 

2018, care au fost avizate la nivel de unitate școlară și trimise și la avizare la ISMB;  

 s-au analizat planurile de învăţământ şi planurile cadru valabile pentru stabilirea modulelor şi a 

numărului de ore la clasele de seral;  

 s-au întocmit încadrări preliminare pentru anul şcolar 2017 – 2018 conform cu propunerilor din 

planul de şcolarizare, și au fost încheiate procese –verbale la nivelul fiecărei catedre;  
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 s-au stabilit diferențele de profil și s-au întocmit listele cu elevii care au  participat la examenele de 

diferență pentru a fi admiși în clasa a XI-a seral , semestrul II. S-au afișat la avizierul școlii 

disciplinele pentru examenele de diferență.  

 s-au pregătit subiecte pentru proba scrisă şi proba orală de către membri comisiei şi profesori de 

specialitate; 

 s-au stabilit diferențele de profil pentru elevii transferați în vacanța intersemestrială. și s-au întocmit 

listele cu elevii care au susținut aceste examene de diferențe. 

 

ANALIZA SOWT: 

Puncte tari: 

 Majoritatea profesorilor responsabili de arii curriculare și comisii metodice s-au implicat în 

îndeplinirea sarcinilor 

 O comunicare relativ bună între membri comisiei.; 

 Operativitatea desfășurării sedințelor comisiei de curriculum; 

 Buna colaborare cu secretariatul unității de învățământ. 

Puncte slabe: 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei. 

- Comunicarea asertivă 

Ameninţări: 

- Situaţii conflictuale ce impugn bariere de comunicare; 

- Neimplicarea activă a tuturor membrilor comisiei; 

- Absenteismul unor membri. 

Oportunităţi: 

- Realizarea unui climat afectiv în cadrul școlii 

 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE 

 

Subsemnatele Gratiela Claudia IOANA, angajata pe functia de administrator financiar IS, cu 

indemnizatie de conducere, respectiv Daniela BUCUR angajata pe functia de administrator financiar  la 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti”, am desfasurat urmatoarele activitati specifice surselor de finantare: 

A. Pentru bugetul de stat: 

- Inregistrarea in contabilitate a evidentierii si platii statelor de burse (bani de liceu); 

 

 

-  efectuarea platii burselor prin casieria unitatii – intocmirea, verificarea si semnarea instrumentelor 

specifice platii cu numerar prin casieria unitatii: a cecurilor pentru ridicare numerar, a registrului de casa, 

ridicarea numerarului de la Trezoreria Sectorului 5, plata burselor; 

- Urmarirea si verificarea platii burselor prin casieria unitatii; 

- Intocmirea si fundamentarea cererii de finantare pentru drepturile salariale cuvenite pentru examenele 

nationale; 

- Verificarea si semnarea statelor de plata pentru drepturile salariale cuvenite pentru examenele nationale: 

 

Data evidentiere Data plata Suma platita 

Sesiunea I  2016 – aug 2016 13.10.2016 19.875 lei 

 Perioada Plati 

Bani de liceu sept – dec 2016 1.788 lei 

 Ian – iul 2017 2.026 lei 

 Total perioada analizata 3.814 lei 
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Sesiunea II 2016 – oct 2016 11.11.2016   4.413 lei 

 

- Intocmirea ordinelor de plata corespunzatoare, verificarea si semnarea acestora; 

- Incarcarea salariilor pe carduri la ING si BCR; 

- Efectuarea platii salariilor cu numerar prin casieria unitatii – intocmirea, verificarea si semnarea 

instrumentelor specifice platii cu numerar prin casieria unitatii: a cecurilor pentru ridicare numerar, a 

registrului de casa, ridicarea numerarului de la Trezoreria Sectorului 5, plata salariilor; 

- Intocmirea trimestriala a situatiilor financiare, care cuprind:  Bilant intocmit pentru operatiunile din 

fonduri de la bugetul de stat, Contul de rezultat patrimonial pentru operatiunile din fonduri de la 

bugetul de stat, Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli pentru operatiunile din 

fonduri de la bugetul de stat, anexa intocmita pe forme de invatamant si pe total unitate, Situatia 

fluxurilor de trezorerie si Raport privind activitatea de control financiar preventiv; 

- Inregistrarea bugetului initial aprobat si a rectificarilor acestuia; 

- Intocmirea ALOP: completarea formularelor necesare: propunerea de angajare, angajament bugetar 

individual / global, ordonantarea de plata, precum si inregistrarea situatiilor specific: Registrul privind 

operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 

 

B. Pentru bugetul local: 

- Intocmirea propunerilor de rectificare a bugetului  si a fundamentarii necesare; 

- Verificarea lunara a statelor de personal si statelor de plata pentru personalul didactic, personalul didactic 

auxiliar si personalul nedidactic si urmarirea incadrarii in creditele bugetare aprobate; 

- Inregistrarea lunara in programul Saga Soft – Institutii publice a drepturilor salariale (inclusiv a 

drepturilor salariale castigate in instanta prin hotarari judecatoresti / Legea 85) si a contributiilor aferente: 

Stat de plata aferent lunii: Valoare 

Sept 2016 158.457 lei 

Oct 2016 182.180 lei 

Nov 2016 (Legea 85) 530.294 lei 

Dec 2016 214.627 lei 

Ian 2017 119.004 lei 

Feb 2017  302.278 lei 

Mar 2017 211.614 lei 

Apr 2017 232.899 lei 

Mai 2017 218.552 lei 

Iun 2017 246.094 lei 

Iul 2017 305.215 lei 

Aug 2017  155.456 lei 

TOTAL 2.876.670 lei 

 

- Verificarea si semnarea situatiilor centralizatoare si a ordinelor de plata pentru plata drepturilor salariale 

si a contributiilor aferente; 

- Inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor aferente Titlului 2 Bunuri si servicii din buget privind 

utilitatile si alte cheltuieli materiale, urmarind incadrarea acestora in creditele bugetare aprobate; 

- Inregistrarea in contabilitate a evidentierii si platii statelor de burse sociale; 

 Perioada Plati 

Burse sociale sept – dec 2016 28.012 lei 

 Ian – aug 2017 63.791 lei 

TOTAL  91.803 lei 

 

- Urmarirea si verificarea platii burselor sociale prin casieria unitatii; 
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- Intocmirea, verificarea si semnarea instrumentelor specifice platii cu numerar prin casieria unitatii: stat de 

plata burse sociale, fila cec pentru ridicare numerar din Trezoreria sectorului 5, registru de casa;  

- Intocmirea lunara a Balantei de verificare si a Registrului Jurnal, incheierea si verificarea dosarului 

lunar, care  cuprinde toate operatiunile financiar contabile; 

- Intocmirea si fundamentarea cererilor de finantare pentru drepturi salariale, materiale, burse, fond 

handicapati; 

- Intocmirea lunara si transmiterea catre Primaria sectorului 5 a urmatoarelor situatii:  

• Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;  

• Situatie numar posturi;  

• Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii – Venituri;  

• Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii – Cheltuieli; 

• Situatia indicatorilor; 

• Plati restante – Anexa 30b la situatiile financiare. 

- Intocmirea si transmiterea catre Trezoreria sectorului 5 a situatiei Dublul mediei lunare; 

- Intocmirea trimestriala a situatiilor financiare, care cuprind:  Bilant intocmit pentru operatiunile din 

fonduri de la bugetul de stat, de la bugetul local si fonduri extrabugetare, Contul de rezultat patrimonial 

pentru operatiunile din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetul local si venituri proprii,  Contul de 

executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli pentru operatiunile din fonduri de la bugetul local, 

Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii – Venituri,  Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor 

finantate integral sau partial din venituri proprii – Cheltuieli,   Situatia fluxurilor de trezorerie, 

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala si  Situatia activelor si datoriilor financiare ale 

institutiilor publice din administratia locala.  

- Organizarea inventarierii valorilor materiale si banesti;  

- Instruirea si controlul personalului unitatii in vederea efectuarii corecte a operatiunii de inventariere; 

- Intocmirea Registrului Inventar; 

- Inregistrarea in contabilitate a obiectelor gasite in urma inventarierii ca “plus la inventar”. 

 

 

C. Pentru bugetul de venituri proprii: 

- Urmarirea incasarilor din contractele de inchiriere a spatiilor excedentare conform facturilor intocmite; 

- Urmarirea incasarilor din taxe administrative; 

- Virarea catre Primaria sectorului 5 a 50 % din veniturile obtinute in urma inchirierii spatiilor excedentare, 

conform Hotararii Consiliului Local al Sectorului 5 nr 28 / 29.11.2012; 

- Urmarirea cheltuielilor care se efectueaza din venituri proprii (urmarirea incadrarii in creditele bugetare 

aprobate si in veniturile incasate); 

- Intocmirea, verificarea si semnarea instrumentelor specifice incasarii si platii cu numerar prin casieria 

unitatii:  fila cec pentru ridicare numerar din Trezoreria sectorului 5, registru de casa, foi de varsamant, 

deconturi, etc; 

 

Alte activitati: 

- Intocmirea documentelor si materialelor necesare corespondentei specifice cu Inspectoratul Scolar al 

Municipiului Bucuresti, Inspectoratul Scolar al Sectorului 5, Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, 

Primaria Sectorului 5, societati comerciale care furnizeaza utilitati si alte bunuri si servicii cu care Liceul 

are incheiate contracte; 

- Informarea cu privire la legislatia in domeniu aparuta; 

- Acordarea vizei CFP (Control Preventiv Propriu) pe documentele specifice, dupa verificarea acestora; 

- Intocmirea Registrului privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 
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- Inregistrarea in registrul de intrari / iesiri si arhivarea corespondentei referitoare la Compartimentul 

Contabilitate; 

- Intocmirea Declaratiei D112 si depunerea on – line cu semnatura  electronica; 

- Incasarea prin dispozitie de incasare a sumelor reprezentand cv facturilor de chirii, utilitati si taxa pe 

cladiri si a altor taxe specifice procesului de invatamant; 

- Achitarea pe baza de dispozitie de plata a avansurilor / deconturilor privind cheltuieli materiale aprobate, 

precum si verificarea documentelor justificative care insotesc deconturile; 

- Intocmirea, verificarea si semnarea cecurilor, foilor de varsamant si a registrului de casa; 

- Inregistrarea in Registrul OP / FV a ordinelor de plata si a foilor de varsamant; 

- Completarea la zi a Registrului DP / DI a dispozitiilor de plata / incasare; 

- Completarea la zi a Registrului deconturilor; 

- Impartirea fluturasilor de salariu; 

 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

 

Compartimentul secretarial a desfasurat pe parcursul semestrului Isi pina in prezent deverse 

activitati,incercand pe cit posibil sa se achite de sarcinile care au revenit conform fisei postului dar si de 

sarcinile trasate de catre conducerea unitatii. 

Aceste activitati   sunt: 

• corelarea si implementrea  activitatilor compartimentului conform planului managerial 

• coordonarea activitatilor serviciului secretariat in functie de nevoile si necesitatile scolii 

• desfasurarea activitatii cu metode de lucru noi,care sa imbunatateasca activitatea 

compartimentului 

• procurarea, pastrarea si cunoasterea documentelor privind legfislatia scolara (legi, hotariri, ordine, 

regulamente, instructiuni, adrese) 

• utilizarea TIC la intocmirea documentelor scolare 

• actualizarea bazei de date a scolii in ceea ce priveste documentele scolare 

• verificarea zilnica a e-mailului si a diferitelor programe informatice puse de dispozitie de ISMB 

• asigurarea inscrierii elevilor  in clasele IX-XIII, verificarea documentelor depuse la dosar 

• tinem o evidenta stricta a transferurilor elevilor si facem inregistrarile aferente in caetul de 

efective,registrul matricol,catalog 

• s-a intocmit,solicitat si transmis in timp util situatiile scolare ale elevilor transferati de sau la alta 

unitate scolara 

• s-a intocmit baza de date cu elevii din clasele terminale in vederea pregatirii examenelor nationale 

• s-au ordonat documentele din secretariat in functie de Nomenclatorul arhivistic 

• s-a completat si verificat documente de studii ale elevilor(registre matricole, foi matricole, 

adeverinte de absolvire, adeverinte de promovare 

• s-a trecut in registrul matricol toti elevii,am completat situatiile scolare prin trecerea lor din 

cataloagele scolare in registrele matricole 

• s-a trecut din cataloagele de corigente mediile obtinute de elevi in registrele matricole 

• s-a intocmit registrul de inscriere al elevilor si il actualizam permanent 

• s-a intocmit cataloagele pentru sustinerea examenelor de diferente 

• s-a tinut o evidenta clara a documentelor pe care le-am gestionat 

• s-a asigurat relatiile cu publicul in timpul programului de lucru 

• s-au eliberat acte de studii ale elevilor(diplome de BAC, certificate de absolvire a liceului, 

certificate de absolvire a ciclului inferior, certificate de competente, certificate de nivel) 

• s-au completat si eliberat duplicate diplome BAC,certificate absolvire liceu,certificate de nivel 

• s-au transmis toate datele solicitate de forurile superioare 
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• s-au inregistrat in registrul intrari-iesiri toate documentele dupa care le-am inaintat directorului 

• s-au adus la cunostiinta conducerii liceului toate situatiile si problemele serviciului secretariat 

• s-a adus la cunostiinta tuturor destinatarilor deciziile elaborate in compartiment si aprobate 

dedirector precum si notele de serviciu personalului din unitate 

• s-a comunicat cu tot personalul liceului,elevi, parinti cu privire la orice situatie neprevazuta 

aparuta 

• s-a intermediat comunicarea intre scoala si beneficiarii ei 

• s-a asigurat legatura unitatii scolare cu ISMB, alte unitati de invatamint, prin telefon, fax, e-mail 

• realizarea  programul serviciului secretariat in functie de programul unitatii si relationarea cu toti 

beneficiarii directi si indirecti si transmiterea spre aprobare conducerii liceului 

• s-a gestionat arhiva unitatii si se raspunde de documentele privind situatia scolara a elevilor cit si 

arhivarea acestora in conditii optime 

• s-a completat la zi programul REVISAL 

• s-au intocmit statele de plata lunare ale angajatilor pe baza contractelor de munca 

• s-au intocmit statisticile solicitate de ISMBucuresti, IS al sectorului 5 

• s-au actualizat dosarele personale ale cadrelor didactice ,didactic - auxiliar si nedidactic 

• S-a realizat o evidenta clara a zilelor de concediu medical, concedii fara plata, concedii de odihna 

• Intocmeste pontajele lunare si alcatuieste programul EDUSAL de salarii,statul de personal 

• S-au intocmit deciziile de modificare a salariului, acordare spor vechime, gradatie de merit 

• S-au intocmit proceduri operationale specifice compartimentului secretariat 

• Se asigura legatura permanent a institutiei cu comunitatile locale, aducind la cunostiinta 

conducerii unitatii toata corespondenta desfasurata si raspunde de asigurarea in termenele stabilite 

a feed-back-ului cu acesti factori externi 

• S-au intocmit diverse situatii necesare procesului instructic-educativ si activitatilor de secretariat 

• S-au indeplinit alte atributii la solicitarea conducerii unitatii 

• S-au respectat ordinea si disciplina la locul de munca, normele de protectia muncii, de PSI si ISU 

• S-a asigurat o continuitate a activitatii compartimentului secretariat pe toata perioada zilei,cu tot 

ce implica aceasta 

• S-a raspuns afirmativ tuturor solicitarilor conducerii unitatii privind prezenta in unitate 

 

      In toata aceasta perioada relatiile fata de conducerea unitatii au fost de subordonare si respect 

reciproc,iar fata de personalul din unitate atit didactic,didactic auxiliar cit si nedidactic au fost atit de 

colaborare cat si de respect.  

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAȚIE 

 

1.  PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

• am corelat activitățile compartimentului administrativ cu  planul  managerial al instituţiei; 

• am întocmit, în baza legislaţiei în vigoare, o serie de proceduri la activităţile specifice 

compartimentului administrativ; 

• am utilizat TIC,  atât la întocmirea documentelor, cât și în activitatea de proiectare a 

compartimentului funcțional; 

• am întocmit planificarea calendaristică a activităţilor din compartimentul administrativ, graficul 

de serviciu şi orarul personalului ce deservește paza, curățenia și întreținerea  școlii; 

• am propus conducerii unităţii, pe baza fișei de evaluare, calificativele anuale ale personalului 

nedidactic; 

• am predat, la începutul fiecărui an şcolar, sub inventar, fiecărui diriginte al clasei, sala de clasă 

cu toate dotările şi materialele didactice şi le-am preluat la sfârşitul anului şcolar pe bază de 

proces-verbal; 
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• am întocmit Planul Anual al Achizițiilor Publice; 

• am fost responsabilă de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor; 

•  am coordonat activitatea administrativă proprie în cadrul atribuţiilor din fişa postului precum şi 

a atribuţiilor reglementate prin actele normative în vigoare; 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR 

 Împreună cu conducerea unității am găsit și aplicat soluțiile optime pentru toate problemele ce 

revin sectorului administrativ. 

• am întocmit documentația pentru prestări bunuri și servicii, aprovizionarea cu produse de 

birotică, curăţenie, întreţinere, inclusiv bunuri de natura O.I. necesare bunei desfăşurări atât 

sectorului administrativ cât şi celui de învăţământ; 

• am întocmit documentații pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a instituției, realizând 

întreaga procedură(referat necesitate aprobat în C.A., Solicitare ofertă preț, Întocmire Proces 

Verbal selectare ofertă câștigătoare, Încheiere contract furnizor servicii – prestarea 

serviciilor/Proces verbal de recepție servicii - emitere factură) :  

1. întocmirea documentației privind SERVICII DE CONSULTANȚĂ SĂNĂTATE ȘI 

SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ; 

2. întocmirea documentației pentru VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ A CENTRALELOR 

TERMICE; 

3. întocmirea documentației pentru verificări PRAM; 

4. întocmirea documentației pentru SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ȘI ÎNCĂRCARE 

STINGĂTOARE DE INCENDIU; 

5. Întocmirea ANALIZEI DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ ; 

6. Întocmirea documentației pentru SERVICII DE MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE 

ANTIEFRACȚIE; 

7. Întocmirea documentației pentru SERVICE/MENTENANȚĂ SISTEME SECURITATE; 

8. Întocmirea documentației având ca obiect SERVICE ECHIPAMENTE IT, refill consumabile 

echipamente IT; 

9. Întocmirea PLANULUI DE PAZĂ mixt(personal propriu + externalizat) în vederea avizării;    

10.  actualizare anuală program informatic SAGA B, reînnoirea anuală a certificatului digital calificat 

în vederea semnării electronice a Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor 

sociale, impozitul pe venit și evidența persoanelor asigurate , în relația cu ANAF, și a Declarației 

205; 

11. Întocmirea documentației pentru EVALUAREA TERENURILORȘI REEVALUAREA 

CLĂDIRILOR unității școlare; 

12. Întocmirea documentației pentru INTABULARE ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ; 

13. Întocmirea documentației pentru externalizare SCIM; 

14. Întocmirea documentației pentru achiziționarea de imprimate cu regim special, tipizate școlare, 

etc. 

 

•  elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în vigoare, pentru realizarea de ACHIZIȚII 

PUBLICE ÎN SEAP, în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii cu aprobarea 

conducerii unităţii; 

• am întocmit  

• Note de intrare-recepţie și constatare diferențe,  

• Fișe de magazie  

• Bonuri de consum pentru achiziții de materiale de igienizare, birotică, papetărie, 

întreținere și reparații; 
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•  toate înregistrările, precum şi celelalte situaţii întocmite le-am realizat cu ajutorul tehnologiei 

computerizate; 

• am efectuat planificarea lunară a personalului de pază și am întocmit listele de pontaj lunar cu 

personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ; 

• am efectuat și întocmit, inventarul unității de învățământ, pe surse de finanțare, pe liste separate 

de mijloace fixe şi obiecte de inventar, am întocmit listele pentru propuneri casări și orice alte 

documente şi situaţii cerute de conducerea unităţii; 

• am asigurat circuitul documentelor conform unui grafic stabilit de comun acord cu conducerea 

unității. 

• am monitorizat analitic derularea contractelor încheiate cu furnizorii de utilități;  

• am respectat ordinea si disciplina la locul de muncă , normele de sănătate și securitate în muncă și 

situații de urgență. 

 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

 Am avut o relaţie eficientă cu personalul din cadrul serviciului administrativ, cu cadrele didactice 

auxiliare, cu cadrele didactice, , dar şi cu conducerea unităţii şcolare.  

Am contribuit la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă împreună cu personalul din 

subordine. 

 Am întreţinut relaţii de colaborare cu întreg personalul unităţii de învăţământ.  

Am folosit un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici superiori, partenerii 

economici şi sociali ai şcolii şi am fost cooperantă cu persoanele care au venit în contact cu unitatea 

şcolară . 

În toată această perioadă 2015-2016 relaţiile faţă de conducerea unităţii, de personalul din unitate 

atât didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost de respect și colaborare. 

 

 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 În anul şcolar 2015-2016 am manifestat interes pentru dezvoltarea personală, iniţiativă şi 

creativitate prin toate activităţile pe care le-am  desfăşurat. 

 Am răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezența în unitate. 

               

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂŢII ŞCOLARE 

 Vizând acest domeniu de evaluare, precizez că: 

• am întocmit întreaga procedură pentru ÎNCHIRIERE SPAȚII EXCEDENTARE prin licitație 

publică,în conformitate cu HCL 28/29.11.2012; 

• am monitorizat în permanență firmele câșigătoare ale LICTAȚIEI, prin emiterea lunară a  

• facturilor, contribuind de asemenea la creșterea veniturilor extragugetare; 

• am promovat respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii; 

• am promovat asigurarea siguranței și securității în insituția de învățământ prin efectuarea cu 

personalul de pază de instructaje lunare tematice; 

• am întocmit la timp toate situaţiile şi documentele; 

Prin toată activitatea mea, prin implicarea activă , am încercat să contribui la ridicarea nivelului calitativ 

al unităţii şcolare. 

 

ACTIVITATEA LABORANTULUI 
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DOBROTĂ DIANA – LABORANT CU ATRIBUȚII DE ARHIVAR 

 

 În calitate de gestionar al laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, informatică și cabinetelor 

de Limba și Literatura română, Limbi străine, Matematică, Geografie, Științe sociale, răspund 

de gestiunea acestora, ținând evidența materialului didactic existent în laborator; 

 Urmăresc împreună cu profesorii de specialitate păstrarea materialului didactic în bune 

condiții; 

 Identific și propun pentru casare materialul didactic care este imposibil de utilizat și prezintă 

pericol pentru elevi și profesori; 

 Particip la inventarierea anuală efectuată la nivelul unității de învățământ; 

 Cu profesorii de specialitate particip la recepția materialelor pentru  laboratoare; 

 Răspund de organizarea arhivei pe compartimente; 

 Întocmesc evidența tuturor documentelor existente în arhiva unității; 

 Întocmesc inventarierea fondului arhivistic pe termene de păstrare(în derulare); 

 În colaborare cu informaticianul liceului, am completat condica de prezență cu orarul 

cadrelor didactice; 

 Sortarea documentelor destinate maculaturii; 

 Îndeplinesc și alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea unității școlare. 

 

 

 

Director, 

 

Prof. Adriana LEAHU 
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