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I. ARGUMENT 

 

Acest raport prezintă activităţile desfăşurate în Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, în semestrul I al 

anului şcolar 2017 – 2018, evaluarea lor sumativă şi calitativă, comparativ cu obiectivele propuse în planul 

managerial pentru anul şcolar 2017 - 2018 şi planul de acțiune al școlii.  

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, Consiliul de Administrație și Comitetul reprezentativ al părinților vor fi valorificate în activităţile de 

proiectare ale planurilor manageriale pe anul școlar 2017 - 2018.  

Semestrul I al anului şcolar 2017-2018 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 vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea 

unei atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi părinţi. 

 

 

II. 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”.  
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III. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

 

1. Date de identificare a şcolii: 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” este situat în str. Samuil Vulcan nr. 8, Bucureşti, sector 5 

 

2. Organigrama Liceului Tehnologic „Dimitrie Gusti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Educației Naționale  

Inspectoratul  Şcolar al Municipiului Bucureşti 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii 

Consiliul de Administraţie 

Director 

Director adjunct 

Personal didactic 

auxiliar 
Secretariat Contabilitate Personal 

administrativ 

Şefi arii curriculare Responsabil  comisie pentru proiecte, programe 

educative, cooperare locală și internațională  

Responsabili comisii pe probleme 

Cabinet de asistenţă 

psihopedagică, psiholog 

Consiliul Profesoral 

Elevi Consiliul elevilor 
Părinţi 
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3. Organigrama activităţii de instruire practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Niveluri de învăţământ 

Nivel de Forma de Specializarea/calificarea Număr de elevi Număr de elevi 

Director 

Comisia pentru Evaluarea şi   

Asigurarea calităţii 

Responsabil catedră tehnică  
Agent economic 

Echipa de control a 
desfăşurării instruirii 

practice 

Profesori de specialitate Responsabilul comisiei de protecţia 

muncii- instruire practică 

Responsabil instruire 

practică 

Maiştrii instructori 

Elevi 
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învăţământ învăţământ înscrişi, la 

începutul anului 

şcolar 2017 - 

2018 

rămaşi, la 

sfârşitul 

semestrului I al  

anului şcolar 

2017 - 2018 

Liceal 

Cu frecvenţă zi 

Ştiinţe sociale 155 152 

Ştiinţe ale naturii 55 54 

Matematică-informatică 27 27 

Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reparaţii 

59 58 

Tehnician prelucrări 

mecanice 
40 40 

Învăţământ cu frecvenţă zi 336 331 

Cu frecvenţă 

seral 

Ştiinţe sociale 64 53 

Ştiinţe ale naturii 47 42 

Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reparaţii 

71 57 

Tehnician prelucrări 

mecanice 
22 22 

Învăţământ cu frecvenţă seral 204 174 

Cu frecvenţă 

redusă 

Ştiinţe sociale 157 157 

Ştiinţe ale naturii 31 30 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 188 187 

Număr de elevi învăţământ liceal – sem. I 728 692 
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5. Resurse umane: 

 

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

 

Director 

(numele şi prenumele) 

Gradul 

didactic 

Vechime 

la catedră 

Documentul 

de numire 

în funcţie 

Modalitatea 

numirii pe 

funcţie 

Unitatea de 

învăţământ la 

care are norma 

de bază  

Unitatea de 

învăţământ la 

care este titular  

(dacă e cazul) 

Observaţii,  

dacă este cazul 

(de ex: directorul este 

cadru didactic cu studii 

în străinătate 

echivalate 

/neechivalate în 

România) 
LEAHU ADRIANA I 29 6288/21.12.2016 CONCURS Liceul 

Tehnologic 

,,Dimitrie Gusti” 

Colegiul Tehnic 

Feroviar ,,Mihai I” 

- 

Director adjunct 

(numele şi prenumele) 

       

GROSU MĂDĂLINA 

MIRELA 

I 22 3822/22.08.2017 CONCURS Liceul 

Tehnologic 

,,Dimitrie Gusti” 

Liceul Tehnologic 

,,Dimitrie Gusti” 

- 
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PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

 
Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr de 

norme 

întregi 

/posturi 

 

Număr de 

cadre didactice 

cu norma de 

bază în 

unitatea de 

învăţământ  

Număr de 

cadre didactice 

titulare   ale 

unităţii de 

învăţământ 

 

Număr de cadre   

didactice 

calificate /procent 

din numărul total  

al cadrelor 

didactice 

 

Modalitatea angajării pe post 

(de ex: concurs titularizare, 

detaşare, suplinire, transfer) 

Se va preciza numărul de cadre 

didactice pentru fiecare situaţie  

Observaţii, 

 dacă este cazul 

(de ex: personal didactic 

cu studii în străinătate 

echivalate/neechivalate în 

România)  

45 24/34.27 35 32 45/100% concurs titularizare : 32, 

detaşare : - ,  

suplinire: 13 ,  

transfer: - 

- 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

1. Număr personal didactic calificat: 2. Număr personal didactic 

3. Cu doctorat 4. gradul I 5. gradul 

II 

6. cu definitivat 7. fără definitivat 8. Necalificat 

9. 2 10. 25 11. 4 12. 9 13. 5 14. - 
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Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

 

Vechime debutant 5 - 10 ani 10 - 15 ani 15 - 20 ani 20 – 25 ani Peste 25 

- în învăţământ 5 2 5 9 5 19 

 
 

Personalul didactic încadrat, pe grupe de vârstă1) 

 

 

Cod 
rând  

Persoane 
încadrate2) Sub 25 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 

65 ani şi  
peste  

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

Total  
din  

care: 
feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
Personal didactic 

(inclusiv profesori de 

instruire practică) 

45 32 - - - - 3 2 4 3 12 10 5 4 4 3 5 4 8 2 4 4 

1) vârsta împlinită la 1 ianuarie 2018; 
2) numai persoanele încadrate care au normă de bază în unitatea şcolară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 

 

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Categorie de personal Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

 

la nivelul 

normativelor 
privind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Bibliotecar 1 1 1  X  

Administrator patrimoniu 1 1 1  X  

Administrator financiar şef 1 1 1  X  

Administrator financiar 1 1 1  X  

Secretar şef 1 1 1  X  

Secretar 2 2 2  X  

Analist programator 1 1 1  X  

Laborant 1 1 1  X  

 

PERSONALUL NEDIDACTIC  

 Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

 

la nivelul 

normativelor 
privind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Funcționar 1 1 1  X  

Îngrijitoare 5 5 5 X   

Muncitor calificat-fochist 0 0 0  X  

Muncitor calificat 0 0 2 X   

Paznic 2 2 2  X  
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1. Săli de clasă /grupă  19 1094,02 

2. Cabinete  7 400,01 

3. Laboratoare  7 402,02 

4. Ateliere  2 170,95 

5. Sală şi / sau teren  

de educaţie fizică şi sport 

 2 971 

6.  Spaţii de joacă   - - 

TOTAL 37 3038 
 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de  2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor 

recreative  fiind de 10 minute. 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 

informare şi documentare 

 1 147,10 

2. Sală pentru  

servit masa 

 - - 

3. Dormitor   - - 

4. Bucătărie   - - 

5. Spălătorie   - - 

6. Spaţii sanitare  21 261,38 

7. Spaţii depozitare materiale didactice  4 16 

TOTAL 26 424,48 
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa 

(mp) 

1. Secretariat  2 72,76 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale  2 70,59 

3. Contabilitate *  1 57,07 

4. Casierie  *  - - 

5. Birou administraţie*  1 18,99 

TOTAL 6 219,41 
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Str. Samuil Vulcan nr. 8, Sector 5,  

  051702,Bucureşti  

Tel / Fax:    +40 (0)21 456 20 50 

http://liceulgusti.licee.edu.ro 

liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

IV. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

 

1. Managementul procesului de predare – învățare – evaluare 

 

OFERTA CURRICULARĂ  

 

Nr. 

Crt. 

Forma de 

învăţământ 
Clasa 

Număr de 

clase 
Specializare/calificare 

1 Zi 9  2 Științe sociale 

2 Zi 9  1 Științe ale naturii 

3 Zi 9  1 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

4 Zi 10  1 Științe sociale 

5 Zi 10  1 Matematica-informatica 

6 Zi 10  1 Tehnician prelucrări mecanice 

7 Zi 11  1 Științe sociale 

8 Zi 11  1 Științe ale naturii 

9 Zi 11  1 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

10 Zi 12  1 Științe sociale 

11 Zi 12  1 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

12 Zi 12  1 Tehnician prelucrări mecanice 

1 Seral 9  1 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

2 Seral 10  1 Științe ale naturii 

3 Seral 11  1 Științe sociale 

4 Seral 11 sem 2 1 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

5 Seral 12  1 Științe sociale 

6 Seral 12  1 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

7 Seral 12  1 Tehnician prelucrări mecanice 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com
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8 Seral 13  1 Științe ale naturii 

9 Seral 13  1 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

1 
Frecvenţă 

redusă 
9 1 Științe ale naturii 

2 
Frecvenţă 

redusă 
10 1 Științe sociale 

3 
Frecvenţă 

redusă 
11 1 Științe sociale 

4 
Frecvenţă 

redusă 
12 1 Științe sociale 

5 
Frecvenţă 

redusă 
13  Științe sociale 

 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ŞI CURRICULUM ÎN DEZVOLATRE LOCALĂ 

 

9A uman (1 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h socio-umane opțional „Educație pentru sănătate” – Aviz ISMB nr. 11000 / 15.05.2017 

9B uman (1 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h socio-umane opțional „Compania – afacerea mea pilot” – Aviz ISMB nr. 11000 / 15.05.2017 

9C real (1 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h matematică aprofundare 

9D tehnic 

- CDL – „Rezolvarea problemelor la locul de muncă” 

10A uman (1 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h limba și literatura română opțional „Educație interculturală” – OMECTS nr. 5817 / 

06.12.2010 

 

10B real (1 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h matematică aprofundare 

10C tehnic 

- CDL – „Tranziția de la școală la locul de muncă” 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 
 

 

Str. Samuil Vulcan nr. 8, Sector 5,  

  051702,Bucureşti  

Tel / Fax:    +40 (0)21 456 20 50 

http://liceulgusti.licee.edu.ro 

liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

11A uman (5-6 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h limba și literatura română opțional „Literatura închisorilor comuniste” – Aviz ISMB nr. 

11007 / 16.05.2017 

- 1 h limba și literatura română aprofundare 

- 1 h religie opțional „Pildele evanghelice, azi” – Aviz ISMB nr. 11132 / 16.05.2017 

- 1 h socio-umane opțional „Competență în mass-media” – Aviz ISMB nr. 11000 / 15.05.2017 

- 2 h istorie aprofundare 

11B real (4-5 CDS-conform plan cadru) 

- 2 h matematică aprofundare 

- 1 h matematică opțional „Polinoame” – Aviz ISMB nr. 11172 / 16.05.2017 

- 1 h matematică opțional „Educație pentru sănătate” – Junior Achievement– Aviz ISMB nr. 

11000 / 15.05.2017 

- 1 h socio-umane opțional „Competență în mass-media” – Aviz ISMB nr. 11000 / 15.05.2017 

12A uman (6-7 CDS-conform plan cadru) 

- 2 h limba și literatura română aprofundare 

- 1 h istorie opțional „Istoria recentă a României” – OMECTS nr. 3720 / 24.04.2016 

- 1 h istorie aprofundare 

- 1 h limba franceza aprofundare 

- 1 h socio-umane opțional „Etica în afaceri” – Aviz ISMB nr. 11000 / 15.05.2017 

- 1 h socio-umane opțional „ Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală” – Aviz ISMB 

nr. 11000 / 15.05.2017 

10A seral real (1 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h matematică aprofundare 

11A seral uman (2 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h limba și literatura română opțional „Literatura închisorilor comuniste” – Aviz ISMB nr. 

11007 / 16.05.2017 

- 1 h limba și literatura română aprofundare 

12A seral uman (3 CDS-conform plan cadru) 

- 1 h limba și literatura română aprofundare 

- 1 h socio-umane opțional „Etica în afaceri” – Aviz ISMB nr. 11000 / 15.05.2017 

- 1 h istorie opțional „Istoria recentă a României” – OMECTS nr. 3720 / 24.04.2016 

 

13A seral real (3 CDS-conform plan cadru) 

- 2 h matematică aprofundare 

- 1 h biologie aprofundare 
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REZULATELE  ÎNVĂŢĂRII – semestrul I al anului școlar 2017-2018 

 

Forma de 

învățământ 

Elevi 

promovați 

Elevi cu 

situația 

neîncheiată 

Elevi 

corigenți 

Procent de 

promovare 

Învăţământ cu 

frecvenţă zi 
201 72 58 60,73% 

Învăţământ cu 

frecvenţă seral 
138 36 0 79,31% 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
122 65 0 65,24% 

TOTAL U.Î. 461 173 58 66,62% 

 
 

 

Procent de promovare comparativ cu semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017  

 

 

Forma de învățământ 

Procent de 

promovare sem. I 

an şcolar 2017-

2018 

Procent de 

promovare sem. I 

an şcolar 2016-

2017 

Învăţământ cu 

frecvenţă zi 
60,73% 60% 

Învăţământ cu 

frecvenţă seral 
79,31% 66% 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
65,24% 91% 

TOTAL U.Î. 66,62% 67% 
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Frecvenţa  

 

Forma de 

învățământ 

Număr absenţe 

motivate  

sem I  

2017-2018 

Număr absenţe 

motivate  

sem I  

2016-2017 

Învăţământ cu 

frecvenţă zi 
7619 11378 

Învăţământ cu 

frecvenţă seral 
1952 4508 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
251 75 

TOTAL U.Î. 9822 15961 

 

 

 

 

Forma de 

învățământ 

Număr absenţe 

nemotivate  

sem I  

2017-2018 

Număr absenţe 

nemotivate  

sem I  

2016-2017 

Învăţământ cu 

frecvenţă zi 
11569 10962 

Învăţământ cu 

frecvenţă seral 
7230 7940 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
822 1039 

TOTAL U.Î. 19621 19941 
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Forma de 

învățământ 

Număr total de 

absenţe  

sem I  

2017-2018 

Numărtotal de  

absenţe  

sem I  

2016-2017 

Învăţământ cu 

frecvenţă zi 
19188 22340 

Învăţământ cu 

frecvenţă seral 
9182 12448 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
1073 1114 

TOTAL U.Î. 29443 35902 
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Note la purtare  

 

Forma de 

învățământ 

Număr de elevi cu 

nota la purtare sub 7 

Sem I 

2017 – 2018  

Număr de elevi cu 

nota la purtare sub 7 

Sem I 

2016 – 2017 

Învăţământ cu 

frecvenţă zi 
31 

49 

Învăţământ cu 

frecvenţă seral 
31 

34 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
0 

21 

TOTAL U.Î. 62 104 
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V. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE 
 

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

ȘI LIMBA LATINĂ 

 

Numele şi prenumele responsabilului comisiei metodice: PROF. STANOMIR ADRIANA 

 

Încadrare: 

 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Modul de încadrare 

Vechime  

Specializarea  Clase și nr. de ore / an 

în Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

Clase și nr. de ore / an 

în altă unitate de 

învățământ 

……………. 

STANOMIR ADRIANA 

Titular 

27 de ani 

 

Limba și literatura 

română – Limba 

italiană 

9A zi – 140  

12A zi – 175  

9A seral – 108 

12A seral – 140  

Nu 

ISTRATI MARILENA 

Titular 

36 ani 

 

 

Limba și literatura 

română – Limba 

franceza 

 

10C - 105 

11A - 175 

12B - 93 

11Aseral - 35 

12Bseral - 66 

13Aseral - 105 

Nu 

LEMNARU ȘTEFAN 

Titular 

30 ani 

Limba și literatura 

română – Limba 

latină 

10As – 105 

 11As – 105 

 11Bs II – 72 

 

Nu 

31 31

0

62

49

34

21

104

0

20

40

60

80

100

120

Învăţământ cu
frecvenţă zi

Învăţământ cu
frecvenţă seral

Învăţământ cu
frecvenţă redusă

TOTAL U.Î.

Număr de elevi cu nota la purtare sub 7 Sem I 2017 – 2018 

Număr de elevi cu nota la purtare sub 7 Sem I 2016 – 2017
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FIRĂNESCU ELENA 

CLAUDIA 

Titular 

15,3 ani 

 

 

Limba si literatura 

romana/ Limba 

engleza 

9 B- 140 

9 C-140 

10 A-140 

10 A-35 

10 B-105 

11 B-105 

Școala Gimnazială 

Nr.146, sector 5  

6 D - 140 

POPA COSTEL 

Suplinitor 

1an 

 

 

Limba și literatura 

română 

 9D zi - 108 

11 C zi - 99 

12 C zi - 93  

12 C seral - 66  

13 B seral - 62 

Școala Gimnazială 

Nr.103, sector 5  

5 A  = 140  

5 B  = 140 

 

➢ Parcurgerea conținuturilor propuse în planificarea calendaristică pe semestrul I s-a realizat: 

 Integral 

➢ Evaluare 

➢ Notarea elevilor s-a realizat: 

Ritmic 

➢ Precizați modalitățile și instrumentele de evaluare pe care le-au utilizat membrii comisiei 

metodice:  

Evaluare inițială – test predictiv  

Evaluare sumativă –teză, test, eseu, proiect, portofoliu 

Evaluare formativă – interviu, conversație, redarea unui conținut 

Evaluare orală: interviu, conversație, redarea unui conținut 

Evaluare scrisă: test, chestionar, eseu, referat, temă executată acasă, portofoliu, proiect, 

portofoliu, observarea, investigaţia, autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul, teza. 

➢ Portofoliul comisiei metodice este: 

Complet 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 

dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor: 

-stabilirea unui program de pregătire suplimentară;  

-cerinţe adaptate nivelului clasei sau elevilor cu CES;  

-sprijin individual în activităţi de predare diferenţiată; 

-realizarea de materiale de învățare printabile și online, diferențiate ca dificultate, care să 

permită elevilor învățarea în ritm propriu; 

-elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii 

competențelor disciplinei. 

-lecturi adecvate cu fișe de lucru 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele obținute: 

-pregătire suplimentară pentru Olimpiada de Limbă și Literatura Română și Olimpiada de 

Lectură ca abilitate de viață - etapa pe școală 

-organizarea etapei pe școală a OLLR și OLAV 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 

- stabilirea unui program de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat;  

- sprijin individual în activităţi de predare diferenţiată. 

➢ Activități metodice realizate la nivelul unității de învățământ, sectorului sau municipiului 

București. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice care au participat. 

-Activitate metodică pe sector „Dezbatere pe marginea modelelor de subiecte de la 

examenele naționale la limba și literatura română” – CT Gr. Cerchez, 23. 11.2017- prof. 

Stanomir Adriana 
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-Activitate metodică pe sector „Eminesciana” – CTIA D. Moțoc, 25.01.2018- prof. Stanomir 

Adriana 

-Activitate municipală a profesorilor de limba și literatura română privind examenele 

naționale, CN Sf. Sava, 09. 11.2017- prof. Stanomir Adriana, prof. Popa Costel 

-Activitate metodică pe sector „Lecție deschisă pentru debutanți-filiera tehnologică – 

Textul argumentativ”, 19.10.2017 susínută de prof. Popa Costel, participanți prof. 

Stanomir Adriana, prof. Istrati Marilena 

-Sesiune de referate Mihai Eminescu – 2018 – prof. Firănescu Claudia, prof. Popa Costel, 

prof. Stanomir Adriana, prof. Istrati Marilena 

➢ Activități științifice și de perfecționare. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei 

metodice care au participat: 

-Membru Comisia pentru organizare și evaluare a Olimpiadei de Limba și Literatura 

Română, etapa pe sector, clasele IX-XII, 20.01.2018 - prof. Stanomir Adriana,  

-Profesor evaluator etapa pe sector Olimpiada de Limba și Literatura Română, clasele IX-

XII, 20.01.2018 - prof. Popa Costel, prof. Stanomir Adriana 

-Comisia pentru organizare și evaluare a Olimpiadei de Lectură ca Abilitate de Viață, 

etapa pe școală, nivel III - IV, octombrie, 2017 prof. Firănescu Claudia, prof. Popa Costel, 

prof. Stanomir Adriana, prof. Istrati Marilena 

-Comisia pentru organizare și evaluare a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, 

etapa pe școală, clasele IX-XII, noiembrie, 2017 prof. Firănescu Claudia, prof. Popa Costel, 

prof. Stanomir Adriana, prof. Istrati Marilena 

-Implementarea eficientă a curricumului gimnazial – clasa a v-a (program de formare continuă) - 

prof. Popa Costel 

-Inspecție de specialitate pentru examenul de definitivat -  prof. Popa Costel 

➢ Activități extrașcolare. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice care 

au participat: 

-Activitati desfasurate sub egida Asociatiei The Social Incubator - prof. Firănescu Claudia 

-Workshop de comunicare relatională – metoda ESPERE - prof. Firănescu Claudia 

-Voluntar „Dăruiește de Crăciun” – Centrul de primire în regim de urgență Cireșarii II, 

20.11.2017-23.12.2017 - prof. Stanomir Adriana 

-Coordonator și mentor  „Ziua Ștafetei”, Terre des hommes, noiembrie, 2017 - prof. 

Stanomir Adriana 

-Educație juridică pentru liceeni, DGPMB, Serviciul de Analiză și Prevenire a 

Criminalității, 20.11.2017 -  prof. Stanomir Adriana 

-Participare Campanie națională de marcare a Zilei Internaționale a Drepturilor 

Copilului-„Opinia ta este un drept fundamental”, Salvați Copiii, 20-24.11.2017 - prof. 

Stanomir Adriana 

-Vizionare film „Aniversarea”, AFI Palace Cotroceni, 20.11.2017 - prof. Stanomir Adriana 

-Educație ecologică. „Biodiversitate. Toamna”, Grădina Botanică, 21.11.2017 - prof. 

Stanomir Adriana 

-„Bucureștiul ieri, Bucureștiul azi” - vizitarea obiectivelor turistice, 22.11.2017 - prof. 

Stanomir Adriana 

-Atelier de creație „Cusături populare”, 23.11.2017 - prof. Stanomir Adriana 

-„Stil de viață sănătos”, 24.11.2017 - prof. Stanomir Adriana 
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➢ Elevi cu situația școlară neîncheiată: 

 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi cu 

situație neîncheiată 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  2 

Seral 10 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  4 

Seral 6 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  4 

Seral 5 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  3 

Seral 3 

 

➢ Elevi corigenți: 

 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi 

corigenți 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  2 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  4 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  6 

Seral - 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  5 

Seral - 

 

➢ Situația statistică a mediilor semestrului I, pe clase: 

 

Clasa Specializarea/Calificarea 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

5 – 6,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

7 – 8,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

9 – 10 

9A științe sociale 16 14 1 

9B științe sociale 10 22 - 

9C științe ale naturii 10 20 - 

9D mecanic 12 8 - 

10A științe sociale 14 16 2 

10A CDȘ științe sociale - - 34 

10B matematică-informatică 16 10  

10C mecanic 2 12 5 

11A științe sociale 11 10 7 

11A CDȘ științe sociale - 3 25 

11B științe ale naturii 10 13 - 

11C mecanic 11 1 - 
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12A științe sociale 12 7 4 

12B mecanic 7 9 1 

12C mecanic 7 1 1 

9As mecanic 12 7 - 

10As științe ale naturii 7 10 2 

11As științe sociale 14 13 - 

11As CDȘ științe sociale - 1 28 

12As științe sociale 9 10 3 

12Bs mecanic 12 8 2 

12Cs mecanic 16 2 1 

13As științe ale naturii 12 6 3 

13Bs mecanic 9 3 - 
 

 

ANALIZA SWOT 

 

În semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018, 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-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;  

- 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; 

- 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. 
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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.  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) 

- efectuarea unui număr mare de ore în Cabinetului de Limba și Literatura română (sala 30) – 

aprox.70%  

- 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), testări (teze cu subiect unic)  

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

Mihai Eminescu-Ziua Culturii Naționale, a Sărbatorilor de Crăciun, de Ziua Națională a 

României ș.a. 

 

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 auxiliarelor curriculare  

- Neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare. 

- 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. 
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▪ 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 îndeosebi 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 METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ENGLEZĂ  

 ȘI  LIMBA FRANCEZĂ 

 

      Responsabilul comisiei metodice: BOATĂ RAMONA  

Încadrare: 

 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Modul de încadrare 

Vechime 

Specializarea Clase și nr. de ore / an 

în Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

Clase și nr. de ore / an 

în altă unitate de 

învățământ 

……………. 

MANTA GRAȚIELA 

OANA 

 

TITULAR 

20 ANI 

LIMBA 

ENGLEZĂ 

9A, 9C, 10A, 10B,10C, 

11C, 9As, 11As, 12As, 

13Bs 

 

BOATĂ RAMONA 

 

TITULAR 

14 ANI 

LIMBA 

ENGLEZĂ 

9B; 11A; 11B; 12A; 

12C; 10As; 12Bs; 

12Cs;13As; 11Bs II 

 

 

 

LEPĂDATU CRISTINA 

 

 

TITULAR 

20ANI 

LIMBA 

FRANCEZĂ 

9B, 9D, 10B, 10C, 

11A, 11B, 11C, 11As, 

11Bs2, 12As, 13Bs 

19,83/ore pe saptamana 

4,63 ore/saptamana la 

frecventa redusa 

 

TULEA GRAȚIELA 

 

TITULAR 

LIMBA 

FRANCEZĂ 

9A; 9C; 10A; 12A; 

12B; 12C; 9As; 10As  

12Bs; 13As  

18,54 ore/saptămână 
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Parcurgerea conținuturilor propuse în planificarea calendaristică pe semestrul I s-a realizat 

integral 

 

➢ Evaluare 

➢ Notarea elevilor s-a realizat ritmic. 

 

➢ Precizați modalitățile și instrumentele de evaluare pe care le-au utilizat membrii comisiei 

metodice:  

- Teste inițiale, evaluări orale, lucrări scrise, teze, evaluare continuă, sumatiivă și finală, 

fișe de lucru, teme, portofoliul elevului, proiecte didactice. 

 

➢ Portofoliul comisiei metodice este complet: 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 

dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor: 

- Sprijin individual în activitatea de predare diferențiată 

- Discuții individuale 

- corectarea sistematică a temelor şi lucrărilor individuale ale elevilor, cu  scopul 

consolidării unor competenţe solide de folosire corectă a structurilor ortografice tipice  

limbii engleze/franceze, 

- alocarea unui timp suplimentar pentru reluarea problemelor de gramatica 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele obținute: 

- Pregatirea suplimentară a elevilor pentru olimpiada de limba engleză 

o Bălan Mihai, 9A - 76 puncte la olimpiada de limba engleză, faza pe școală, 

profesor coordonator Grațiela MANTA 

o Stoian Bianca, 10B -72 puncte la olimpiada de limba engleză, faza pe școală, 

profesor coordonator Grațiela MANTA 

o Drăgan Maria, 9B – faza pe școala, profesor coordonator Ramona BOATĂ 

o Dumitru Alexandru, 9B - faza pe școala, profesor coordonator Ramona BOATĂ 

o Stoica Ioana, 9B - faza pe școala, profesor coordonator Ramona BOATĂ 

o Negrea Georgiana, 11A - faza pe școala, profesor coordonator Ramona BOATĂ 

- Pregătire elevi pentru testarea IELTS, elevii NEGROIU ANDREI, 11A și SULIMAN 

VALENTIN, 11A au participat la o pre-testare IELTS organizată de Centrul de Limbi 

Străine A_BEST în data de 26.10.2018 și au obținut următoarele rezultate: 

▪ NEGROIU ANDREI – proba LISTENING: 30/48; proba READING: 36/46 

▪ SULIMAN VALENTIN – proba LISTENING:28/48; proba READING:34/46 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 

 

Membrii comisiei metodice de limbi străine au alocat timp suplimentar elevilor din anii terminali 

în vederea pregătirii pentru susținerea examenului de competențe lingvistice într-o limbă de 

circulație internațională. 

 

 

➢ Activități științifice și de perfecționare. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei 

metodice care au participat: 

 

- MANTA Grațiela este înscrisă la gradul I 

- BOATĂ Ramona 
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• Curs de formare continuă MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE 

ÎN EDUCAȚIE, 100 ore/25 CPT 

• Participare workshop ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE, organizat 

de Centrul de Limbi Străine A_BEST în data de 28.09.2018 

- LEPĂDATU Cristina 

• La Journée “Didier Fle”, 16.09.2017, Liceul Cervantes, Attestation de 

participation 

• Ziua Europeana a limbilor straine, 28.09.2017, Central de limbi străine A_BEST 

Certificat de participare 

• Master- Evaluarea calitatii materialelor si produselor - Universitatea Politehnica 

Bucuresti, 2017-2018 – semestrul I, Politehnica Bucuresti, Sesiune 

- TULEA Grațiela este înscrisă la examenul de definitivat 

 

➢ Activități extrașcolare. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice care 

au participat: 

- Cercul „ Mihai Eminescu”, 15.01.2018, Manta Gratiela, Lepădatu Cristina, Boată 

Ramona 

- Explorarea muntelui „Himalaya”, 22.01.2018, Boată Ramona, Lepădatu Cristina 

- Vizionare filme documentare-Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” - laboratorul de limbi 

straine, Manta Grațiela, Lepădatu Cristina, Tulea Grațiela 

- Mari scriitori ai literaturii universale: Ernest Hemingway, Marcel Proust si Mircea 

Eliade, Poezia universului carceral - Masa rotunda. Manta Grațiela, Lepădatu Cristina, 

Tulea Grațiela 

- Vizită la Târgul de carte ”Gaudeamus”. Manta Grațiela, Lepădatu Cristina, Tulea Grațiela 

- Participare concert la Sala Radio-Alexandru Tomescu. Manta Grațiela, Lepădatu Cristina, 

Tulea Grațiela 

- Five o’clock tea- adancirea cunoasterii culturii si civilizatiei popoarelor europene. Manta 

Grațiela, Lepădatu Cristina, Tulea Grațiela 

- Excursie Timișul de jos. Boată Ramona, Lepădatu Cristina 

 

➢ Elevi cu situația școlară neîncheiată: 

 

▪ LIMBA ENGLEZĂ  

 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi cu 

situație neîncheiată 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  4 

Seral 3 

Frecvență redusă 24 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  - 

Seral 3 

Frecvență redusă 15 

Matematică-informatică Zi  2 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  - 

Seral 3 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  - 

Seral - 
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▪ LIMBA FRANCEZĂ 

 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi cu 

situație neîncheiată 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  3 

Seral 14 

Frecvență redusă 38 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  1 

Seral 4 

Frecvență redusă 15 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  5 

Seral 12 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  - 

Seral - 

 

➢ Elevi corigenți: 

 

▪ LIMBA ENGLEZĂ 

 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi 

corigenți 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  - 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  - 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  - 

Seral - 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  - 

Seral - 

 

▪ LIMBA FRANCEZĂ 

 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi cu 

situație neîncheiată 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  1 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  4 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  - 

Seral - 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  - 

Seral - 
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➢ Situația statistică a mediilor semestrului I, pe clase: 

 

▪ LIMBA ENGLEZĂ 

 

Clasa Specializarea/Calificarea 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

5 – 6,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

7 – 8,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

9 – 10 

9A  Științe sociale 15 9 7 

9B Uman – știinte sociale - 19 11 

9C Matematică-informatică 15 7 3 

10A Științe sociale 20 7 6 

10B Matematică-informatică 10 12 3 

11A Uman – științe sociale - 20 8 

11B Real – științe ale naturii - 20 5 

12A Uman – știinte sociale 5 10 5 

12C Tehnic  Modul Modul Modul 

9As Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

12 7 0 

10As Real – științe ale naturii 4 15 2 

11As Științe sociale 10 16 2 

12As Științe sociale 10 11 1 

12Bs Tehnic  Modul Modul Modul 

12Cs Tehnic  Modul Modul Modul 

13As Real – științe ale naturii 7 10 4 

13Bs Tehnic Modul  Modul  Modul  

9Afr Real – științe ale naturii 4 13 - 

10Afr Uman – știinte sociale 23 1 - 

11Afr Uman – știinte sociale 22 6 - 

12Afr Uman – știinte sociale 18 15 - 

13Afr Uman – știinte sociale 20 21 - 

 

 

▪ LIMBA FRANCEZĂ  

 

Clasa Specializarea/Calificarea 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

5 – 6,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

7 – 8,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

9 – 10 

9A  Științe sociale 16 6 8 

9B Uman – știinte sociale 1 25 4 

9C Matematică-informatică 16 6 4 

9D Tehnic 15 6 1 

10A Științe sociale 15 15 5 

10B Matematică-informatică 16 10 1 

10C Tehnic 9 9 1 

11A Uman – științe sociale 3 20 5 

11B Real – științe ale naturii 8 16 1 

12A Uman – știinte sociale 11 10 4 

12C Tehnic     
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9As Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

11 7 - 

10As Real – științe ale naturii 13 6 1 

11As Științe sociale 7 13 3 

12As Științe sociale 14 12 2 

12Bs Tehnic  Modul Modul Modul 

12Cs Tehnic  Modul Modul Modul 

13As Real – științe ale naturii 12 6 3 

13Bs Tehnic  Modul Modul Modul 

9Afr Real – științe ale naturii 9 6 - 

10Afr Uman – știinte sociale 7 17 - 

11Afr Uman – știinte sociale 23 12 - 

12Afr Uman – știinte sociale 28 18 - 

13Afr Uman – știinte sociale 34 4 - 
  

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ  

 

Numele şi prenumele responsabilului comisiei metodice Ioana Domenico 

 

Încadrare: 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Modul de încadrare 

Vechime  

Specializarea  Clase și nr. de ore / an 

în Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

Clase și nr. de ore / an 

în altă unitate de 

învățământ 

……………. 

 

 

 

Domenico Ioana 

Profesor titular 

24 ani 

 

 

matematica 11B 7h/sapt 

2optional, 2ore 

aprofundare  

Dirigentie 

10A 2h/sapt 

9C 5h/sapt 

1h aprof 

11As, 12As 2h/sapt  

8D 4h/sapt 

 

STOIAN DANIELA 

16 ore 

Vechime- 30 ANI 

matematica XB – zi, XC- zi, XI A-

zi, IX A- seral, XII B – 

seral, XI Bm - seral 

 

Nu este cazul 

Stanciu Sorina 

Titular  

matematica 9A, 11C, 12B 

10AS, 13AS, 13BS 

 

Irimia Izabela 

Suplinitor  

matematica 9B, 9D, 12A, 12C 

12CS 

 

 

➢ Parcurgerea conținuturilor propuse în planificarea calendaristică pe semestrul I s-a 

realizat: 

o Integral x 

 

➢ Evaluare 

➢ Notarea elevilor s-a realizat: 
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o Ritmic x 

 

➢ Enumerați cauzele ce au determinat notarea aleatorie și acțiunile întreprinse pentru  

înlăturarea  acestora (dacă au existat) precizând și numele cadrului diactic: 

➢ Precizați modalitățile și instrumentele de evaluare pe care le-au utilizat membrii comisiei 

metodice:  

___ evaluare partiala/globala, evaluare initiala/continua/sumativa, metode traditionale: 

orale/scrise. Metode complementare de evaluare: observatia, investigatia, autoevaluarea, 

participarea activa, proiect. 

 

➢ Portofoliul comisiei metodice este: 

o Complet x 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 

dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor: 

______ Asezarea elevului intr-un loc in care sa fie cat mai putini factori distractori.  .Alegerea 

unui bun coleg de banca, si stabilirea unor reguli clare si precise. Folosirea motivatiei, eliminarea 

fortarii sa se grabeasca, adaptarea exercitiilor, sau repetarea acestora cu mici schimbari, 

adaptarea lor la sarcini de lucru diversificate. 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 

_______pregatire suplimentara 

Activități metodice realizate la nivelul unității de învățământ, sectorului sau municipiului 

București. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice care au participat. 

_______ sedintele de catedra pe diverse tema: alegera manualelor, auxiliarelor, incadrarea, 

prezentare referate de evaluare (au participat toti membri catedrei), olimpiada de matematica 

 
 

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE FIZICĂ, CHIMIE ȘI BIOLOGIE 

 

Numele şi prenumele responsabilului comisiei metodice: Constantin Liliana  

 

Încadrare: 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Modul de încadrare 

Vechime  

Specializarea  Clase și nr. de ore / an 

în Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

Clase și nr. de ore / an 

în altă unitate de 

învățământ 

……………. 

Grosu Mădălina Mirela 

Titular  

22 ani 

 

 

Chimie-fizică 10Bzi-70h/an 

11Bzi-70h/an 

9As-36h/an 

10As-70h/an 

12Bs-33h/an 

12Cs-33h/an 

13As-35h/an 

13Bs-31h/an 

Total ore / an - 378 

 

Stan Cristina Iuliana 

Titular 

12 ani 

 

Biologie 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 

10B, 10C, 10D, 11B, 

9As, 10As, 13As 

16 ore/saptamana 

11D,11A, 9B, 5B 

4 ore/saptamana 

140 ore/an 
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Total 560 ore/an 

Constantin Liliana Violeta 

Titular 

19 ani 

 

Fizica 9A, 9B, 10A, 9As, 

10As, 11As, 12Bs, 

12Cs, 13As, 13Bs 

Total 656 ore/an 

 

Alexandrescu Gabriela 

Titular  

Fizica 9C, 9D, 10B, 10C, 11B 

11C, 12B, 12C 

Total 647 ore/an 

 

Suditu Simona 

Pensionar  

Chimie 9A, 9B, 9C, 9D, 10A 

10C, 11C, 12B, 12C 

Total 377 ore/an 

 

 

➢ Parcurgerea conținuturilor propuse în planificarea calendaristică pe semestrul I s-a 

realizat: 

o Integral – x  

➢ Evaluare 

➢ Notarea elevilor s-a realizat: 

o Ritmic – x  

➢ Precizați modalitățile și instrumentele de evaluare pe care le-ați utilizat:  

Teste, lucrări scrise, referate, proiecte 

➢ Portofoliul cadrului didactic este: 

o Complet – x  

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 

dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor 

 

Pregătire suplimentară, fișe de lucru și materiale de sprijin, chestionare pentru identificarea 

dificultăților întâmpinate de elevi în timpul învățării 

Conţinutul învăţării adaptat la posibilităţile şi nivelul lor intelectual 

Sarcini de lucru cu grade diferite de dificultate 

Utilizarea unor materialele de sprijin 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele obținute 

Sarcini de lucru cu grade mai mari de complexitate 

Ore de pregătire suplimentară 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: Nu este cazul – nu sunt elevi 

care să susțină examenul de bacalaureat la chimie, fizica 

Biologie 

➢ Pregatire suplimentara 

➢ Rezolvarea  variantelor de subiecte de bacalaureat 

➢ Testarea periodică a elevilor in vederea verificarii cunostintelor de baza 

➢ Activități metodice realizate la nivelul unității de învățământ, sectorului sau municipiului 

București. Precizați titlul activității și nominal membrii catedrei care au participat. 

Consfătuirea cadrelor didactice – septembrie 2017.  

Chimie 

Activitate metodică pe sector desfășurată la Liceul Teoretic Ion Barbu – noiembrie 2017 

Activitate metodică pe sector cu tema "Studii privind obținerea de produse cosmetice ecologice 

din surse minerale și vegetale” desfășurată la Liceul Economic Viilor – decembrie 2017  

➢ Activități științifice și de perfecționare 

Chimie Curs EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE - SEAP – CCD București – octombrie 2017 

Fizica Seminar Fondurile europene in administratia publica locala 
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➢ Activități extrașcolare. Precizați titlul activității și nominal membrii catedrei care au 

participat 

Chimie 

Participare Concurs  “Nasterea Domnului-Renasterea Bucuriei” EDITIA a VII-a, Iasi, 2017 

Şcoala „Liteni” – IAŞI ;  Şcoala “B. P. HAŞDEU” Iaşi 

Fizica 

16 octombrie 2017 Provocari si oportunitati de securitate ale Romaniei in context est-european 

29 noiembrie 2017 Onor casei regale! Rolul monarhiei in faurirea statului modern roman prin 

Marea Unire de la 1918 

Luni/ 20 11 2017: Saptamana portilor deschise de la Colegiul Universitar Spiru Haret, vizita, 

prezentare oferta, discutii 

Marti / 21 11 2017: Gala Voluntarilor de Cruce Rosie din Romania 

Miercuri/ 22 11 2017: Vizita adapost pentru animale 

Joi/ 23 11 2017: Activitate de voluntariat Tehnici si metode de interventie in caz de accident 

Vineri /22.04:  Vizita Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” 

Biologie 

Participare la simpozionul  “IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul naturii” 

➢ Elevi cu situația școlară neîncheiată: 

Chimie 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi cu 

situație neîncheiată 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  - 

Seral - 

Frecvență redusă 11 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  - 

Seral 2 

Frecvență redusă 15 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  - 

Seral - 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  - 

Seral - 

Biologie 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi cu 

situație neîncheiată 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  - 

Seral - 

Frecvență redusă  

Real  
Științe ale naturii 

Zi  4 

Seral 2 

Frecvență redusă  

Matematică-informatică Zi  2 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  6 

Seral 12 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi   

Seral  
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➢ Elevi corigenți: 

Chimie 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi 

corigenți 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  - 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  - 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  5 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  - 

Seral - 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  - 

Seral - 

Fizica 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi 

corigenți 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  2 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  - 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  - 

Seral - 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  - 

Seral - 

Biologie 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi 

corigenți 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  2 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  2 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  1 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  5 

Seral - 

Tehnician prelucrări 

mecanice 

Zi  - 

Seral - 
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➢ Situația statistică a mediilor semestrului I, pe clase: 

Chimie 

Clasa Specializarea/Calificarea 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

5 – 6,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

7 – 8,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

9 – 10 

10Bzi Matematică-informatică 22 - - 

11Bzi Științe ale naturii 25 - - 

9As Tehnic  22 - - 

10As Științe ale naturii 19 - - 

12Bs Tehnic  17 - - 

12Cs Tehnic  15 4 - 

13As Științe ale naturii 13 3 3 

13Bs Tehnic  9 4 - 

Biologie 

Clasa Specializarea/Calificarea 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

5 – 6,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

7 – 8,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

9 – 10 

9A Uman / Științe sociale 

  

21 7 2 

9B Uman / Științe sociale  

  

20 8 1 

9C Real /Științe ale naturii 18 3 - 

9D Tehnic 12 - - 

10A Uman/  Științe sociale 

  

24 8 2 

10B Real/Matematică-

informatică 

18 8 - 

10C Tehnic 15 1 - 

11B Real /Științe ale naturii 14 8 - 

9 A ser Tehnic 18 1 - 

10 A ser Real /Științe ale naturii 14 5 2 

13 A ser Real /Științe ale naturii 15 3 2 

 

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE 

 

Numele şi prenumele responsabilului comisiei metodice: Balan Carmen  

 

Încadrare: 

 

Numele și prenumele cadrului 

didactic 

Modul de încadrare 

Vechime  

Specializarea  Clase și nr. de ore / an în 

Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

Clase și nr. de ore / an 

în altă unitate de 

învățământ 

……………. 

 

Badescu Virgil 38 ani 

 

Univ.Bucureşti 

-Fac.de Istorie si 

Filosofie 

9C-1, 9D-1, 10C-1,10B-

1, 11B-1, 11C-1, 12B-1, 

12C-1, 9As-1,10As-1, 

11As-1, 11Bs2-2, 12As-

4, 13As-1 

 

 

NU 
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Sava Iolanda 32 ani 

Univ.Bucureşti 

-Fac.de Istorie  

IX A-2h, IX B-2h, X A-

3h, XI A-5h,XIIA-4h și 

IRR-1h 

NU 

 

Balan Carmen 20 de ani 

 

Univ.Bucureşti 

-Fac.de Geografie, 

9A/2, 9B/2, 9C/1, 10A/2, 

10B/1, 10C/1,11B/1, 

11C/1, 12A/2, 

12B/1,12C/1 ,10As/1, 

12As/2, 13Bs/1, 11Bs2/2 

NU 

Velea Simona 20 de ani 

 

Univ.Bucureşti 

-Fac.de Geografie,  

, 

11As -2ORE  

13As-1ORA 

Liceul Teoretic „Ion 

Barbu” 18 ORE   

6-1ORA C,D 

7-1 ORA :B, C 

8-2ORE B, C, D 

11 -3ORA E 

11D -1 ORA 

12A-1ORA 

12D-3ORE 

 

Andrei Marius 19 ani 

Univ.Bucureşti 

-Fac.de Geografie, 

9D-1 ORA 

11A-2 ORA  

9As-1 ora 

Scoala nr.13-8ore 

Clasele 5-6-7-8 

Scoala nr.167-7ore 

Clasele 5-6-7-8 

 

➢ Parcurgerea conținuturilor propuse în planificarea calendaristică pe semestrul I s-a realizat: 

Integral 

 

Evaluare 

➢ Notarea elevilor s-a realizat: 

Ritmic 

 

lecţii de tipuri diferite, structurate dupa modele variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu 

conţinuturile abordate, cu competenţele vizate. 

 

 

➢ Precizați modalitățile și instrumentele de evaluare pe care le-au utilizat membrii comisiei metodice:  

-testarea initiala, teste scrise; • tesari orale (inclusiv „ascultarea orală” utilizată foarte larg, dar cu 

multiple limite); • activităţi practice; • sisteme complementare (de tip „portofoliu”, lucrări independente 

dirijate, cercetare individuală etc.) 

- test secvenţial pentru identificarea realizării obiectivelor asumate pentru o anumită secvenţă; 

această secvenţă poate fi o unitate elementară de instruire (o „lecţie”), o unitate supraordonată lecţiei, dar 

mai mică decât un semestru (de exemplu, un „capitol” tematic sau un modul); -test semestrial, la finalul 

semestrului 1 

-eseuri structurate si lucru in echipe pe o situatie problema. 

 

Precizați nominal membrii comisiei metodice care au portofoliul incomplet enumerând 

documentele care lipsesc: nu e cazul. 

➢ Portofoliul comisiei metodice este: 

Complet 

 

➢ Enumerați documentele care lipsesc din portofoliul comisiei metodice:  

orarul profesorilor necompetat in formatul electronic 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în dobândirea 

cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor: 

Lucru individual cu eleva clasei a 10 A – Spiridon Alexa  invatarea si evaluarea prin proiecte individuale 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele obținute: 
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Implicarea in proiecte speciale nonformale si confectionarea unor obiecte din produse reciclate in cazul 

proiectului „Zero deseuri ”. Au obtinut diplome de participare. 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din ani terminali 

Activitati de pregatire  cu grupa elevilor care sustin bacalaureatul la proba  geografie si istorie  

12A zi in ziua de joi sala 27 si 31 

 

➢ Activități metodice realizate la nivelul unității de învățământ, sectorului sau municipiului București. 

Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice care au participat. 

1. Consfatuirea profesorilor de geografie- Univ. "Dimitrie Cantemir", 15 septembrie 2017 

2. Activitatea metodica- C.N "Gheorghe Lazar", 6 octombrie 2017 

3. Activitatea metodica- C.N "Gheorghe Lazar", 8 ianuarie 2018 

 

 

➢ Activități științifice și de perfecționare. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice 

care au participat: 

  

➢ Activități extrașcolare. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice care au participat: 

1. Participarea in calitate de coordonator de ateliere de lucru, sector 1,Bucuresti, in cadrul 

Proiectului " Educarea Elevilor pentru economia circulara- economie care produce zero deseuri" 

Simona Velea 

2. Participarea in calitate de profesor la ateliere de lucru, sector5,Bucuresti, in cadrul Proiectului " 

Educarea Elevilor pentru economia circulara- economie care produce zero deseuri" Balan 

Carmen, Andrei Marius, Popa Costel 

3. Excursie Cheile Oltetului – 11-12 noiembrie 2018. Balan Carmen 

4.  Participarea la activitatile proiectului" Decor Urban" derulat in cadrul Parteneriatului Civic 

pentru Educatie CIVITAS, in perioada 6-30 noiembrie 2017 Simona Velea 

5. Participarea la World Larget Lesson –implementarea obiectivelor Dezvoltatii Durabile          

22.09.2017 Balan Carmen 

6. „Trecute vieti de domne si domnite „.  Balan Carmen 

7. O zi la BibliotecaBiblioteca Metropolitana „  George Cosbuc ”. Balan Carmen 22.11.2017 –  

8. Parcul Carol – igienizare –clasa 9D – Andrei Marius  

9. Kilimandjaro – prezentat de Mircea Pavel -22.01.2018 Balan Carmen, Andrei Marius 

 

 

➢ Elevi cu situația școlară neîncheiată: 

 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi cu 

situație neîncheiată 

Teoretică  

Uman  Istorie-Geografie 

Zi  
4geografie 

18 istorie 

Seral 
23 geografie 

23 istorie 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  1 

Seral 5 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  
4geografie 

6istorie 

Seral - 

Tehnician prelucrări mecanice 
Zi  1geografie 

Seral - 
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➢ Elevi corigenți: 

 

Filiera Profilul Specializarea 
Forma de 

învățământ 

Numărul de elevi 

corigenți 

Teoretică  

Uman  Științe sociale 

Zi  7 istorie 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Real  
Științe ale naturii 

Zi  - 

Seral - 

Frecvență redusă - 

Matematică-informatică Zi  - 

Tehnologică  Tehnic  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Zi  1istorie 

Seral - 

Tehnician prelucrări mecanice 
Zi  - 

Seral - 

 

➢ Situația statistică a mediilor semestrului I, pe clase:  Balan Carmen 

➢ Clasa Specializarea/Calificarea 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

5 – 6,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

7 – 8,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

9 – 10 

9A Stiinte sociale 6 16 8 

9B Stiinte sociale 7 15 7 

9C Științe ale naturii 8 14 6 

10A Stiinte sociale 7 17 9 

10B Științe ale naturii 9 14 5 

10 C Tehnician prelucrări 

mecanice 

14 12  

11B Științe ale naturii 5 15 9 

11C Tehnician prelucrări 

mecanice 

9 8  

12A Stiinte sociale 15 12 4 

12B Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

14 3  

12 C Tehnician prelucrări 

mecanice 

13 3  

10As Științe ale naturii 16 6 4 

12As Stiinte sociale 12 6 2 

13Bs Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

8 7 2 

 

Badescu Virgil 

 

Clasa Specializarea/Calificarea 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

5 – 6,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

7 – 8,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

9 – 10 

9C Științe ale naturii 10 14 3 

9D Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

13 8 1 

10B Matematică-informatică 2 6 19 
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10C Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

5 2 14 

11B Științe ale naturii - 7 18 

11C Tehnician prelucrări 

mecanice 

7 6 3 

12B Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

9 2 6 

12C Tehnician prelucrări 

mecanice 

8 1 8 

9As Tehnician prelucrări 

mecanice 

8 6 5 

10As Științe ale naturii 12 6 3 

11As Stiinte sociale 11 11 5 

12As Stiinte sociale 15 3 4 

13As Științe ale naturii 10 7 4 

 

 

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE SOCIO-UMANE, RELIGIE, ARTE  

ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ 

 

Numele şi prenumele responsabilului comisiei metodice: Cornelia Panait 

 

Încadrare: 

 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Modul de încadrare 

Vechime  

Specializarea  Clase și nr. de ore / an 

în Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

Clase și nr. de ore / an 

în altă unitate de 

învățământ 

……………. 

Visan Ionela 

Titular  profesor consilier 

scolar 

 

Psihologie 

sociologie 

6 clase  

IX A, X A, X B, XI A, 

XII A, XI  A seral 

-5 ore consiliere 

psihopedagogica 

Gradinita nr. 53 

 

Panait Cornelia 

Profesor titular 

16 ani 

 

 

 

Religie ortodoxă 

 

Clasa a 9-a: A,B,C,D. 

Clasa a 10-a: A,B,C. 

Clasa a 11-a: A,B,C. 

Clasa a 12-a: A,B,C. 

13 ore/săpt. 

Liceul Teoretic „Șt. 

Odobleja”: 

- Clasa pregatitoare: 

B,C,D. 

Colegiul National 

„Gr. Moisil”: 

- Clasa a 10-a: A,B,C, 

D, F. 

8 ore/săpt. 

 

Petre Leonte 

Titular  

Logică, argumentare 

și comunicare și 

filosofie 

9A, 9B, 9C, 9D, 11A, 

11B, 12A, 9AS, 12AS, 

13AS 

Nr. de ore /an – 667 

 

Alexandrescu Iulian 

Titular  

Economie  10A, 10B, 10C, 11A, 

11B, 11C, 12B, 12C 

11AS, 11AS, 11BS2 

13BS 

Are ore pentru 

completare de normă 

la Colegiul tehnic de 

posta „Gheoghe 
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Nr. de ore /an – 477 Airinei” 

Geambașu Magdalena 

Suplinitor  

Educație muzicala 9A, 9 B, 9C, 10A, 10B 

11A, 12A, 12As 

Nr. de ore /an – 228 

Are ore la Colegiul 

National de Arte 

„Dinu Lipati” 

Hristescu Maria Educație vizuală 9A, 9 B, 9C, 10A, 10B 

Nr. de ore /an – 122,5 

Are ore la Colegiul 

Tehnic Mihai I 

 

➢ Parcurgerea conținuturilor propuse în planificarea calendaristică pe semestrul I s-a 

realizat: 

X Integral 

➢ Evaluare 

➢ Notarea elevilor s-a realizat: 

            X Ritmic 

 

➢ Precizați modalitățile și instrumentele de evaluare pe care le-au utilizat membrii comisiei 

metodice:  

     Teste de evaluare, referate, portofolii, participarea activa in timpul orelor. 

 

➢ Precizați nominal membrii comisiei metodice care au portofoliul incomplet enumerând 

documentele care lipsesc: 

Panait Cornelia 

Alexandrescu Onuț 

Geambașu Magdalena 

Prof. de artă vizuală 

 

➢ Portofoliul comisiei metodice este: 

o Complet 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 

dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor: 

      Explicatii suplimentare, Scheme de lucru, 

Elevii cu rezultate bune la învățătură și prezență la ore și-au oferit sprijinul celor cu anumite 

dificultăți de învățare. 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele obținute: 

Teme suplimentare 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 

Pregatire suplimentara cu elevii pemtru bacalaureat – disciplina sociologie. 

 

➢ Activități extrașcolare. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice 

care au participat: 

Vișan Ionela: 

- „Unde-i lege, nu-i tocmeala” ( cetățenie democratică )- 30 elevi  

-„Educatie pentru viata responsabila” (  Educatie pentru sanatate)  20 elevi 

-„ Campanie drepturile copiilor” ( Educatie juridica) - 30elevi  

     -„Excursie- Targul de Craciun de la Sibiu si Castelul de lut” ( educație ecologică și de 

protecție a mediului) 18 elevi  

      -“ Curtea drepturilor copiilor”(  Educatie juridica)  10 elvi   
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➢ Situația statistică a mediilor semestrului I, pe clase: 

 

Clasa Specializarea/Calificarea 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

5 – 6,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

7 – 8,99 

Nr. mediilor 

cuprinse între 

9 – 10 

Vișan Ionela    

a IX a A Stiinte sociale 0 0 31 

a X-a A Stiinte sociale 14 15 2 

a X a B Matematica informatica 15 14 0 

a XI a A Stiinte socioale 14 10 2 

                  Panait Cornelia    

9 A - - - 30 

9 B - - - 30 

9 C - - - 30 

9 D - - - 23 

10 A - - - 30 

10 B - - - 25 

10 C - - - 23 

11 A - - - 31 

11 B - - - 27 

11 C - - - 17 

12 A - - - 28 
 

  

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR INGINERI ȘI MAIȘTRU-INSTRUCTORI 

 

Numele şi prenumele responsabilului comisiei metodice: Costache Elena  

 

Încadrare: 

 
Numele și prenumele cadrului 

didactic 

Modul de încadrare 

Vechime  

Specializarea  Clase și nr. de ore / an în 

Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” 

Clase și nr. de ore / an 

în altă unitate de 

învățământ 

……………. 

 

Stan Paulina Mihaela 

Titular 

26 ani 

Inginer mecanic a – IX – a D 72 ore/an 

A – X – C 105 ore/an 

A XII – B 31 ore/an 

A XII – B 62 ore/an 

A XII – C 31 ore/an 

A XII – Bs 8 ore/an 

A XII – Bs 8 ore/an 

A XIII – Bs 46 ore/an 

A XIII – Bs 47 ore/an 

A XIII – Bs 124 ore/an 

 

 

Costache Elena 

Titular 

26 ani 

Inginer mecanic a – IX – a s 72 ore/an 

A – XI – C 33 ore/an 

A – XII – C 62 ore/an  

A XII – B 62 ore/an 

A XII – C 31 ore/an 

A XII – Bs 33 ore/an 
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A XII – Cs 33 ore/an 

A XIII – Bs 10 ore/an 

 

Iordache Dorel 

(titular) 

34 ani, 4 luni la 01.01.2018 

 

 

 

 

   

Mecanica/mecanica Clasa Nr. ore/an 

9D 108 

11C   74 

12B   92 

12C    62 

12Bs    66 

12Cs    98 

13Bs    62 

Total ore/an =562 

 

 

Moșneguțu Emilian 

(titular) 

34 ani 

 

 

 

 

   

Mecanica/mecanica Clasa Nr. ore/an 

9D 108 

11C   74 

12B   92 

12C    66 

12B    66 

12C    93 

Total ore/an:576 

 

 

 

Stan Gheorghe 

(titular) 

43 ani 

 

Institutor   Clasa Nr. ore/an 

10C 90 

11C 124 

12Cs 188 

Total ore/an = 402 

Colegiul Tehnic 

„Dumitru Motoc” 

 

Stan Maria 

(titular) 

39 ani 

 

 

 

 

  

 

Institutor   Clasa Nr. ore/an 

9D 162 

10C 70 

11C 77 

12B 90 

12C 90 

12Bs 246 

12Cs 58 

13Bs 60 

Total ore/an = 853 

 

 

➢ Parcurgerea conținuturilor propuse în planificarea calendaristică pe semestrul I s-a 

realizat: 

o Integral 

 

➢ Evaluare 

➢ Notarea elevilor s-a realizat: 

o Ritmic 

 

➢ Precizați modalitățile și instrumentele de evaluare pe care le-au utilizat membrii comisiei 

metodice:  

Lucrari practice, teste 

 

➢ Portofoliul comisiei metodice este: 

o Complet 
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➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 

dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor: 

Particularizarea informatiei, esalonarea si adaptarea cunostintelor de asimilat. 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele obținute: 

Evidentierea in fata clasei, incurajarea participarii active la lectii. 

 

➢ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 

Incurajarea pentru participarea activa la clasa pentru finalizarea cu bine a clasei terminale si 

participarea la examenele finale. 

 

➢ Activități extrașcolare. Precizați titlul activității și nominal membrii comisiei metodice 

care au participat: 

Participarea la activitati din perioada Scoala Altfel 
 

 

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIRIGINŢI 

 

In urma analizarii rapoartelor primite de la profesorii diriginti, atat la clasele de zi si 

seral, profil teoretic si tehnologic, s-au constatat urmatoarele: 

➢ S-a realizat in totalitate completarea documentelor specifice (catalogul clasei, monitorizarea 

lunară a absenţelor, întocmirea dosarelor de bursă, caietul dirigintelui, etc.)                                                   

➢ S-a prelucrat legislația în vigoare (ROF, ROFUIP, regulamente pentru examenul de 

bacalaureat, cat si cele de nivel, etc.) 

➢ Proiectarea activității de consiliere și orientare s-a realizat complet, iar parcurgerea 

conținuturilor propuse în planificarea calendaristică pe semestrul I s-a facut integral 

➢ Portofoliul profesorului diriginte este: complet, iar in unele cazuri sunt in curs de 

completare fisele psihopedagogige ale elevilor. 

 

➢ Evaluare 

✓ La clasa a IX-a C zi, prof diriginte MIHAILA MARIA 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este 2, iar cauzele ce au determinat 

scăderea notei la purtare sunt 

1.Baesu Andreea numarul mare de absente=272 absente nemotivate, media neancheiata la 16 

obiecte                                         

2.Popescu Alexandranumarul mare de absente=242 absente nemotivate, media neancheiata la 

16 obiecte 

 

✓ La clasa a IX-a D zi, prof diriginte POPA COSTEL 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este 7, iar cauzele sunt: 

1. Anghel Ionuț Adrian – are media la purtare 3, având un total de 271 de absențe 

nemotivate, situație neîncheiată la toate disciplinele și două mustrări scrise; 

2. Dragoman Alexandru Andrei  - are media la purtare 6, având un total de 120 de absențe 

nemotivate și două mustrări scrise; 

3. Fluieraru Cristian Cătălin - are media la purtare 6, având un total de 88 de absențe 

nemotivate și două mustrări scrise; 

4. Iordache Robert – Ștefan - are media la purtare 5, având un total de 153 de absențe 

nemotivate și două mustrări scrise; 
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5. Mușat Leonela Roberta - are media la purtare 5, având un total de 159 de absențe 

nemotivate și două mustrări scrise; 

6. Ninel Luminița Ana-Maria - are media la purtare 6, având un total de 89 de absențe 

nemotivate și două mustrări scrise; 

7. Ulmeanu Robert  - are media la purtare 6, având un total de 89 de absențe nemotivate și 

două mustrări scrise. 

 

✓ La clasa a X-a C zi, prof diriginte PANAIT CORNELIA 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este 8, iar cauzele sunt:pentru multe 

absențe nemotivate. Doar elevul Ion Florin Iosif are nota scăzută și pentru absențe și pentru 

disciplină. 

 

✓ La clasa a XI-a A zi, prof diriginte BOATA RAMONA 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este: 2, iar cauzele sunt: 

1. DOBRE ALEXANDRA – nota 4 (patru) la purtare pentru 218 absențe nemotivate  

2. STAN MIHAELA – nota 4 (patru) la purtare pentru 174 absențe nemotivate 

 

✓ La clasa a XII-a A zi, prof diriginte PETRE LEONTE 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este 6, iar cauzele sunt: 

1) Fîţoiu Marius – absenţe nemotivate 

2) Niţoi Virgil – absenţe nemotivate 

3) Popescu Andrei – absenţe nemotivate 

4) Pruşel Alexandru – absenţe nemotivate 

5) Trifan Teodora – absenţe nemotivate 

6) Truşcă Loredana - absenţe nemotivate 

 

✓ La clasa a XII-a B zi, prof diriginte STAN PAULINA 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este : 2, iar cauzele sunt: 

- Andrei David din cauza numarului mare de absențe nemotivate  

- Cuza Gheorghe din cauza numarului mare de absențe nemotivate 

 

✓ La clasa a IX-a A seral, prof diriginte STANOMIR ADRIANA 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este: 10, iar cauzele sunt: 

• 9 (nouă) elevi nota 4 la purtare și exmatriculați din cauza numărului foarte mare de 

absențe nemotivate (peste 180) și situații neîncheiate la toate disciplinele; 

• 1 (un) elev nota 6 la purtare pentru numărului mare de absențe nemotivate (peste 60) 

și situații neîncheiate 

 

✓ La clasa a X-a A seral, prof diriginte STAN CRISTINA IULIANA 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este 3, iar cauzele sunt: 

-Burcea Cosmin-absente nemotivate 

-Cîţu Adrian-absente nemotivate 

-Stoiana Cezar-absente nemotivate 

 

✓ La clasa a XIII-a A seral, prof diriginte ISTRATI MARILENA 

Numărul de elevi cu nota la purtare mai mică de 7 este 1, TUDOSE –TANASE Nicoleta 

pentru absente nemotivate. 
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➢ Măsuri întreprinse pentru a preveni situațiile mai sus menționate: 

 Discuții individuale cu elevii și cu părinții pentru a stabili cauzele pentru care elevii 

respectivi absentează de la cursuri; 

 Consilierea parinților și a elevilor în vederea ameliorării situației; 

 Colaborari cu profesorii clasei pentru abaterile școlare și reducerea absenteismului; 

 Monitorizarea saptămânală a absențelor nemotivate acumulate și anunțarea părinților cu 

privire la această situație.  

 Initierea unui grup de discutii WhatsApp prin care parinti sunt informati in cel mai scurt 

timp. 

 Elevii cu tendinta de indisciplina sau absenteism au fost consiliati si de catre 

psihopedagogul scolii 

 La clasa a X-a C, dna diriginta prezinta urmatoarea situatie - elevii Drăgan Andreea, 

Dumitru Marinela, Măciucă Marius și Ungureanu Marian nu au venit de la începutul 

anului școlar. Am trimis notificări părinților, am luat legatura telefonică cu părintii 

primelor eleve. Se pare că fetele s-au „măritat” și nu mai vin la școală. Părinții celor doi 

elevi nu au răspuns la telefon, notificarea trimisă prin poștă s-a întors la școală. Parinții 

celorlalți elevi (Sarbu Alexandru și Teocharous Haris) au promis că vor veni la școală 

pentru discuții. Elevul Bercea Andrei a făcut cerere de transfer la FR. 

 S-a luat legătura telefonic pentru a afla situația elevelor și s-a comunicat ca nu mai doresc 

să vină la școală, iar ambele au fost sancționate cu mustrare scrisă si preaviz de 

exmatriculare (la clasa 11 A zi). 

 La clasele ciclul superior de invatamant s-au aplicat si sancţiuni regulamentare: mustrare 

scrisă, preaviz de exmatriculare, exmatriculare cu drept de reinscriere in aceeasi unitte 

scolara, conform ROFUIP 

 Săptămânal, contactare pe numerele de telefon declarate pe fișa de înscriere 

 

➢ Situațiile conflictuale existente între:  

Elev – elev  conflictele între elevi au fost rare, mai ales verbale, doar o singură situaţie a dus 

la confruntare fizică, dar situaţia s-a remediat şi cu ajutorul părinţilor şi al doamnei consilier 

şcolar Ionela Vişan; cele două eleve s-au împăcat şi au în continuare o relaţie corectă  

       De cele mai multe ori aceste au la baza un egocentrism  accentuat, neintegrarea in 

colectivul clasei, agresivitate.  

   Elevi de alte alte clase deranjeaza permanent atat orele cat si pauzele elevilor. In 

special elevul Vasile de la cls XII C 

Elev – profesor Conflicte cu doamna profesor Suditu Simona cu elevii Vasile Daniel si 

Tudosie Gabriel sanctionati cu  mustrare scrisa (clasa 12 C zi) 

 

➢ Măsurile întreprinse pentru a preveni situațiile mai sus menționate: 

 - discutii la orele de dirigentie, cu exemplificari pozitive, negative, 

 - participarea la  intalnirea cu 2 psihologi invitati la nivelul scolii   

 - discutii personale cu elevii in cauza, cu parintii elevilor, 

 - discutarea acetor probleme in sedintele cu parintii . 

 - consiliere permanenta cu elevii.  

 - joc de rol si studiu de caz pe diverse teme.  

 - alocarea in planificarea orelor de dirigentie a temelor referitoare la aceste situatii 
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➢ Consilierea elevilor în fiecare zi, dupa cum urmeaza,  pe probleme legate de:  

Nr. crt. Clasa  Prof. diriginte Ziua  Ora  

 IX A zi Visan Ionela luni 10 

 IX B zi Sava Iolanda joi de cate ori este nevoie 

 IX C zi Mihaila Maria  marti 10:00-10:50 

 IX D zi Popa Costel marti 14:00 -14:50 

 X A zi Firanescu Claudia miercuri 9:00 - 09:50 

 X B zi Stoian Daniela marti /vineri  de cate ori este nevoie 

 X C zi Panait Cornelia vineri 13 

 XI A zi Boata Ramona luni 13:00 - 13:50 

 XI B zi Domenico Ioana vineri de cate ori este nevoie 

 XI C zi Ene Mihai miercuri de cate ori este nevoie 

 XII A zi Petre Leonte miercuri de cate ori este nevoie 

 XII B zi Stan Mihaela joi  13:00 - 13:50 

 XII C zi Balan Carmen luni    15 

 IX-a A seral Stanomir Adriana marți și joi de cate ori este nevoie 

 X-a A seral Stan Cristina Iuliana joi  20:00 

 XII-a C seral Lepadatu Cristina In fiecare zi ora 14 la ora 15 

X autocunoaştere şi  imaginea de sine         X prevenirea bolilor cu transmisie 

sexuală 

X adaptare şi integrare socială          X reuşita şcolară 

 crize de dezvoltare            X situaţii de criză 

X rezolvarea/depăşirea unui conflict          X orientarea carierei 

X însuşirea de tehnici de învăţare eficientă          X managementul stresului 

X prevenirea consumului de droguri, alcool şi tutun       altele........................................... 

➢ Consilierea părinților 

a) s-a facut prin sedințe/lectorate cu părinții, cu  proces-verbal predat      

b) Activități de consiliere a părinților, conform tabelului alaturat, pe  probleme legate de:   

Nr. crt. Clasa  Prof. diriginte Ziua  Ora  

 IX A zi Visan Ionela joi 15 

 IX B zi Sava Iolanda joi 13 

 IX C zi Mihaila Maria  luni si marti   11-12 

 IX D zi Popa Costel Marti  15-16 

 X B zi Stoian Daniela joi  18,00 

 X C zi Panait Cornelia Luni  14 

 XI A zi Boata Ramona Marti  17 

 XII B zi Stan Mihaela miercuri  18:00 

 XII C zi Balan Carmen Vineri  18 

X cunoaşterea copiilor lor                                 X înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor                         

X ameliorarea relaţiei cu propriii copii            X sprijinirea şcolii în educaţia copilului.          

X identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială   

 

altele.................................................................................................................................................  
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➢ Colaborările cu profesorii din consiliul clasei su-a realizat pe probleme legate de: 

X  cunoaşterea elevilor                                                                   X abateri disciplinare 

X  înţelegerea problemelor elevilor                                               X sprijin în dezvoltarea elevilor 

X  identificarea cauzelor inadaptării şcolare                                    X optimizarea relaţiei şcoală-

elev 

 asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor  

altele............................................................................................................................................... 

 

Coordonatorul de programe si proiecte educative 

 
Proiectele educative realizate în anului şcolar 2017-2018 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/extrascolare desfăşurate.  
Nr. 

crt. 

Tipul activitatii Obiectivele 

programului/ 

proiectului 

Numar de 

elevi 

partici-

panti 

Rezultate 

obtinute 

Dovezi Profesor 

1 Participare proiect de 

prevenire a violenței 

„Unde-i lege nu-i 

tocmeală”-DGPMB, 

Serviciul de Analiză și 

Prevenire a Criminalității 

cetățenie 

democratică 

60 Reducerea/ 

lipsa 

violentei 

fizice 

Proces 

verbal, foto 

Visan Ionela, 

Sava Iolanda, 

Firanescu 

Claudia, 

Domenico 

Ioana 

2 „Educatie pentru viata 

responsabila” educație 

pentru sănătate și stil de 

viață sănătos” 

Educatie pentru 

sanatate 

20  Proces 

verbal, foto 

Visan Ionela 

 

3 

„ Campanie drepturile 

copiilor” 

Educatie juridica 30  Proces 

verbal, foto 

Visan Ionela 

4 „ Excursie- Targul de 

Craciun de la Sibiu si 

Castelul de lut” 

educație ecologică 

și de protecție a 

mediului 

18  Proces 

verbal, foto 

Visan Ionela 

5 “ Curtea drepturilor 

copiilor” 

Educatie juridica 10  Proces 

verbal, foto 

Visan Ionela 

6 Parteneriat SNAC (cu 

scoala speciala nr 3) 

Saptamana legumelor si 

fructelor fructelor 

 

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 

15 15.10.2017 Parteneriat, 

tabel 

participare 

Stoian Daniela 
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personală; 

dezvoltarea  

educaţionala a 

voluntarilor. 

7 Participare activitati 

CIADO 

Nov, dec    Stoian Daniela 

8 Participarea in calitate de 

profesor la ateliere de 

lucru, sector5,Bucuresti, 

in cadrul Proiectului " 

Educarea Elevilor pentru 

economia circulara- 

economie care produce 

zero deseuri" 

 

 

4-7.12.2017 

30 de 

elevi din 

clasele 

9A,D, 10 

A, 10B, 

11A, 12A 

Liceul Teh. 

“d. Gusti” 

LiceuL 

“Grigore 

Cerchez” 

 Balan Carmen 

9 Participarea la World 

Larget Lesson –

implementarea 

obiectivelor Dezvoltatii 

Durabile 

22.09.2017 Elevii 

claselor 9-

12 

Liceul Teh. 

“D. Gusti” 

 

 Balan Carmen 

 Vizionare filme 

documentare-Liceul 

Tehnologic „Dimitrie 

Gusti”-laboratorul de 

limbi straine 

Mari scriitori ai 

literaturii universale: 

Ernest Hemingway, 

Marcel Proust si Mircea 

Eliade. 

Cunoasterea si 

aprofundarea unor 

aspecte si elemente 

definitorii din viata 

si opera unor mari 

scriitori ai 

literaturii 

universale 

 

 

Elevi ai 

claselor11

A s., 13As 

 

Îndeplinirea 

obiectivelor 

Fotografii 

Proces-

verbal 

Manta Gratiela 

 Poezia universului 

carceral- Masa rotunda 

Dezvoltarea 

sensibilitatii lirice 

Elevi ai 

claselor11

A s., 13As 

Îndeplinirea 

obiectivelor 

Fotografii 

Proces-

verbal 

Manta Gratiela 

 Five o’clock tea Adancirea 

cunoasterii culturii 

si civilizatiei 

popoarelor 

europene 

Elevi ai 

claselor11

A s., 13As 

 

Îndeplinirea 

obiectivelor 

Fotografii 

Proces-          

verbal 

Manta Gratiela 

 Coordonare elevi 

participanți în cadrul 

activității organizate cu 

prilejul sărbătoririi 

poetului Mihai Eminescu 

Aprofundarea 

cunoasterii vieții și 

operei marelui poet 

Mihai Eminescu 

Elevi ai 

claselor a 

IX-a, a X-

a, XI-a și 

a XII-a 

Îndeplinirea 

obiectivelor 

Fotografii 

Proces-          

verbal 

Adev. Nr 

2367/15.01

.2018 

Manta Gratiela 

 Educație pentru 

sănătate și stil de viață 

sănătos 

Observarea unor 

procese si 

fenomene biologice  

si chimice 

 

15 Aplicarea 

unor reguli 

şi procedee 

de protejare 

a sănătăţii 

proprii 

Diploma de 

participare 

Stan Cristina 

 Educație 

ecologică și de protecție 

a mediului 

Stimularea 

curiozitatii pentru 

cunoasterea 

biodiversitatii 

plantelor 

15 Conştientiza

rea 

importanţei 

protejării 

naturii 

Proces 

verbal 

Stan Cristina 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com


LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 
 

 

Str. Samuil Vulcan nr. 8, Sector 5,  

  051702,Bucureşti  

Tel / Fax:    +40 (0)21 456 20 50 

http://liceulgusti.licee.edu.ro 

liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 

15 Proiect Național „Să ne 

cunoaștem trecutul 

pentru a ne proiecta 

viitorul” 

Evocare itinerantă Ion 

Gavrilă Ogoranu 

-dezvoltarea 

capacitatii de 

cunoastere, 

intelegere si 

investigare a 

mediului 

inconjurator; 

Elevi din 

25 jud. 

11 dec. 

2017-14 

iunie 2018 

Participare 

Concurs 

Național 

 

Diplome 

premii și 

participare 

Istrati Marilena 

 Excursie Timisul de jos Educativ, 

informativ,recreativ 

20 - Dosarul 

excursiei, 

fotografii,b

ilete de 

intrare la 

muzee, etc. 

Lepadatu 

Cristina 

 Vizionare piesa de 

teatru/ teatrul Odeon 

Cultural- educativ 20 - Dosarul 

excursiei, 

fotografii,b

ilete de 

intrare la 

muzee,etc. 

Lepadatu 

Cristina 

 Activitati desfasurate sub 

egida Asociatiei The 

Social Incubator 

1.09-1.12 2017 

Elevi care nu au 

promovat examenul 

de bacalaureat- 12C 

 Sediul 

asociatiei 

 Lepadatu 

Cristina 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii extraşcolare  

 

Data 

 

Clasa/ 

Elevii participanţi 

Locul 

desfăşurării 

Profesori  

1 Excursie Azuga  12 elevi Azuga  Sava Iolanda, 

Stoian 

Daniela 

2 Tabără Bușteni 8-12 

01.2018 

10 elevi Busteni  Sava Iolanda 

3 Școala altfel  - “Literatura și filmul 

(ecranizarea unui roman)” 

20.11.2017 Clasa a IX-a D – 

Clasa a X-a C 

Liceul 

Tehnologic 

“Dimitrie Gusti”  

Popa Costel, 

Panait 

Cornelia 

4 Școala altfel  - “Să trăim într-un 

mediu curat” 

21.11.2017 Clasa a IX-a D – 

Clasa a X-a C 

Liceul 

Tehnologic 

“Dimitrie Gusti”  

Popa Costel, 

Panait 

Cornelia 

5 Școala altfel  - “Să ne cunoaștem 

orașul” 

22.11.2017 Clasa a IX-a D București Popa Costel 

6 Daruri de Crăciun 20.11.2017 10 A, 11 B Liceul 

Tehnologic „D. 

Gusti” 

Firanescu 

Claudia, 

Domenico 

Ioana 

7 Matematicieni controversați 21.11.2017 10 A, 11 B Liceul 

Tehnologic „D. 

Gusti” 

Firanescu 

Claudia, 

Domenico 

Ioana 

8 Pe urmele scriitorilor în București 22.11.2017 10 A, 11 B Liceul 

Tehnologic „D. 

Gusti” 

Firanescu 

Claudia, 

Domenico 

Ioana 

9 Concert, sala Radio, scoala altfel  10 A, 11 B Sala Radio Firanescu 

Claudia, 

Domenico 
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Ioana 

10 Excursie Cheile Oltetului  11-12 

noiembrie 

2018. 

Elevii claselor 9A, 

9D, 10 C, 12C 

Horezu 

 

Balan 

Carmen 

11 „ Trecute vieti de domne si domnite 22.11.2017 Elevii claselor 9A, 

9D, 10 C, 12C 

Cimitirul Bellu Balan 

Carmen 

12  O zi  la Biblioteca. 

 

22.11.2017  BibliotecaBiblio

teca 

Metropolitana „ 

 George Cosbuc 

Balan 

Carmen 

13 Kilimandjaro – prezentat de Mircea 

Pavel   

 

 

22.01.2018 Elevi ai claselor 

9.10,11,12 

Sala de 

festivitati  

Liceul Teh. “D. 

Gusti” 

 

Balan 

Carmen, 

Andrei 

Marius, 

Lepadatu 

Cristina 

 Clubul de şah 20.11.2017 12 elevi Liceul 

tehnologic 

,,Dimitrie Gustiˮ 

Petre Leonte 

 Cercul de rebus 21.11.2017 13 elevi Liceul 

tehnologic 

,,Dimitrie Gustiˮ 

Petre Leonte 

 Mediere SMS 21.11.2017 Clasa 12 A Liceul 

tehnologic 

,,Dimitrie Gustiˮ 

Petre Leonte 

 Vizită 22.11.2017 Clasa 12 A Universitatea 

Creştină 

,,Dimitrie 

Cantemirˮ 

Petre Leonte 

 Ziua mondială a filosofiei- 

,,Milleniumˮ-sesiune de referate 

23.11.2017 30 elevi Liceul 

tehnologic 

,,Dimitrie Gustiˮ 

Petre Leonte 

 ,,Mihai Eminescu –15 ianuarie - Ziua 

Culturii Naţionaleˮ 

15.01.2018 23 elevi Liceul 

tehnologic 

,,Dimitrie Gustiˮ 

Petre Leonte 

 ,,Ziua Porţilor Deschiseˮ 23.01.2018 Clasa 12 A, 12 B Universitatea 

Creştină 

,,Dimitrie 

Cantemirˮ 

Petre Leonte, 

Stan Mihaela 

 Instruire situații de urgență 20.11.2017 XII B Sala de clasă Stan Mihaela 

 Voluntar „Dăruiește de Crăciun” – 

Centrul de primire în regim de 

urgență Cireșarii II,  

20.11.2017-

23.12.2017 

9Azi Centrul de 

primire în regim 

de urgență 

Cireșarii II 

Stanomir 

Adriana 

 Coordonator și mentor  „Ziua 

Ștafetei”, Terre des hommes,  

noiembrie, 

2017 

9Azi și 12 Azi LT D. Gusti Stanomir 

Adriana 

 Educație juridică pentru liceeni, 

DGPMB, Serviciul de Analiză și 

Prevenire a Criminalității,  

20.11.2017 9Azi LT D. Gusti Stanomir 

Adriana 

 Participare Campanie națională de 

marcare a Zilei Internaționale a 

Drepturilor Copilului - „Opinia ta 

este un drept fundamental”, Salvați 

Copiii,  

20-

24.11.2017 

12Azi LT D. Gusti Stanomir 

Adriana 
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 -Vizionare film „Aniversarea”, AFI 

Palace Cotroceni,  

20.11.2017 9As și 12As AFI Palace 

Cotroceni 

Stanomir 

Adriana 

 Educație ecologică. „Biodiversitate. 

Toamna”, Grădina Botanică,  

21.11.2017 9As și 12As Grădina 

Botanică 

Stanomir 

Adriana 

 „Bucureștiul ieri, Bucureștiul azi” - 

vizitarea obiectivelor turistice,  

22.11.2017 9As și 12As București Stanomir 

Adriana 

 Atelier de creație „Cusături 

populare”,  

23.11.2017 9As și 12As LT D. Gusti Stanomir 

Adriana 

 „Stil de viață sănătos”,  24.11.2017 9As și 12As LT D. Gusti Stanomir 

Adriana 

 Luni/ 20 11 2017: Saptamana 

portilor deschise de la Colegiul 

Universitar Spiru Haret, vizita, 

prezentare oferta, discutii 

Marti / 21 11 2017: Gala 

Voluntarilor de Cruce Rosie din 

Romania 

Miercuri/ 22 11 2017: Vizita adapost 

pentru animale 

Joi/ 23 11 2017: Activitate de 

voluntariat Tehnici si metode de 

interventie in caz de accident 

Vineri /22.04:  Vizita Muzeul 

Național al Satului „Dimitrie Gusti” 

 9As si 12As  Constantin 

Liliana 

 Vizită la Târgul de carte Gaudeamus 23.11.2017 Elevi ai 

claselor11A s., 

13As 

Pavilionul 

central-

ROMEXPO 

Manta 

Gratiela 

 Participare concert -Alexandru 

Tomescu 

22.11.2017 Elevi ai 

claselor11A s., 

13As 

Sala Radio Manta 

Gratiela 

 Participare la Bucharest Science 

Festival 

30.09.2017 a X-a A seral Laboratorul de 

siguranta 

alimentara 

Stan Cristina 

 Vizita la Gradina Botanica 20.11.2017 A X-a A seral Gradina 

Botanica 

Stan Cristina 

 Asociatia “The Social Incubator” 1.09-1.12 

2017 

Elevi care nu au 

promovat 

examenul de 

bacalaureat- 12C 

Sediul asociatiei Lepadatu 

Cristina 

 Cercul „ Mihai Eminescu” 15.01.2018 Clasa 9B Cabinetul de 

psihologie 

Lepadatu 

Cristina 

• Rezultate obţinute de elevi la concursurle extraşcolare la fazele naţionale sau internaţionale: 

Nr.crt. Denumirea concursului Faza      Premiul 

obţinut 

Obs. Elev Obs. Prof. 

coordonator 

1 Concurs national „CREDINŢĂ, 

ADEVĂR, CREAŢIE  ÎN 

ÎNCHISORILE COMUNISTE”- 

Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti 

N III Chiru Stefan Stoian Daniela 

2 Concurs national„CREDINŢĂ, 

ADEVĂR, CREAŢIE  ÎN 

ÎNCHISORILE COMUNISTE”- 

Liceul tehnologic Dimitrie Gusti 

N M Chiorcea Andrei Stoian Daniela 
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3 Concurs national„CREDINŢĂ, 

ADEVĂR, CREAŢIE  ÎN 

ÎNCHISORILE COMUNISTE”- 

Liceul tehnologic Dimitrie Gusti 

N M Micu Andreea Stoian Daniela 

4 Campionat de Şah, faza pe 

sectorul 5, 03.11.2017, la Liceul 

teoretic ,,Ştefan Odoblejaˮ 

sect

or 

II Cristea Ana 

Maria 

Petre Leonte 

 

• Parteneriate incheiate in acest semestru 

Nr. 

crt. 

Scoala partenera Profesor/i 

coordonator/i 

Denumirea proiectului Perioada desfasurarii 

1. Şcoala „Liteni” – IAŞI ;  

Şcoala “B. P. HAŞDEU” 

Iaşi 

 

Grosu Mădălina Concurs  “Nasterea 

Domnului-Renasterea 

Bucuriei” EDITIA a VII-a, 

Iasi, 2017 

Octombrie 2017-mai 

2018 

2 Primaria sectorului 5  Proiect Național „Să ne 

cunoaștem trecutul pentru a 

ne proiecta viitorul”, editia a 

VII-a 

Decembrie 2017 – 

iunie 2018 

3 ISMB   Proiect CIVITAS – Educarea 

elevilor pentru economia 

circulara- economie care 

produce zero deseuri 

24.11 – 8.12. 2017 

4 Scoala postliceala sanitara 

Carol Davila 

 Proiect regional Invatati sa 

ajutati! 

Octombrie 2017 - 

mai 2018 

5 Colegiul National Stefan 

Odobleja Craiova 

Constantin 

Liliana Violeta 

Simpozion national 2017-2018 

6 Scoala speciala nr 3 Stoian Daniela, 

Firanescu 

Claudia 

Program de actiune 

comunitara 

An scolar 2017-2018 

7 Universitatea Creştină 

,,Dimitrie Cantemirˮ 

Petre Leonte ,,Ziua Porţilor Deschiseˮ 2017-2018 

8 Junior Achievement 

Evelina Bălu 

Petre Leonte -cursuri opţionale CDS 2017-2018 

9 SMS-Sol în Mediul Şcolar 

Bahrim Demirel 

Terteş Eugen 

Petre Leonte -mediere şcolară 2017-2018 

10 Centrul Cultural Stefan 

Iordache 

Constantin 

Liliana 

Proiect File de istorie a 

teatrului romanesc Stefan 

Iordache  

Ianuarie 2018 

11 Asociatia “The Social 

Incubator” 

Lepadatu 

Cristina, 

Firanescu 

Claudia 

Elevi care nu au promovat 

examenul de bacalaureat- 

12C 

1.09-1.12 2017 

 

 

ACTIVITATEA DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE 

 

Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 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;  
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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 

- deficiente in gestionarea timpului,  

- deficiente in respectarea termenelor limita 
-   folosirea redusă a lecţiilor electronice 

-   neimplicarea tuturor elevilor în desfăşurarea lecţiei 

-   corelare deficitară lecţie-timp 

-   aplicaţii practice reduse 

-  

 

OPORTUNITATI 

- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare 

- buna colaborare cu reprezentanti ai societatii civile 

-  amenajarea cabinetului de socio-umane 

-  folosirea experienţei de la cursurile de formare 
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-  colaborarea interdisciplinară cu colegii din alte catedre 

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

  

AMENINTARI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  

 - posibile crize de timp 

- demotivarea unor elevi 

- nerealizarea unui progres şcolar evident 
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Nr. crt. Profesor Denumirea cursului Perioada Organizator Nr. credite Nr 

or

e 
  

Grosu Mădălina 

Mirela 

Expert achiziții publice – SEAP  Octombrie 2017 CCD București  50 

  Costache Elena Curs formare continuă MANAGEMENTUL 

RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN 

EDUCAȚIE 

Octombrie 2017 Scoala Gimnaziala I. G. 

Duca, CCD București 

25  

 Boata Ramona Curs formare continuă 

MANAGEMENTUL RISCURILOR DE 

CORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE 

13.10 – 31.10.2018 Scoala Gimnaziala I. G. 

Duca, CCD București 

25  

 Petre Leonte  Curs de formare organizat de CCD: 

,,Managementul riscurilor de corupţie în 

educaţieˮ 

09.10.2017-

31.10.2017 

Şcoala gimnazială I.G.Duca 25  

 Stan Mihaela 

Paulina 

Curs de formare organizat de CCD: 

,,Managementul riscurilor de corupţie în 

educaţieˮ 

09.10.2017-

31.10.2017 

Şcoala gimnazială I.G.Duca 25  

  Popa Costel Implementarea eficientă a curricumului 

gimnazial – clasa a v-a 

(program de formare continuă) 

7 – 8 octombrie 

2017 

Școala Gimanzială Nr.280   

  Boata Ramona Participare workshop ZIUA 

EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE 

28.09.2018 
 

Centrul de Limbi Străine 

A_BEST 

  

 Lepadatu Cristina La Journée “Didier Fle” 16.09.2017 Liceul Cervantes   

 Lepadatu Cristina Ziua Europeana a limbilor straine 28.09.2017 Central de lb.straine A_BEST   

 Firanescu Claudia Workshop de comunicare relationala – metoda 

ESPERE 

16.11.2017 Scoala Gimnaziala I. Gh. Duca 

CCD 
  

 Domenico Ioana Workshop de comunicare relationala – metoda 

ESPERE 

16.11.2017 Scoala Gimnaziala I. Gh. Duca 

CCD 
  

 Lepadatu Cristina Master- Evaluarea calitatii materialelor si 

produselor 

2017-2018 – semestrul 

I 

Fac IMST- Universitatea 

Politehnica Bucuresti 
Sesiune 
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  Costache Elena Master- Evaluarea calitatii materialelor si 

produselor 

2017-2018 – semestrul 

I 

Fac IMST- Universitatea 

Politehnica Bucuresti 

  

 Stan Mihaela 

Paulina 

Master- Evaluarea calitatii materialelor si 

produselor 

2017-2018 – semestrul 

I 

Fac IMST- Universitatea 

Politehnica Bucuresti 

  

 Constantin Liliana Provocari si oportunitati de securitate ale 

Romaniei in context est-european 

Onor casei regale! Rolul monarhiei in 

faurirea statului modern roman prin Marea 

Unire de la 1918 

Seminar Fondurile europene in 

administratia publica locala 

16 octombrie 2017 

 

29 noiembrie 2017 

 

 

noiembrie 2017 

   

  Petre Leonte  Cerc pedagogic cu tema ,,Educaţia civică în 

spiritul valorilor europeneˮ, organizat de IS 5 

10.11.2017 Şcoala Gimnazială Româno-

Finlandeză, 

  

 Petre Leonte Olimpiada de ştiinţe socio-umane 

-etapa pe sector 

27.01.2018 -evaluare filosofie clasa 12   

 Domenico Ioana Olimpiada de matemática, etapa pe scoala, 

Scoala Generala, I.G. Duca 

20.01.2018    

 Boata Ramona Olimpiada limba engleză 27.01.2018    

 Firanescu Claudia Olimpiada de Lectura ca abilitate de viata – 

etapa pe sector - evaluator  

25.11.2017 Liceul Teoretic Ion Barbu   

 Firanescu Claudia Olimpiada de LLR – etapa pe scoala- evaluator  Liceul Tehnologic „D. Gusti”   

 Popa Costel Olimpiada de Limbă și Literatură Română 

– evaluator clasele a IX-a  - a XII-a 

23.11.2017 Liceul Tehnologic “Dimitrie 

Gusti” – sect. 5, București 

  

 Popa Costel Olimpiada de Limbă și Literatură Română  

- evaluator clasele a IX-a  - a XII-a 

20.01.2018 Liceul Teoretic “Ștefan 

Odobleja” – sect.5, București 

  

 Boata Ramona Pre-testare IELTS 26.10.2018 Centrul de Limbi Străine 

A_BEST 

  

  Popa Costel Ceremonia de decernare a titlului de doctor 

honoris causa domnului academician 

7.12.2017 Universitatea “Titu 

Maiorescu” 

29861/ 

07.12.2017 
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Eugen Simion 

 Manta Gratiela Consfătuiri 15.09.2018    

 Stan Cristina Participare activitati metodice  lunar    

 Manta Gratiela Pregătire olimpiadă Pregătirea elevilor 

pentru performanță 

Elevi ai claselor a IX-a A și a 

X-a B 

  

 Stan Cristina Pregatire suplimentara pentru examenul de 

bacalaureat 

Joi si Vineri A XIII-a A seral   

 Stanomir Adriana -Membru Comisia pentru organizare și 

evaluare a Olimpiadei de Limba și 

Literatura Română, etapa pe sector, clasele 

IX-XII,  

-Profesor evaluator etapa pe sector 

Olimpiada de Limba și Literatura Română, 

clasele IX-XII,  

-Președinte Comisia pentru organizare și 

evaluare a Olimpiadei de Lectură ca 

Abilitate de Viață, etapa pe școală, nivel III 

- IV,  

-Evaluator Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viață, etapa pe școală, nivel III 

- IV,  

-Președinte Comisia pentru organizare și 

evaluare a Olimpiadei de Limba și 

Literatura Română, etapa pe școală, clasele 

IX-XII,  

-Evaluator Olimpiada de Limba și 

Literatura Română, etapa pe școală, clasele 

IX-XII,  

-Activitate metodică pe sector „Dezbatere 

20.01.2018 

 

 

 

20.01.2018  

 

 

octombrie, 2017  

 

 

 

octombrie, 2017  

 

 

noiembrie, 2017  

 

 

 

noiembrie, 2017 

 

 

23. 11.2017 

LT Șt. Odobleja  

 

 

LT Șt. Odobleja 

 

 

LT D. Gusti  

 

 

LT D. Gusti 

 

 

LT D. Gusti 

 

 

LT D. Gusti  

 

 

CT Gr. Cerchez  

 

 

CTIA D. Moțoc  

 

CN Sf. Sava 
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pe marginea modelelor de subiecte de la 

examenele naționale la limba și literatura 

română” –  

-Activitate metodică pe sector 

„Eminesciana” –  

-Activitate municipală a profesorilor de 

limba și literatura română privind 

examenele naționale, ,  

-Activitate metodică pe sector „Lecție 

deschisă pentru debutanți-filiera 

tehnologică – Textul argumentativ”,  

 

 

 

25.01.2018 

 

09. 11.2017 

 

 

19.10.2017 

 
LT D. Gusti 

 

  Popa Costel Lecție deschisă pe sector – “Textul 

argumentativ” 

19.10.2017 Liceul Tehnologic “Dimitrie 

Gusti” – sect. 5, București 

1069/19.10.2017  

  Popa Costel Inspectie speciala - definitivat 29.11.2017 Școala Gimanzială Nr.103 1223/ 

29.11.2017 

 

  Tulea Gratiela Inspectie speciala - definitivat     

  Manta Gratiela In curs pentru Grad didactic I     

  Visan Ionela Colocviu Grad didactic I       
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ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

Activităţi realizate: 

 

1. Stabilirea criteriilor care stau la baza constituirii formaţiunilor de studiu pentru anul şcolar 2017 - 

2018 

2. Aprobarea planului de încadrare şi a proiectului curricular pentru anul şcolar 2017 - 2018  

3. Stabilirea atribuţiilor membrilor CA   

4. Numirea responsabililor comisiilor metodice şi comisiilor de lucru   

5. Analiza activităţii pe anul şcolar 2016 – 2017 

6. Acordarea calificativelor anuale cadrelor didactice, pe anul şcolar 2016 – 2017  

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 2016 - 2017   

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. Aprobarea proiectului planului de şcolarizare pe anul şcolar 2018 – 2019 

14. Aprobarea proiectului schemei de încadrare pe anul şcolar 2018 – 2019 

15. Discutarea şi aprobarea transferurilor elevilor   

16. Acordarea calificativelor personalului nedidactic  pentru anul calendaristic 2017  

17. Prelucrarea legislației în vigoare pentru anul școlar 2017-2018  

18. Analiza frecvenţei elevilor   

 

 

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. Discutarea comisiilor metodice şi de lucru, precum şi numirea responsabililor acestora 

5. Dezbaterea şi avizarea Raportului de Activitate pe anul şcolar 2016 – 2017, 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 2017-2018 

8. Dezbaterea si avizarea Proiectului Planului de Scolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019 

9. Validarea situaţiei şcolare  la sfârșitul anului şcolar 2016 – 2017 după încheierea examenelor de 

încheiere a situațiilor neîncheiate și corigențe    

10. Aprobarea Proiectului schemei de încadrare pentru anul şcolar 2018-2019  

11. Avizarea programelor de activitate ale Comisiilor metodice şi de lucru 

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  

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 de lucru – 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 2017 – 2018 – semestrul I 

 

➢ 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 corectă 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. 

➢ 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 
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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 semestrului I al anului şcolar 2017 – 2018 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.  

 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

 

Compartimentul secretarial a desfasurat pe parcursul semestrului I diverse activitati, incercand pe cât 

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 
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• 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 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 
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• 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; 

•  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 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 semestrul I al anului şcolar 2017-2018 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. 
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ACTIVITATEA LABORANTULUI 

 

 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 

mailto:liceul_dgustibucuresti@yahoo.com

