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RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI MORENI 

Privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Moreni 

 

          In conformitate cu prevederile art. 63 alin. 3litera (a) din Legea nr. 215/2001 

republicata, Primarul  prezinta Consiliului Local al municipiului Moreni un raport 

privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrative teritoriale. 

 

POPULATIA 

La data de 1 iulie 2018 populatia municipiului Moreni a fost de 20065 . 

Populatia        Total       Masculin     Feminin 

grupe de varsta                    19906                       9677                   10229 
0 – 4     ani                        686                         363                        323 

5 – 9     ani                        752                         386                        366 
10 – 14 ani                        894                          458                        436 

15 – 19 ani                        941                         455                        486 
20 – 24 ani                     1034                         556                        478     

25 – 29 ani                     1363                         736                        627 

30 – 34 ani                     1576                              803                        773 
35 – 39 ani                     1570                         821                        749 

40 – 44 ani                     1689                         811                        878 
45-  49  ani                     1739                         874                        865 

50- 54  ani                     1527                         699                        828 

55- 59  ani                     1504                         690                        814 
60- 64  ani                     1583                         761                        822 

65- 69  ani                     1246                         562                        684 
70- 74  ani                       688                         321                        367 

75- 79  ani                       468                         182                        286 
80- 84  ani                       365                         119                            246 

85 ani si peste                       281                           80                        201 

SOMAJUL 

      Din datele statistice prezentate de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Dambovita, situatia somerilor in perioada 01.01.2018- 

31.12.2018 comparativ cu anul 2017, se prezinta astfel: 
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Pe tipuri de indemnizare                                  Total                  Femei           Barbati 

Anul 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Someri inregistrati, din care  364   487  198  255  166  232 

Someri indemnizati    76     94    48    61    28    33 

Someri neindemnizati   288   393  150  194   138  199 

Sursa: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

DAMBOVITA 

 

Pe tipuri de 
studii 

Elemente(fara 
studii, 
primare, 
generale, 
scoala 
profesionala) 

 Medii(liceu, 
scoala 
postliceala) 

 Superioare  

Anul          2018       2017        2018     2017     2018      2017 

Someri 
inregistrati: 

           227         376          119         89         18           22 

Femei            114        202          69        42        15         11 

Barbati            113         174          50       47           3         11 

Sursa: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

DAMBOVITA 

Anul 2018 

Pe categorii 
de varsta: 

sub 25 ani 25- 29 ani 30- 39 ani 40- 49 ani peste 50 ani 

Someri 
inregistrati: 

          47       19     69     95      134 

Femei          24       16    41  52        65 

Barbati          23         3    28  43        69 

Sursa: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

DAMBOVITA 

ANUL 2017 

Pe categorii 
de varsta 

sub 25 ani 25- 29 ani 30- 39 ani 40- 49 ani peste 50 ani 

Someri 
inregistrati 

        93        32   93 102     167 

Femei         42        23   58   55       77 

Barbati         51          9   35   47       90 

Sursa: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

DAMBOVITA 
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 Indicatorul statistic “Ponderea somerilor inregistrati in populatia stabile, 

grupa 18- 62 ani”, asimilati cu o “rata a somajului”, a fost la nivelul 

municipiului Moreni la sfarsitul anului 2018 de 2,64%, in timp ce la nivel 

judetean acesta inregistra valoarea de 2,40%. 

 In cursul anului 2018, in municipiul Moreni, prin Programul special de 

ocupare pentru localitati din mediul urban au fost ocupate 437 locuri de 

munca vacante. 

 

 

PENSIILE 

      Din datele furnizate de catre Casa Judeteana de Pensii Dambovita cu privire la 

numarul de pensionari si pensia medie din municipiul Moreni, rezulta urmatoarea 

situatie: 

Anul                  2017                 2018 

Numar pensionari                  4654                 4731 

Pensia medie                  1233                 1373 

 

SANATATE 

     In municipiul Moreni functioneaza Spitalul municipal Moreni care a fost 

infiintat in anul 1973, reabilitat in totalitate in anul 2008 si acreditat in baza 

Hotararii nr. 25/2012 a Comisiei Nationale pentru Acreditarea Spitalelor. 

   Spitalul Municipal Moreni, este o unitate sanitar publica, cu personalitate 

juridical, de gradul IV, care asigura permanent servicii medicale curative. 

    In conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

162/2008 si in baza Hotararii Consiliului Local Moreni, managementul asistentei 

medicale din cadrul Spitalului Municipal Moreni a fost transferat catre autoritatile 

publice locale. 

    Spitalul Municipal Moreni acorda servicii de spitalizare continua, servicii 

ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice in 

specialitatile anestezie si terapie intensive, medicina interna, pediatrie, chirurgie 

generala, obstretica- ginecologie, medicina de laborator, radiologie- imagistica 

medicala, recuperare medicala, dermatologie, O.R.L., oftalmologie, neurologie, 

psihiatrie, boli de nutritie si diabet. 
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     Continuitatea asistentei medicale este asigurata in Spitalul Municipal Moreni 

de catre medici de specialitate si prin doua linii de garda organizate pentru 

specialitatile medicale si pentru specialitatile chirurgicale. 

SECTIA NUMAR PATURI EXTERNARI CONSULTATII 
CAMERA DE 
GARDA 

TOTAL 180 5.963 22.809 

MEDICINA INTERNA   50   981    8.722 

CHIRURGIE   25   864  7.188 

OBSTRETICA-GINECOLOGIE   13   859     923 

NEONATOLOGIE     7   112        0 

PEDIATRIE   25 1.343 5.976 

CARDIOLOGIE   20    644       0 

RECUPERARE   35 1.160       0 

ATI     5 0       0 

 

CABINETE AMBULATORII NUMAR CONSULTATII 
TOTAL 17.571 

MEDICINA INTERNA   1.320 

CHIRURGIE   3.296 

OBSTRETICA-GINECOLOGIE   2.252 

DERMATOLOGIE   1.148 

CARDIOLOGIE    272 

PSIHIATRIE 1.274 

DIABET SI NUTRITIE 3.796 

PEDIATRIE 432 

TBC 860 

RECUPERARE 2.921 

 

 

SOCIETATI COMERCIALE 

   Situatia statistica a societatilor comerciale din municipiul Moreni este 

urmatoarea: 

PERSOANE JURIDICE existente la 31.12.2017 589 
Comert cu ridicata si cu amanuntul;repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

204 

Industria prelucratoare   84 

Constructii   81 

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice          41 

Transport si depozitare   38 
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Hoteluri si restaurante   25 

Ate activitati de servicii   25 

Tranzactii imobiliare   17 

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport   15 

Activitati de spectacole, culturale si recreative   13 

Sanatate si asistenta sociala   10 

Distributia apei;salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de 
decontaminare 

    9 

Informatii si comunicatii     9 

Agricultura, silvicultura si pescuit     6 

Industria extractiva     5 

Intermedieri financiare si asigurari     5 

Invatamant     2 

 

PERSOANE JURIDICE existente la 31.12.2018 611 
Comert cu ridicata si cu amnuntul; repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

204 

Industria prelucratoare   90 

Constructii   79 

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice   47 

Transport si depozitare   41 

Hoteluri si restaurante   26 

Alte activitati de servicii   26 

Activitati de spectacole, culturale si recreative   17 

Tranzactii imobiliare   16 

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport   16 

Informatii si comunicatii   11 

Sanatate si asistenta sociala   10 

Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de 
decontaminare 

    8 

Agricultura, silvicultura si pescuit    6 

Industria extraxtiva    5 

Intermedieri financiare si asigurari    5 

Invatamant    4 

PERSOANE FIZICE existente la 31.12.2017 480 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

 203 

Transport si depozitare    68 

Alte activitati de servicii    38 

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice    32 

Industria prelucratoare    28 

Constructii    21 

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport    21 

Invatamant    16 

Hoteluri si restaurante    14 

Activitati de spectacole, culturale si recreative    13 
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Informatii si comunicatii    11 

Agricultura, silvicultura si pescuit      7 

Tranzactii imobiliare      5 

Intermedieri financiare si asigurari      3 

 

PERSOANE FIZICE existente la 31.12.2018 489 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

 207 

Transport si depozitare    66 

Alte activitati de servicii    45 

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice    33 

Industria prelucratoare    25 

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport    24 

Constructii    18 

Invatamant    15 

Activitati de spectacole, culturale si recreative    15 

Hoteluri si restaurante    13 

Informatii si comunicatii    13 

Agricultura, silvicultura si pescuit      7 

Tranzactii imobiliare      5 

Intermedieri financiare si asigurari      3 

 

DOMENIU NR. 
FIRME 

         CA SAL MIC
RO 

MICI MI
JL
OC
II 

MAR
I 

AGRICULTURA,SILVICULTURA SI 
PESCUIT 

        2       1412282 10   2          0 0 0 

INDUSTRIA EXTRACTIVA         2         108663   2  2       0 0 0 

INDUSTRIA PRELUCRATOARE       62     74502184 1572  50   3 7 2 

DISTRIBUTIA 
APEI;SALUBRITATE,GESTIONAR
EA DESEURILOR, ACTIVITATI DE 
DECONTAMINARE 

        5        2461790 14  5 0 0 0 

CONSTRUCTII      47      18205438 141 44 3 0 0 

COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 

   139     117542405 394 132 6 1 0 

TRANSPORT SI DEPOZITARE     23      10672582  47  21 2 0 0 

HOTELURI SI RESTAURANTE     16        2465974  25  16 0 0 0 

INFORMATII SI COMUNICATII       5        2314163   4      5 0 0 0 

INTERMEDIERI FINANCIARE SI 
ASIGURARI 

      4          277984   1     4 0 0 0 

TRANZACTII IMOBILIARE       7        6737613  33     5 2 0 0 

ACTIVITATI PROFESIONALE,     33        4181973 100   32 0 1 0 
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STIINTIFICE SI TEHNICE 

ACTIVITATI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI 
DE SERVICII SUPORT 

    12        7512527 135     9 1 2 0 

INVATAMANT       2         254909     4     2 0 0 0 

SANATATE SI ASISTENTA 
SOCIALA 

      7       1649508    20     7 0 0 0 

ACTIVITATI DE 
SPECTACOLE,CULTURALE SI 
RECREATIVE 

      9         535207      6     9 0 0 0 

ALTE ACTIVITATI DE SERVICII    18       4839672   77  16 2 0 0 

BILANT 2017:Firme cu sediul in 
municipiul Moreni la data de 
31.12.2017 

 393   255674838 2585 361 19 11 2 

Nu s-a primit de la Ministerul Finantelor datele din situatiile financiare aferente anului 2018. 
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Date statistice la sfârșitul anului școlar 2017-2018 

SITUAŢIE STATISTICĂ CU REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI PURTARE LA SFARSITUL SEMESTRULUI I,  AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

SEM I 

Elevi 

înscrişi 

la 

început 

de an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

semestrului 

Mişcarea elevilor 

(*) Elevi cu 

abateri 

disciplinare 

ROFUIP/2005 

art.118(a-g) 

Exmatriculaţi 

pentru 

absente 

Număr de elevi cu notele scăzute la 

purtare 

Total Total 
Plecaţi 

in judet 

Plecaţi 

in alt 

judet 

Veniţi 

din 

judet 

Veniţi 

din alt 

judet 

Total Fete Total Fete 

note 

între 

9.99 si 7 

note 

sub 7 

pentru 

absente 

alte 

motive 

Gimnazial total cls V-VIII 68 66 1 1     4       7       

Gimnazial cls V 14 14                         

Gimnazial cls VIII 19 18 1                       

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 341 326 9 2     5   4 2 138 35 32 3 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 191 188 1 2     4       74 21 19 2 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 79 78   1             35 6 5 1 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 112 110 1 1     4       39 15 14 1 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 150 138 8       1   4 2 64 14 13 1 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 73 64 5           4 2 37 4 4   

Liceal ZI ciclu superior cls XII 77 74 3       1       27 10 9 1 

Liceal SERAL cls IX-XIV 171 177     3 3         37 57 57   
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Liceal SERAL cls IX 32 32                   13 13   

Liceal SERAL cls XIII 17 17                 3 7 7   

Profesional TOTAL 132 130 2       7 1     27 26 21 5 

Profesional cls IX 57 56 1       1       7 15 13 2 

Profesional cls X 31 31         3 1     11 6 6   

Profesional cls XI 44 43 1       3       9 5 2 3 

   

12 3 3 3 12 

 

4 

 

202 118 110 8 

 

 

 

SEM I 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Numar elevi 

promovaţi 

Total 

promovaţi 

Din care: Promovaţi 

pe medii: 
Corigenţi la: 

Cu situatia 

şcolara 

neîncheiată 

Total 

din 

care 

feminin 

Total 

din 

care 

feminin 

Total 

din 

care 

femini

n 

%  
5-

6.99 

7-

8.99 
9-10 

1 

obiec

t 

2 

obiect

e 

3 

obiect

e 

4 

obiect

e 

Total 

din 

care 

femini

n 

Gimnazial total cls V-VIII 68 1 66 1 55 1 83.33 16 31 8 6 2 1 2     

Gimnazial cls V 14 1 14 1 14 1 100 9 5               

Gimnazial cls VIII 19   18   16   88.89 3 12 1 2           

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 341 124 326 117 206 74 63.36 74 129 3 17 12 4 1 86 32 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 191 76 188 74 117 44 62.23 54 62 1 12 7 4 1 47 23 
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Liceal ZI ciclu inferior cls IX 79 30 78 30 51 16 65.38 18 33   7 2 2 1 15 9 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 112 46 110 44 66 28 60 36 29 1 5 5 2   32 14 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-

XII/XIII 
150 48 138 43 89 30 64.49 20 67 2 5 5     39 9 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 73 29 64 26 44 16 68.75 14 30   2 2     16 7 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 77 19 74 17 45 14 60.81 6 37 2 3 3     23 2 

Liceal SERAL cls IX-XIV 171 79 177 80 95 46 53.67 5 90           82 34 

Liceal SERAL cls IX 32 15 32 15 2 1 6.25   2           30 14 

Liceal SERAL cls XIII 17 6 17 6 8 2 47.06 5 3           9 4 

Profesional TOTAL 132 38 130 38 65 17 50 2 63   2 1     62 20 

Profesional cls IX 57 18 56 18 25 5 44.64 2 23   2       29 12 

Profesional cls X 31 8 31 8 15 5 48.39   15     1     15 3 

Profesional cls XI 44 12 43 12 25 7 58.14   25           18 5 

               

230 
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SITUAŢIE STATISTICĂ CU REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI PURTARE LA SFARSITUL SEMESTRULUI al II lea,  AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

SEM II 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Mişcarea elevilor Retragere Exmatriculaţi 

Total Total 
Plecaţi in alt 

judeţ 

Veniţi din 

alt judeţ 
Total Fete Absenţe Altele 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 77 73 1   3 1     

Liceal SERAL cls IX-XIV 150 168   29     11 2 

Liceal SERAL cls IX 32 32             

Liceal SERAL cls XIII 17 17             

Profesional TOTAL 132 134 1 3         

Profesional cls IX 57 60   3         

Profesional cls X 31 31             

Profesional cls XI 44 43 1           

A doua şansă secundar inferior TOTAL 

cls V-VIII 

57 57             
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A doua şansă secundar inferior cls V 15 15             

A doua şansă secundar inferior cls VIII 4 4             
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SEM II 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Număr elevi 

promovaţi 

Din care: Promovaţi 

pe medii: 
Corigenţi la: 

Cu situatia 

şcolară 

neîncheiată 

(inclusiv 

corigenţi) 

Repetenţi la 

sfârșitul anului 

școlar 

Total 

din 

care 

femini

n 

Total 

din 

care 

femini

n 

Total 

din 

care 

feminin 

5-

6.99 
7-8.99 9-10 

1 

obiec

t 

2 

obiect

e 

Total 
din care 

feminin 
Total 

din 

care 

femini

n 

Gimnazial total cls V-VIII 68 1 67 1 62 1 9 40 13 3   2       

Gimnazial cls V 14 1 14 1 14 1   9 5             

Gimnazial cls VIII 19   17   17   2 15               

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 191 76 185 73 150 59 60 85 5 10 1 12 2 12 3 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 79 30 77 29 66 23 26 40   3   3 2 5 3 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 112 46 108 44 84 36 34 45 5 7 1 9   7   

Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 150 45 132 36 127 35 44 80 3     4 1 1   

Liceal ZI ciclu superior cls XI 73 30 59 22 55 21 15 40       4 1     

Liceal ZI ciclu superior cls XII 77 15 73 14 72 14 29 40 3         1   

Liceal SERAL cls IX-XIV 150 71 168 78 92 47 63 29       41 17 35 12 

Liceal SERAL cls IX 32 15 32 15 12 7 12         6 1 14 6 

Liceal SERAL cls XIII 17 6 17 6 13 4 13             4 2 

Profesional TOTAL 132 38 134 40 87 21 61 26   1   35 15 11 3 

Profesional cls IX 57 18 60 20 28 6 23 5   1   26 13 5   
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Profesional cls X 31 8 31 8 21 5 9 12       4   6 3 

Profesional cls XI 44 12 43 12 38 10 29 9       5 2     

A doua şansă secundar inferior 

TOTAL cls V-VIII 
57 27 57 27 35 19 20 15       22 8     

A doua şansă secundar inferior cls 

V 
15 5 15 5 9 2 9 

    
6 3 

  

A doua şansă secundar inferior cls 

VIII 
4 2 4 2 4 2   4               

            

116 

 

59 

  

 

 



II.2. Resurse umane 

 

SITUATIA PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR 

 

Personal 

didactic de 

predare 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Posturi ocupate 

cu personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 

Posturi ocupate 

cu personal 

didactic 

nedidactic 

Total Posturi 

60 8 7,5 16 14,5 84 

 

 

Norme 

didactice 

Titulari 

incadrati in 

norma de 

baza 

Titulari in 

regim de 

plata cu ora 

Cadre 

didactice 

calificate 

Personal 

didactic 

calificat 

asociat 

Personal 

didactic 

calificat 

pensionat 

incadrat in 

regim de 

plata cu ora 

Cu studii 

superioare, în 

alt domeniu 

diferit de cel 

corespunzător 

postului 

didactic 

59,33 39,67 12,75 4,24 0,47 1,71 0,49 

 

Etapele de mobilitate: 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5485/2017, precum şi cu prevederile 

Calendarului privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 

2018-2019, anexă la Metodologia-cadru s-au organizat și desfășurat etapele de mobilitate: 

 

Etapa de 

mobilitate 

Completarea 

normei 

didactice la 

nivelul 

unității 

Intregirea 

normei 

didactice 

Menținerea în 

activitate a 

cadrelor 

didactice 

pensionabile 

Detașare în 

interesul 

învățământului 

Prelungirea 

contractului 

individual de 

muncă 

Concurs de ocupare a 

posturilor 

didactice/catedrelor 

care se vacantează pe 

parcursul anului 

școlar  

Nr cadre 

didactice 
1 1 4 1 1 1 
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II.3. Analiza incidentelor de violență 
NUMĂR TOTAL ACTE DE VIOLENȚĂ 

NR. 

CRT. 
CATEGORIA 

TOTAL 

Sem. I Sem. II 
An 

școlar 

1 Atac la persoană 4 3 7 

2 Atentat la securitatea unității școlare 

   3 Atentat la bunuri 

   4 Alte fapte de violență sau atentate la securitate 

   5 Cazuri de elevi raportate la Politie 8 5 13 

 

Sancţiuni pentru acte de violență: 

Sancţiuni Nr elevi 

Retragere bursă 1 

Scaderea notei la purtare 12 

II.4. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

Coordonator prof. Sîrbu Daniel: 

1. Ioniță Cristian Andrei -  desemnat cel mai bun portar la Olimpiada Națională a Sportului Școlar 

(ONSS) – etapa județeană, competiția: campionatul național de handbal băieți 

2. Echipa de handbal băieți- locul I, la etapa județeană, ONSS, campionatul național de handbal 

băieți 

3 Echipa de handbal băieți- mențiune, la etapa de zonă, ONSS, campionatul național de handbal 

băieți 

4 Echipajul format din patru elevi clasele a IX-a A și a X-a B- locul I la etapa locală a concursului 

„Cu viața mea apăr viața” și locul al II-lea la etapa județeană 

Coordonator prof.Toma Constantin: 

1 Echipa de handbal fete - locul I, la etapa județeană, ONSS  

    - locul al V-lea la faza zonală a ONSS 

                                            - locul al II-lea la Cupa 1 Ianuarie 

                                            - locul al II-lea la Cupa 8 Martie 

                                            - locul al II-lea la Cupa Mircea Marinescu 

Coordonator prof. Necache Mihai: 

1. Locul al III-lea la ONSS, teorie sportivă- etapa județeană 

Coordonator prof. Harabagiu Matei Robert: 

1. Șerban Gabriel – locul I la cros, etapa județeană a ONSS 

2. Stanciu Ionuț – locul al II-lea la cros, etapa județeană a ONSS 

3. Locul al V-lea – etapa de zonă- cros 

Coordonator prof. Neagu Marian: 

1. Locul al II-lea la Campionatul județean de fotbal, juniori A 
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2. Promovarea a trei juniori la echipa de seniori CSM Flacăra Moreni 

3. Locul al V-lea –clasament final- CSM Flacăra Moreni 

Coordonator prof. Gyorgy Costel : 

1. Locul al II-lea la Campionatul județean de fotbal, juniori A 

Coordonator prof. Vremăroiu Cătălin: 

1. Locul al III-lea –faza județeană ONSS 

Coordonator prof. Petrescu Mircea: 

1. Locul al II-lea Cupa Tymbark, etapa județeană, clasele a V-a,  a VI-a 

2. Locul al II-lea la Campionatul Județean,  Juniori D 

3. Călin Alberto- clasa a VI-a-  locul I la concursul Performanța are viitor, organizat de Federația 

Română de Fotbal 

Coordonator prof. State Camelia și prof. Anghelina Raluca: 

1. Joița Radu- premiul al III-lea la Concursul național Made for Europe 2018- etapa județeană 

Coordonator prof. Ionescu Veronica și prof. Anghelina Raluca 

1. Manole Diana Andreea - mențiune Concursul național Made for Europe 2018- etapa județeană 

Coordonator prof. Stroe Adriana și prof. State Camelia 

1. Echipajul Vlasă Cristina, Dudău Andra- Locul I la Concursul național Calculatorul- joc și 

educație 

Coordonatorprof. Anghelina Raluca: 

1. Participare cu elevii clasei a VII a la concursul ”Noi și chimia”, partener Colegiul Național „Iosif 

Vulcan” – Oradea; 

2. Dumitrescu Ana, Gerea Ionuț și Ilie Ana Maria- locul I la Concursul internațional ”Copii, salvaţi 

Planeta  Albastră!”, partener Clubul Copiilor Moreni 

3. Radu Ioana și Radu Grațiela - participarea la Concursul de fotografie organizat de Liceul 

Tehnologic Voievodul Mircea Târgoviște 

Coordonator prof. Ionescu Veronica 

1. Dobre  Nicolae Ionuț- locul al III-lea la Concursul internațional ”Copii, salvaţi 

Planeta  Albastră!”, partener Clubul Copiilor Moreni 

2. Dobre Nicolae Ionuț și Stătescu Albert Vasile-  participarea la Concursul de fotografie organizat 

de Liceul Tehnologic Voievodul Mircea Târgoviște 

Coordonator prof. Rusu Mădălina 

1. Vîlcan Mirela Mihaela- premiul al II-lea la Concursul internațional ”Copii, salvaţi 

Planeta  Albastră!” 

2. Dobre Viorel- locul al II-lea la Concursul interjudețean Istoria petrolului și petrolul în istorie 

Coordonator prof. Duțu Daniel 

1. Echipajul format din patru elevi ai clasei a VI-a: Brătescu Răzvan, Floria Andrei, Mărășescu 

Vlăduț, Niță Andrei- participare la Competiția națională Euro Quiz 2018 

Coordonator prof. Zamfir Mădălina 

1. Stanciu Răzvan- premiul I la Concursul internațional ”Copii, salvaţi Planeta  Albastră!” 

2. Despa Darius- premiul I la Concursul internațional ”Copii, salvaţi Planeta  Albastră!” 

Coordonator prof. Nedelcu Mihaela 

1. Radu Elena Gabriela- premiul I la secțiunea creații literare a Concursului județean „Sărbătoarea 

Paștelui în familia mea”, organizat de ISJ Mureș 

2. Buleandră Valentin - premiul al III-lea la secțiunea creații literare a Concursului județean 

„Sărbătoarea Paștelui în familia mea”, organizat de ISJ Mureș 
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- mențiune la Concursul județean „Cartea – izvor de cunoaștere și  

înțelepciune”, organizat de ISJ Bacău 

- premiul al II-lea la Concursul național „ Copilărie- vis și inocență”, 

organizat de ISJ Neamț 

3. Vintilă Andrei- premiul I la Concursul național „ Copilărie- vis și inocență”,organizat de ISJ 

Neamț 

Coordonator prof. Sima Pompilia 

1. Echipajul format din patru elevi ai clasei a VI-a: Brătescu Răzvan, Călin Alberto, Oancea Bogdan 

și Mărășescu Vlăduț - locul I la etapa locală a concursului „Cu viața mea apăr viața”  gimnaziu și 

calificare la etapa județeană 

Coordonator prof. Sima Pompilia și prof, Petrică Adriana 

1. Echipajul format din patru elevi ai clasei a VI-a:Brătescu Răzvan, Călin Alberto, Mărășescu 

Vlăduț și Mihai Mario– mențiune la Concursul național „Literatura română în dimensiune 

virtuală, secțiunea destin literar 

Coordonator prof. Soare Gabriela 

1. Duțan Felix- locul I la Concursul național „Iedera- colț de rai”, secțiunea interpretare vocală 

- participare la preselecțiile Concursului național Vocea României 

Coordonator Catedra de limba și literatura română 

1. Organizarea olimpiadei – etapa pe școală; participanți: elevi ai claselor a VI-a, a IX-a și a X-a 

 

II.5. Baza tehnico-materială  

Informaţii privind spaţiile şcolare 

 

Nr. 

Crt. 
Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 17 1262,38 

2. 
Laboratoare (informatica, fizica, 

chimie, biologie) 
4 385,33 

3. Ateliere (mecanic, electric, textile) 5 302,2 

4. Sală, teren de educaţie fizică şi sport 1 sala + 1 teren  450+3082 

 

Informaţii privind tehnica de calcul 

 

Tehnica de calcul NR ECHIPAMENTE 

Calculatoare utilizate de catre elevi 37 

Calculatoare utilizate in administratie 12 

Imprimante//xerox 9 
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Imprimante inchiriate  4 

Videoproiector 3 

Videoproiector interactiv 1 

Tabla interactiva 1 

Sistem audio 1 

Informaţii privind spaţiile auxiliare 

 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară 2 94 

2. Cancelarie 1 73,9 

3. Dormitor internat 29 980 

4. Cabinet medical 1 33,58 

5. Cabinet de consiliere psiho-pedagogică 1 19,6 

6. Cabinet CEAC 1 54 

7. Cabinet gimnastică 1 33,58 

8. Spaţii sanitare 6 30 

9. Spaţii depozitare materiale didactice 26 715 

 

Informaţii privind spaţiile administrative 

 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 16,8 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 43,8 

3. Contabilitate  1 19,6 

4. Casierie   1 3,3 

5. Birou tehnician  1 20,44 

6. Birou administraţie 1 15,4 

 

- Microbuz scolar - 15 locuri 
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Situaţia autorizaţiilor 

 

Autorizație sanitară Autorizație de securitate la incendiu 

Negare ISU (Corp A si B) nr 1881/24.04.2018 Notificare de certificare de sănătate publică a 

conformității nr 11062/17.10.2017 
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CAPITOLUL III  

REZULTATE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ  

A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

III.1. Rezultatele elevilor din învățământul gimnazial la evaluările naționale 

III.1.1.  Rezultatele elevilor la evaluarea națională la finalul clasei a VI-a - 2018 
 

I. TABEL SINTETIC 
 

ÎNSCRIȘI ABSENȚI 

prezenți la 

”Limbă și 

comunicare” 

prezenți la 

”Matematică și 

științe” 

cu C.E.S. integrați 

înscriși 
cu teste 

adaptate 

15 
0 - Limbă și comunicare 

1 - Matematică și științe 
15 14 0 0 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBĂ ȘI COMUNICARE” 
 

numărul 

itemilor din 

test 

Numărul elevilor 

cu pontaj total cu pontaj parțial cu pontaj zero 

1 1 13 1 

2A 10 4 1 

2B 7 4 4 

3 7 5 3 

4.1 5 6 4 

4.2 3 9 3 

4.3 0 6 9 

4.4 1 4 10 

5 6 7 2 

6 5 0 10 
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numărul 

itemilor din 

test 

Numărul elevilor 

cu pontaj total cu pontaj parțial cu pontaj zero 

7 1 9 5 

8 0 1 14 

9 3 9 3 

10 5 5 5 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE” 
 

numărul 

itemilor din 

test 

Numărul elevilor 

cu pontaj total cu pontaj parțial cu pontaj zero 

1.  10  4 

2.  12  2 

3.  11  3 

4.    14 

5.  6  8 

6.  5  9 

7.   1 13 

8.  5  9 

9.   6 8 

10.   1 13 

11.   5 9 

12.   5 9 

13.  1 2 11 

14.   0 14 

15.  1 2 11 

III.1.2. Rezultatele elevilor la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 

VIII-a - 2018 
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Inscrisi 

Cu 

Toate 

Rezulta

tele 

Candidati 

Cu 

Media 

Peste 5 

Prezenti 
Neprezen

tati 

Elim

inati 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 

17 17 2 17 0 0 1 4 6 4 2 0 0 0 0 0 

 

 

Limba şi literatura română 

      
Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

prezenţi 

nr. note 

1-4.99 

nr. note 

5-5.99 

nr. note 

6-6.99 

nr. note 

7-7.99 

nr.note 8-

8.99 

nr.note 9-

9.99 

nr.note 

10 

17 17 12 5 0 0 0 0 0 

 

 

Matematică 

       
Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

prezenţi 

nr. note 

1-4.99 

nr. note 

5-5.99 

nr. note 

6-6.99 

nr. note 

7-7.99 

nr.note 8-

8.99 

nr.note 9-

9.99 

nr.note 

10 

17 17 15 2 0 0 0 0 0 

 

 

Rezultate - Simularea Evaluării Naționale, clasa a VIII a 

 

 

Limba şi literatura română 

Categ. Elev 
Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

prezenţi 

nr. note  

1-4.99 

nr. note  

5-5.99 

nr. note  

6-6.99 

nr. note  

7-7.99 

nr.note  

8-8.99 

nr.note 

9-9.99 

nr. 

note 10 

Total 

centru 
18 18 12 - - - - - - 

 

 

Matematică 

Categ. Elev 
Nr. elevi 

Nr. elevi 

prezenţi 
nr. note  nr. note  nr. note  nr. note  nr. nr. nr. 
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înscrişi 1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 note  

8-8.99 

note 9-9.99 note  

10 

Total 

centru 
18 18 12 3 3 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.  Rezultatele elevilor din învățământul liceal la examenul de 

bacalaureat 

Examenul de Bacalaureat național – sesiunea iunie-iulie 2018 

 

Rezultatele obținute la probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale 

 

1. Proba A – competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (12 februarie 2018) 

Total A)  Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat 

59 6 26 24 0 3 

 

2. Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (21-22 februarie 

2018) 

Total C) ITA - ITA A1 ITA A2 ITA B1 ITA B2 
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59 3 11 33 5 2 

 

Total C) Scris ITC - Scris ITC A1 - Scris ITC A2 Scris ITC B1 Scris ITC B2 

59 1  2 35 9 7 

 

Total C) Scris PMS - Scris PMS A1 Scris PMS A2 Scris PMS B1 Scris PMS B2 

59 27 6 14 3 4 

 

Total C) Oral PMO - Oral PMO A1 Oral PMO A2 Oral PMO B1 Oral PMO B2 

59 0  9 17 17 11 

 

Total C) Oral IO - Oral IO A1 Oral IO A2 Oral IO B1 Oral IO B2 

59 3  15 13 13 10 

 

3. Proba D – competențe digitale (16, 19-20 februarie 2018) 

Total D) 
Fara 

calificativ 
Incepator Mediu Avansat Experimentat Neprezentat 

59  16 23 16 3 0 1 

 

 

 

 

 

 



Probe scrise: Ea), Ec), Ed) – Promotie curenta si anterioara 

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2018: 

 

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 
9 - 

9.99 
10 

Curentă 

Zi 52 45 7 0 35 9 26 10 7 2 1 0 0 

Seral 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anterioară  13 10 3 0 7 5 2 3 2 1 0 0 0 

 

TOTAL 66 55 11 0 42 14 28 13 9 3 1 0 0 

 

 

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2018 

 

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 
9 - 

9.99 
10 

Curentă Zi 24 18 6 0 12 7 5 6 6 0 0 0 0 
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Seral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anterioară  11 10 1 0 3 1 2 7 7 0 0 0 0 

 

TOTAL 35 28 7 0 15 8 7 13 13 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



Rezultate – Simulare Bacalaureat 

 

Disicplina Clasa 

Note 

intre  

1-4,99 

Note 

intre  

5-5,99 

Note 

intre  

6-6,99 

Note 

intre  

7-7,99 

Note 

intre  

8-8,99 

Note 

intre  

9-9,99 

Note de 

10 

Romana 
XI 37 11     1     

XII 36 14 3   1     

Matematica 

XI 10             

XII 19 2           

Istorie 
XI 19 2 2         

XII 26 4   1       

Biologie XII 15             

Geografie XII 8 14 6   1     

Fizica XII 1             

Chimie XII 4 1           

Logica XII 2             

 

 

      III.3. Rezultatele la examenele privind certificarea calificării  profesionale 

a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar  

 

Tipul de învăţământ: liceu tehnologic, nivel 4 

 

Nr. elevi calificarea 1: 

Tehnician mecanic 

intretinere si reparatii 

Nr. elevi calificarea 2: 

Tehnician ecolog si 

protectia calitatii 

mediului 

Nr. elevi calificarea 3: 

Tehnician 

electromecanic 

Nr. total 

elevi 

Nr elevi 

prezenti 

Nr elevi 

promovati 

9 12 10 31 30 30 

 

Tipul de învăţământ: liceu vocațional, nivel 4 

 

Specializarea Numar elevi 
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inscrisi prezenti absenti admisi respinsi 

HANDBAL 20 20 0 20 0 

FOTBAL 12 12 0 12 0 

Total general 32 32 0 32 0 

 

Tipul de învăţământ: învăţământ profesional, nivel 3 

 

Nr. elevi  

calificarea 1: 

Confecţioner 

produse textile 

Nr. elevi  

calificarea 2: 

Electromecanic 

maşini şi 

instalaţii 

industriale 

Nr. elevi  

calificarea 3: 

Lăcătuş 

construcţii 

metalice şi utilaj 

tehnologic 

Nr. elevi  

calificarea 4: 

Sudor 

Nr. total  de 

elevi 

Nr elevi 

prezenti 

Nr elevi 

promovati 

6 7 11 9 33 33 33 

 

 

 

CAPITOLUL IV. ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018 
 

IV.1. CURRICULUM 

PROIECTAREA CURRICULUMULUI 

 

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Domeniul 

pregătirii de bază 
Denumire CDL Autor 

1 IX  Protecția mediului 
Managementul resurselor naturale - 

Aprofundare 

Ionescu Veronica 

Anghelina Raluca 

2 IX Mecanic 
Utilizarea documentației tehnice în 

practica de atelier 

Georgescu Roxana 

Grigore Doru 

3 X  
Resurse naturale și 

protecția mediului 
Surse locale de poluare 

Năstase Luminița 

Rusu Mădălina 

http://www.tvet.ro/index.php/ro/parteneri/141-cap4cr11.html


32 
 

4 X  Mecanică  
Aplicații de bază în lăcătușărie mecanică 

structuri 

Arghira Simona 

Stanciu Gheorghe 

5 X Electromecanică  
Repararea și întreținerea echipamentelor 

electrice și mecanice 

Stroe Adriana 

Manu Daniela 

6 
Înv. prof. 

cls a IX-a 
Mecanic - sudor 

Utilizarea documentației tehnice în 

practica de atelier 

Georgescu Roxana 

Popescu Carmen 

7 
Înv. prof. 

cls a IX-a 
Mecanic – lăcătuș 

Utilizarea documentației tehnice în 

practica de atelier 

Georgescu Roxana 

Grigore Doru 

8 
Înv. prof. 

cls a IX-a 
Electromecanică  

Lucrări practice în domeniul 

electromecanic 

Manu Daniela 

Grigore Doru 

9 
Înv. prof. 

cls a X-a 
Mecanic – lăcătuș 

Aplicații de bază în lăcătușărie mecanică 

structuri 

Arghira Simona 

Stanciu Gheorghe 

10 
Înv. prof. 

cls a X-a 
Mecanic - sudor Aplicații de bază în prelucrari la cald 

Arghira Simona 

Stanciu Gheorghe 

11 
Înv. prof. 

cls a X-a 
Electromecanică  

Repararea și întreținerea echipamentelor 

electrice și mecanice 

Stroe Adriana 

Manu Daniela 

 

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII 

Nr. crt. Clasa Denumire CDȘ Profesor 

1 VI 

Tehnologia Informației și a 

Comunicațiilor 

State Camelia 

2 VII Petrica Adriana 

3 VIII State Camelia 

4 V Pregătire specifica probei / postului Vremăroiu Cătălin 

5 V Expresivitate corporala specifica Petrescu Mircea 

6 VI - VIII Pregătire specifica probei / postului Gyorgy Costel 

 

REALIZAREA CURRICULUMULUI:  

Proiectarea didactică: 

- există documente de proiectare didactică la nivelul tuturor catedrelor 
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- există concordanţă între conţinuturi –obiective –activităţi de învăţare –evaluare 

Recomandări: 

- personalizare creativă a parcursurilor didactice (în general) 

- respectarea structurii anului școlar si integrarea celei de a 8-a saptamani in care s-a desfașurat programul 

naţional „Şcoala altfel”. 

Strategii didactice şi metode de lucru utilizate: 

- s-au utilizat strategii inductive, deductive, analogice, mixte, algoritmice, euristice în funcţie de 

particularităţile evolutive ale gândirii elevilor sau în funcţie de gradul de dirijare a învăţării 

- în demersul didactic s-au utilizat atât metode expozitive, conversative cât şi cele de explorare directă sau 

indirectă 

- în funcție de specificul disciplinelor de studiu s-au organizat următoarele tipuri de activităţi de învăţare: 

individuale, pe grupe, in perechi, dezbateri, jocuri de rol, simulări, lucrări practice de laborator, etc. 

- elevii sunt sprijiniți și coordonați în scopul înțelegerii textelor prin întrebări care verifică vocabularul, 

reținerea informațiilor din text și prin care se solicită formularea de deducții logice. 

Recomandări: 

- să se pună accent pe învățarea logică, conștientizarea cunoștințelor 

- antrenarea tuturor elevilor în desfășurarea activităților 

- să se acorde prioritate metodelor activ-participative și a predării interactive, pentru a favoriza 

dezvoltarea personală a elevilor, capacitatea lor de exprimare și de punere în valoare a cunoștințelor 

dobândite 

- sporirea responsabilității elevilor față de rezolvarea sarcinii de lucru din clasă și pentru acasă 

Respectarea curriculumului: 

- în general, la toate catedrele s-au respectat programele şcolare și planificările calendaristice 

- există decalaje la unele discipline generate, de programele școlare foarte încărcate și numărul mic de ore 

alocat. 

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

Măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare s-a realizat: 

- prin raportare la competenţe, conţinuturile, metodele şi mijloacele de învăţare folosite 

- prin evaluare iniţială, continuă şi finală 

- utilizând atât instrumentele de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cât şi cele 

alternative (observarea sistematică a elevului, proiectul, portofoliul, tema de lucru în clasă şi acasă, 

evaluarea cu ajutorul calculatorului). 

În scopul cunoaşterii nivelului comportamental cognitiv iniţial, determinării liniei de pornire la începutul 

programului de instruire şi refacerii sau remedierii unei stări de fapt, s-au aplicat testări iniţiale. 
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La toate obiectele de învăţământ s-a urmărit respectarea curricumului obligatoriu şi calitatea CDS-ului. 

La nivelul catedrelor: 

- S-au selectat manualele în concordanță cu criteriile de evaluare ale acestora și cu specializările pentru 

care au fost propuse; 

- S-au stabilit materialele auxiliare; 

- Fiecare cadru didactic şi-a întocmit planificarea calendaristică respectând cerinţele programelor şcolare 

în vigoare; 

La nivelul comisiilor metodice: 

- S-au alcătuit propuneri de subiecte, bareme pentru: lucrări scrise, teste de evaluare sumative, modalităţi 

de evaluare prin experiment, referate, portofolii de documente 

- S-au aplicat teste iniţiale la toate disciplinele pentru clasele a IX-a și pentu clasele noi din încadrare; 

- Au fost prezentate rezultatele în cadrul sedinței cu părinții elevilor, s-au stabilit concluziile şi măsurile 

remediale ce se impuneau. 

- Membrii comisiilor au participat la un număr mare activitati organizate de școală, de ISJ Dambovita, de 

CCD, dupa cum reiese din rapoartele comisiilor metodice. 

- Pe lângă testele de evaluare curentă a rezultatelor elevilor, testele iniţiale s-au aplicat teste sumative, 

probe pentru selecţia elevilor participanţi la olimpiade şi concursuri  

- S-a respectat perioada de teze la toate clasele, iar la cele terminale au fost aplicate subiecte unice in 

vederea realizarii unei diagnosticari inaintea examenului de bacalaureat. 

 

IV.2. Activitatea catedrelor metodice şi a comisiilor pe probleme 

 

COMISIA METODICĂ: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

Grad 

didactic 

Statut (titular/ 

suplinitor/titular 

in alta 

unitate/asociat/pe

nsionar) 

Responsabilitati in unitatea scolara / la nivel 

judetean sau national 

1. 
ARSENE 

CRINA MARIA 
II titular 

- Membru în Comisia de perfecționare 

- Membru în Comisia pentru curriculum 

- Membru în Comisia de elaborare a ofertei 
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școlare 

- Membru în Comisia de elaborare ROF 

- Diriginte al clasei a VII-a 

2. 
SIMA 

POMPILIA 
I titular 

- responsabil al comisiei pentru notare ritmică; 

- responsabil al comisiei pentru olimpiade și 

concursuri școlare; 

- membru în comisia SNAC; 

- secretar în cadrul catedrei de limba și literatura 

română; 

- diriginte al clasei a VI-a. 

3. 

MIRICĂ 

RALUCA 

IULIA 

I titular 

- Responsabil al Comisiei de inserţie socio-

profesională 

- Membru în Comisia de voluntariat(S.N.A.C) 

- Membru în Comisia:,,Proiecte şi programe 

educative” 

-secretar al Comisiei de inventariere 

4. 
NEDELCU 

MIHAELA 
I titular 

-responsabil cu  simulări şi examenele naţionale- 

catedra de limba și literatura română;  

-responsabil Comisia pentru ţinută vestimentară şi 

de identificare a liceului;  

-responsabil Comisia de acordare a burselor 

şcolare;  

- diriginte al clasei a XI-a B seral 

5. 
NEACȘU 

MARIANA 
def 

titular în altă 

unitate 

- 

6. 
RUSU 

NICOLETA 
I pensionară 

Membru în Comisia ADS 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

Analiza calităţii şi a rezultatelor instruirii 

Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a metodologiilor şi a ghidurilor metodice 

în vigoare 

Proiectarea activităţii pentru anul şcolar 2017-2018 

Creşterea eficienţei demersului didactic, prin: 
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- reducerea absenteismului şcolar;  

- evaluarea cu scop de evaluare şi optimizare a învăţării; 

- îmbunătăţirea competenţelor de lectură; 

Aplicarea metodelor moderne de evaluare şi realizarea evaluării formative continue 

Îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de calitate 

Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examene naţionale,la concursuri şi olimpiade 

Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor 

Asigurarea consultanţei şi organizarea activităţii 

Sprijinirea dezvoltării profesionale 

Asigurarea unui climat favorabil comunicării şi dezvoltării personale 

Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ 

Realizarea de programe şi parteneriate 

Încadrarea manifestărilor educative şi nonformale din şcoală, în spiritul valorilor naţionale, europene şi 

internaţionale 

 

3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2017- 2018): 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / 

Calificare profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, 

Anexe) 

Gimnazial 

a V-a – vocațional, sportiv 

a VI-a – vocațional, sportiv 

a VII-a – vocațional, sportiv 

a VIII-a – vocațional, sportiv 

3393 / 28.02.2017 

 

5097/09.09.2009 

Liceal 

a IX-a – protecția mediului 

a IX-a – electromecanic 

a IX-a – vocațional, sportiv 

a X-a – protecția mediului 

a X-a – vocational, sportiv 

a X-a – electromecanic 

5099/2009 

 

 

5099/2009 
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a XI-a – protecția mediului 

a XI-a – electromecanic 

a XI-a – vocational, sportiv 

a XII-a – protecția mediului 

a XII-a – electromecanic 

a XII-a – vocational, sportiv 

3252/2006 

 

 

5959/2006 

Invatamant 

profesional 

si tehnic 

a IX-a – electromecanic/mecanic 

a X-a – electromecanic 

a XI-a – electromecanic/mecanic 

5099/2009 

5099/2009 

3252/2006 

Programul 

ADS 

Nivel 2 cu 1 

Nivel 2 cu 3 

OMEdC 5735/29.12.2005 

 

Auxiliare didactice avizate in anul scolar 2017- 2018: 

 

Nr 

crt 
Titlu auxiliar Clasa Editura 

 _Limba si literatura romana_Liceal_ 

_Portofoliul de evaluare formativa - profil 

real_Mihaela Popa (coord.) 

_Limba si literatura romana_Liceal_ 

_Examenul de Bacalaureat - Modele de 

teste_Adrian Nicolae Romonti (coordonator)  

_Limba si literatura romana_Gimnazial_cls-

6_Gramatica. Fise de lucru_C. Chirita  

_Limba si literatura romana, limba engleza, 

limba franceza_Gimnazial_ _Modele de 

teste Evaluare Naționala_Monica David 

-100 de teste ENVIII _100 de teste 

ENVIII_Emilia Borza; 

- _PregătireaEvaluării_Mihail Stan; 

-Ghid complet pentru Evaluarea 

Naționala_Claudia Topan (coordonator 

teste); 

- _Limba si literatura romana structurat pe 

cls-9-12 

 

 

cls-12 

 

 

cls-6 

 

cls-6 

 

 

cls-8 

 

DELFIN 

 

 

DELFIN 

 

 

 Editura Paralela 45  

 

DELFIN 

 

 

Art Educational 
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model E.R.R._Adrian Nicolae Romonti 

(coord.); 

- _Portofoliul de evaluare formativa – profil 

real_Mihaela Popa (coord.); 

- _Simulare Examenul de 

Bacalaureat_Adrian Nicolae Romonti 

(coordonator); 

- _Examenul de Bacalaureat - Modele de 

teste_Adrian Nicolae Romonti 

(coordonator); 

- _Limba si literaturaromana. 

Standard_Anca Roman; 

- _Gramatica. Fise de lucru_E. M.Trofin; 

- _Limba si literatura romana. Evaluare 

Nationala 2018_Mihaela Dobos; 

- _Bacalaureat 2018. Limba si literatura 

romana. Profil real_Dumitrita Stoica 

cls-8 

cls-8 

 

 

cls-11 

 

 

cls-9-12 

 

cls-11 

 

 

cls-12 

 

cls-8 

 

cls-8 

cls-8 

 

cls-11-12 

Art Educational 

DELFIN  

 

 

DELFIN  

 

 

DELFIN  

 

DELFIN 

 

 

DELFIN 

 

Paralela 45 

 

Paralela 45 

Paralela 45 

 

Paralela 45 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 

4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Arsene Crina 
Formator 

Manager de proiect 

Antreprenor – InGenius 

Start-up 

" Centrul de Resurse 

Apollo", Ploiesti,  

 

Loop Operations, 

Universitatea Valahia 

50 

40 

 

40 

 

2017-2018 

 

August 

2018 
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Târgoviște 

Sima Pompilia 

Inovare și schimbare în 

managementul instituțiilor 

de învățământ 

preuniversitar 

 

Eficientizarea 

managementului 

instituțiilor de învățământ 

preuniversitar 

 

Manager de proiect 

Asociația EgoMundi 

Călărași 

 

 

 

Asociația EgoMundi 

Călărași 

 

 

 

" Centrul de Resurse 

Apollo", Ploiesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

08.03.2018-

26.05.2018 

 

 

 

15.03.2018-

26.05.2018 

 

 

 

2017-2018 

Nedelcu Mihaela 

Susținere insp. Finală gr. I 

 

EDUCAȚIA 

NONFORMALĂ – 

MANAGEMENT ȘI 

BUNE PRACTICI; 

“PRO MANAGEMENT 

EDUCAȚIONAL”; 

Competenţe 

antreprenoriale 

Universitatea Valahia 

Târgoviște 

CCD Dâmbovița 

 

 

 

CCD Craiova 

 90 

 

12 

 

 

 

60 

 

 

Ianuarie 

2018 

 

 

 

 

15.03-

26.05.2018 

 

 

Mirică Raluca Educație antreprenorială L.T.P.Moreni 40  2018 

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate scolara / 

Municipiu /  Judetean / 

National 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

Arsene Crina Referat 

Lecție demonstrativă-

comisia metodică, clasa  a 

V-a 

Unitate școlară 

Nov.2017 

febr. 2018 

 

Apr. 2018 

Biblioteca școlii 

Sala 2 
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Nedelcu Mihaela 

Lecție demonstrativă-

comisia metodică, clasa  a 

VIII-a 

Referat 

     -activitate desfăşurată 

la biblioteca municipală 

cu elevii clasei a VIII-a 

A; 

     -activitate desfăşurată 

la biblioteca liceului cu 

elevii clasei a IX-a A 

Unitate școlară 

 

 

 

 

 

Municipiu 

 

 

 

Municipiu 

Ian. 2018 

Mart. 2018 

 

 

 

 

Decembrie 

2017 

 

Mai 2018 

Sala 5 

Școală 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

municipală 

 

 

Toți membrii 

Cerc pedagogic 
Județean 

Nov. 2017 

Martie 

2018 

Șc. Gimn.Vlădeni 

și Liceul I. H 

Rădulescu, 

Târgovişte 

Școala nr. 3 

Moreni 

 

4.3. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinte  etc. 

Cadru didactic 
Denumire simpozion / 

conferinta 
Institutie organizatoare 

Perioada / 

data 

Participare 

/ Premiu / 

Mentiune 

Arsene Crina Rolul educației nonformale 

prin activități extracurriculare 

în dezvoltarea motivației 

școlare 

Asociația pentru 

sprijinirea elevilor, 

cadrelor didactice și 

persoanelor cu 

dizabilități "Pro 

Educația" și Asociația 

Școala Art Canto 

Morena 

Oct.2017 participare 

Mirică Raluca Gala Voluntarului S N A C Dâmboviţa 2 noiembrie 

2018 

participare 

Nedelcu Mihaela Concursul- Simpozion 

Internațional  “Cu poluarea nu-

i de joaca!” ;      

-  Simpozionul Național 

"ROLUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN 

PROCESUL EDUCAȚIONAL 

/ BUCURIILE 

IEPURASULUI" 

ISJ Vaslui, C.C. Bârlad, 

C.C. Huși 

 

Editura D’ Art 

20 mai 

2018 

 

 

Martie 

2018 

participare 
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4.4. Participarea cadrelor didacticela concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada 
Nivel: local, judetean, 

regional, naţional 

Evaluator  / asistent / 

organizator 

Arsene Crina Olimpiada de Limba și 

literatura română 

etapa locală Evaluator 

Sima Pompilia Olimpiada de Limba și 

literatura română 

Faza pe școală Evaluator, organizator 

Mirică Raluca Olimpiada de Limba și 

literatura română 

etapa locală Membru în comisia de 

organizare 

 

4.5. Publicarea de catre cadrele didactice a unor articole, manuale, ghiduri, carti, lucrari stiintifice, 

elaborare de programe, etc 

Cadru didactic Denumire Revista / Editura Perioada/data 

Arsene Crina Articol - Rolul educației 

nonformale prin activități 

extracurriculare în dezvoltarea 

motivației școlare 

Repere educaționale extrașcolare, 

nr. 17-18, Pitești 

Oct.2017 

 

5. Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, 

regional, naţional, european 

Cadru 

didactic 

Denumire 

parteneriat/proiect 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional, 

naţional, 

european 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/

proiect: 

Organizator

, 

participant, 

partener 

Beneficiari 

parteneriat 

/ proiect 

Arsene Crina Invitație la 

educație pe 

meleaguri 

dâmbovițene 

Regional 

Asociația pentru 

sprijinirea 

elevilor, 

cadrelor 

didactice și 

persoanelor cu 

dizabilități "Pro 

Educația" și 

Asociația Școala 

Art Canto 

Morena 

01-

30.10.2017 

Partener 

Elevi, 

studenți, 

copii 

instituțio-

nalizați, 

profesori 

Nedelcu 

Mihaela 

Parteneriat cu 

Biblioteca 

municipiului 

Moreni 

 

Parteneriat cu 

Local 

 

 

Național 

 

Biblioteca 

municipiului 

Moreni 

 

Asociaţia 

Respiro 

2017-2018 

 

 

 

 

 

Elevii  
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asociaţia Respiro 

 

Proiect „Sǎ 

scriem şi sǎ 

vorbim  corect” 

 

 

Local 

2017-2018 

 

 

 

2017-2018 

Elevii 

 

 

 

Elevii 

Mirică 

Raluca 

Proiectul: ,,Iluzia 

drogurilor” 

 

Acţiune de 

voluntariat: 

donare de hrană şi 

îmbrăcăminte 

Local 

Agenţia 

judeţeană 

antidrog 

 

Toate cele 13 

unităţi de 

învăţământ 

2017-2018 Participant 

 

 

 

Partener  

Participant 

 

 

Elevii 

Liceului 

Tehnologic 

Petrol 

Moreni 

Copiii de la 

şcoala nr.2  

Moreni 

 

5.2. Promovarea/elaborarea ofertei educaţionale: 

Cadru 

didactic 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional 

Institutia unde s-a 

realizat 

promovarea  

Perioada 

/ 

data 

Modalitate de promovare 

(prezentari, pliante, chestionare, 

standuri, în mass media, pe 

Internet, etc) 

Participare 

la  

elaborarea 

ofertei 

Arsene 

Crina 

local Șc. Nr. 4 Moreni Mai 

2018 

Pliante, prezentare - 

 

 

5.3. Participarea elevilor la concursuri/olimpiade/simpozioane 

Cadru 

didactic 

Concursul / 

olimpiada / 

simpozionul 

Nume şi 

prenume 

elev / Grupa / 

Lot 

Clasa 

Nivel: local, 

judetean, 

regional, 

naţional 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Perioada / 

data 

Nedelcu 

Mihaela 

„ Sărbătoarea 

Paştelui în familia 

mea”; 

„Sărbătoarea 

Paştelui în familia 

mea”; 

„Cartea-izvor de 

cunoaştere şi 

înţelepciune” 

Radu Elena 

Graţiela  

 

Buleandră 

Valentin 

 

 

Buleandră 

Valentin 

A 

IX-a  

 

A 

VIII-

a 

judeţean  

 

 

judeţean 

 

 

 

judeţean 

Premiul I 

 

 

Premiul al 

III-lea  

 

 

Menţiune 
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5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, 

excursii, targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

Cadru 

didactic 
Denumire activitate 

Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locul desfășurării 

Arsene 

Crina 

ZiuaMondială a Educației 

Ziua Culturii Naționale 

Activități desfășurate în săptămâna 

Școala Altfel 

Depunere de coroane la 1 decembrie și 

9 mai 

5 oct 2017 

15ian 2018 

 

Cls a V-a 

Cls. a VII-a 

 

Biblioteca școlară 

 

 

 

Parcul Central 

Sima 

Pompilia 

Ziua Mondială a Educației 

ZiuaCulturii Naționale 

Ziua Copilului 

Concurs de cultură generală Educație și 

educatori 

Activitate de voluntariat: colectare și 

donare de produse pentru curățenie și 

igienă personală; 

 

Concursul de protecție civilă „Cu viața 

mea apăr viața”, obținând locul I la 

etapa locală și calificarea la etapa 

județeană 

5 oct 2017 

15ian 2018 

1 iun 2018  

 

 

noiembrie 

 

 

 

cls a VI-a  

 

clasele a XI-a 

A și a XII-a A 

 

 

cls a VI-a 

 

Mirică 

Raluca 

Activitate dedicată Zilei Educaţiei şi 

Educatorului.Realizare de eseuri pe 

tema educaţiei. 

Vizionare de film românesc în 

săptămâna ŞCOALA ALTFEL 

,,Fără violenţă”-Activitate de prevenire 

şi combatere a violenţei”.Realizare de 

postere pe tema educaţiei() 

Să facem şi...teatru.”Vizionare de 

comedii scrise de Ion Luca Caragiale 

Activitate dedicată poeziei.Recitare de 

poezie. 

Săptămâna Mondială a 

Educaţiei.Activitate cu titlul:,,Lumea 

mea depinde de noi’.Dezbatere pe 

această temă şi eseuri. 

PARTICIPAREA LA 

PROIECTUL,,Iluzia drogurilor;’’,la 

dezbaterea pe tema drogurilor,susţinută 

la clasa a X-A B,de reprezentantul 

Agentiei Judeţene Antidrog Dâmboviţa. 

ACŢIUNE DE 

VOLUNTARIAT.Donare de hrană şi 

îmbrăcăminte 

ACŢIUNE DE 

VOLUNTARIAT.Donare de carţi 

Ziua Culturii Naţionale,marcată în ziua 

naşterii marelui poet Mihai 

Eminescu.Dezbatere în eseuri despre 

viaţa poetului.Recitări din lirica marelui 

poet. 

1 IUNIE.ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

COPILULUI.Realizare de postere pe 

5 

octombrie 

 

30.10.2017 

 

1.11.2017 

 

 

2.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2017  

 

mai 2018 

 

15 ianuarie 

2018  

 

 

01.06.2018  

 

 

iunie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clasa a X-A, B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clasele a IX-a 

B şi a IX-a 

A,B,învăţământ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Liceului 
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tema educaţiei,discutii pe această temă. 

Reuniune de proiect,în care a avut loc 

diseminarea PROIECTULUI 

EUROPEAN ,,LET|S PLAY 

GREENER” 

profesional 

Nedelcu 

Mihaela 

Ziua Naţională a României 

Ziua Mondială a Educației 

Activitate dedicată scriitorilor M. 

Eminescu, I. L. Caragiale şi M. 

Sadoveanu 

1 dec.2018 

5 oct.2018 

Ian., 

martie, 

mai 

18 elevi Biblioteca 

Municipiului 

Moreni 

 

6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 

6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, 

realizare / reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 

Cadru 

didactic 
Activitatea Sala/Locul 

Arsene 

Crina 

Reamenajare spațiu Sala 4 și sala 

11 

Sima 

Pompilia 

Reamenajare spațiu Sala 3 

Mirică 

Raluca 

Amenajarea integrală a  panoului de voluntariat 

Participare la amenajarea panoului de Proiecte şi Programe Educative 

Holul 

liceului, la 

parter 

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

Cadru 

didactic 
Activitatea 

Arsene 

Crina 

- A monitorizat comportamentul și frecvența elevilor (înștiințări de absențe, consiliere 

părinți, consiliere elevi), a gestionat situațiile conflictuale ori de câte ori a fost nevoie, a 

invitat părinții să asiste la orele de curs, a introdus teme specifice în cadrul orelor de 

consiliere și orientare. 

- A elaborat caietul dirigintelui, a desfasurat activități de consiliere a elevilor cu probleme, 

a părinților acestor elevi; a participat la consiliul clasei, consiliul profesoral în vederea 

rezolvării problemelor de consiliere în calitate de profesor sau profesor diriginte. 

- A responsabilizat elevii (sarcini în timpul programului școlar), a stimulat pentru 

îmbunătățirea frecvenței, disciplinei (grafic cu frecvența, tabel cu păreri despre colegi). 

- A completat lunar fișa de monitorizare a absențelor pentru clasa a VII-a. 

Sima 

Pompilia 

- A monitorizat elevii cu probleme și a gestionat situatiile conflictuale la nivel de clasă 

- A responsabilizat elevii, prin valorificarea exemplelor de bună practică în cadrul orei 

- A stimulat elevii pentru îmbunătățirea frecventei și a disciplinei 

-  A elaborat dosar diriginte clasa a VI-a 

- A desfăsurat activităti de consiliere a elevilor cu probleme, a părintilor acestor elevi; a  

participat la consiliul clasei, consiliul profesoral, în vederea rezolvării problemelor de 

consiliere 

- A completat lunar fișa de monitorizare a absențelor pentru clasa a VI-a 

 

 

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 
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Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

Arsene Crina a V-a 15 12 6,12 

a VII-a 20 20 3,50 

a IX-a C 28 25 4,19 

a X-a A 20 16 4,53 

a XI-a C 20 14 3,97 

a XII-a C 20 15 5,22 

Sima Pompilia a VI-a 15 14 5,50 

a X-a C 26 23 3,85 

a X-a D 36 16 3,20 

a XI-a A 25 20 4,20 

a XII-a A 14 14 4,05 

a XII-a B 21 20 4,54 

Mirică Raluca a IX-a B 22 17 5,05 

a IX-a B Prof.                     29 22 4,35 

a X-a B 29 29 5,75 

a X-a A prof. 31 25 4,05 

a XII-a D 20 17 5,10 

Nedelcu Mihaela a VIII-a 18 18 3,62 

a IX-a A 30 25 4,18 

a IX-a A p 30 23 2,22 

a XI-a B 19 19 3,48 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

Cadru didactic Disciplina Ziua 
Interval 

orar 

Elevi din 

clasa/clasele 
Sala 

Arsene Crina Lb. și lit. română vineri 14-15.30 a XII-a C 11 
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Sima Pompilia Lb. și lit. română miercuri 14-15.30 a XII-a A , B 8 

Mirică Raluca Lb. și lit. română miercuri 14-15 a XII-a D 

a XIII-a seral 

9 

Nedelcu Mihaela Lb. și lit. română luni 14-15 a VIII-a 5 

 

6.5. Analiza examene nationale (Simulare Evaluare nationala clasa a VIII a, Simulare Bacalaureat cl XI / 

XII,  Evaluare nationala  la sfarsitul clasei a VI a, Evaluare nationala clasa a VIII a, Bacalaureat) 

Cadru didactic Tip examen Clasa 

Nr. 

Elevi 

inscrisi 

Nr.Elevi 

prezenti 

Procent de 

promovabilitate / 

punctaje 

Arsene Crina Bacalaureat  a XII-a C 14 11 50% 

Sima Pompilia Bacalaureat 
a XII-a A 

a XII-a B 
 

11 

21 

9,09% 

47,61% 

Nedelcu Mihaela Evaluare națională a VIII-a 18 18 29% 

Mirică Raluca Bacalaureat a XII-a D 9 7 42,85% 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic 
Poziția în cadrul proiectului 

ROSE 

Titlul 

activității 

desfasurate 

Grupa de lucru – clasa / Filiera 

Arsene Crina Cadru didactic pentru activități 

pedagogice şi de sprijin 

pregătire a XI-a vocațional, a XII-a 

tehnologic 

Sima Pompilia Cadru didactic pentru activități 

pedagogice şi de sprijin 

pregătire a XI-a tehnic, a XII-a vocațional  

Mirică Raluca Cadru didactic pentru activități 

pedagogice şi de sprijin 

pregătire a IX-a vocațional, a X-a 

vocațional 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

-personal didactic calificat, competent-profesori 

titulari motivati, cu o buna pregatire stiintifica si 

metodologica; 

- cadre didactice cu gradul didactic I sau II; 

-participarea la activitatile metodice desfasurate in 

scoala si la cele propuse de ISJ; 

- implicarea elevilor in activitati extrascolare si 

extracurriculare 

PUNCTE SLABE 

-  nivel scazut al pregatirii initiale a elevilor; 

- lipsa motivatiei elevilor pentru scoala si invatare; 

- interes scazut al parintilor fata de problemele 

scolii; 

- slaba implicare a elevilor in procesul instructiv-

educativ; 

- refuzul unor elevi de a utiliza manuale si alte 

instrumente de lucru  necesare desfasurarii in bune 
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- inserarea tehnologiei moderne in orele de limba şi 

literatura română; 

- elaborarea de subiecte pentru olimpiada de limba 

şi literatura româna 

- colaborarea eficienta cu toate compartimentele 

din scoala; 

- buna colaborare a membrilor comisiei metodice 

din scoala; 

- realizarea de ore de pregatire suplimentara si 

ROSE pentru imbunatatirea rezultatelor de la 

bacalaureat şi Evaluare Naţională. 

conditii a procesului instructiv–educativ; 

- frecventa slaba in unele cazuri; 

-prezenta slaba la orele de pregatire suplimentara 

pentru bacalaureat; 

- volumul mare de cunoştinţe de predat în raport cu 

numărul orelor alocate pentru fixarea lor. 

- dezinteresul familiei pentru imbunatatirea 

rezultatelor scolare ale elevilor; 

-interes foarte scazut al elevilor pentru implicarea 

in diverse concursuri, olimpiade. 

OPORTUNITATI 

- cadrele didactice manifesta deschidere spre nou, 

spre creativitate; 

- cadrele didactice au cunostinte de utilizarea 

tehnologiei moderne( calculator, internet, etc) 

- realizarea de proiecte la nivelul catedrei 

- participarea la concursuri 

AMENINTARI 

- instabilitatea economica, starea economica 

precara a unor familii din care provin elevii; 

- lipsa implicarii parintilor in problemele scolii; 

- scaderea motivatiei pentru scoala 

- creșterea numărului de elevi cu părinți plecați în 

străinătate 

 

8. Plan de măsuri: 

 Ore de pregătire suplimentară pentru elevii din clasele terminale 

 Stimularea elevilor prin recompense (nu pedepse, notă mică sau ignorare) 

 Legătura mai strânsă cu familia și diriginții 

 Consultații (în pauze, după ore) 

 Ore mai atractive prin mijloace și metode adaptate claselor, pentru combaterea absenteismului și 

implicarea elevilor în procesul instructiv-educativ 

 Accent pe conținuturile importante, deoarece programele sunt foarte încărcate. 
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COMISIA METODICĂDE LIMBI MODERNE 

1. Componența comisiei: 

Nr. 

Crt. 

 

Nume Și 

Prenume 

 

Funcția 

Grad 

Didactic 

 

 

Responsabilități 

1 
Iordăchiţă 

Alexandra 

Profesor 

titular 

Lb. franceza 

I 

Responsabilul catedrei 

Activitati extracurriculare 

Diriginte clsa a X-a seral 

Responsabil comisia dirigintior 

Responsabil comisia de frecvență 

Membru comisia de curriculum 

Membru comisia de disciplină a cadrelor didactice 

Profesor in programul A doua șansă 

Membru Comisia de Evaluare Națională clasa a VI-a 

Membru Comisia de bacalaureat 2018- competențe 

lingvistice 

2 
Dumitrescu 

Mihaela 

Profesor 

titular 

Lb. franceza 

II 

Secretarul catedrei 

Activitati extracurriculare 

Membru in Comisia de proiecte educationale si 

programe europene 

Membru in Comisia pentru notare ritmica 

Membru in Comisia pentru prevenirea coruptiei in 

scoala 

Membru Comisia de bacalaureat 2018- competențe 
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2. Obiectivele planului managerial: 

1. Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de beneficiarii lor direcţi – 

elevii , dar în concordanţă cu standardele de referinţă. 

2. Pregătirea continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor de învăţare la 

nevoile elevului. 

3. Eficacitatea educaţională – susţinerea unor activităţi didactice în conformitate cu documentele 

normative şi bazate pe o metodologie centrată pe elev.  

4. Evidenţierea unor atitudini în evaluarea cadrelor didactice care să demonstreze pregătirea 

corespunzătoare a elevilor , implicarea activă a acestora în propria educaţie şi o participare 

susţinută la viaţa şcolii. 

5. Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare care: 

- să ofere o ancorare realistă a elevului în comunitatea locală; 

- să ofere elevului deschidere spre dimensiunea europeană şi spre înţelegerea 

conceptului de cetăţean al Uniunii Europene. 

3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2017- 2018): 

După stabilirea încadrărilor, la începutul anului școlar 2017/2018, toate cadrele didactice din 

cadrul comisiei metodice de limbi moderne au întocmit planifcările calendaristice, anuale și pe unități de 

învățare conform modelelor sugerate de ISJ. Acestea au fost înregistrate, vizate de către responsabilul 

catedrei și directorul adjunct și predate la termen conducerii unității școlare.  

lingvistice 

Membru in Comisia pentru rechizite si manuale 

Membru in Comisia pentrucercetarea disciplinara a 

elevilor 

Diriginte clasa a X-a A profesională 

Profesor in programul A doua șansă 

3 

Neagu 

Andreia 

Elena 

Profesor 

titular 

Lb. engleza 

I 

Profesor in programul A doua șansă 

Membru Comisia de bacalaureat 2018- competențe 

lingvistice 

4 

Zamfir 

Mădălina 

Izabela 

Profesor 

suplinitor  

Lb. Engleza 

Definiti

vat 

Responsabil cu promovarea liceului în presă 

Membru SNAC 

Activitati extracurriculare 

5 
Nedelcu 

Mihaela 

Titular lb. 

Romana 
I 

Diriginte clasa a XI-a B seral 

responsabil Comisia pentru ţinută vestimentară şi de 

identificare a liceului; 

Comisia de acordare a burselor şcolare; 
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În urma consultărilor cu toți membrii catedrei, responsabilul comisiei a întocmit planul 

managerial și graficul activităților pentru ambele semestre, a stabilit responsabilitățile în cadrul catedrei, 

s-au întocmit liste cu manualele folosite în funcție de nivelul de studiu și profilul fiecărei clase. De 

asemenea, s-au întocmit procese-verbale cu prelucrarea programei de bacalaureat și s-au stabilit ore de 

pregătire suplimentară cu fiecare clasă terminală în parte. 

La finalul semestrului I responsabilul catedrei a întocmit lista cu programele școlare folosite, în 

funcție de nivelul de studiu și profilul fiecărei clase, dar și o listă cu auxiliarele școlare utilizate în cadrul 

catedrei.  

 

Limba franceză 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / Calificare 

profesionala 
Legislatie (Ordine ministru, Anexe) 

Gimnazial 

1. Programa școlară de Limba franceză, clasele a V-a - a VIII-a, limba 

modernă 2 

2. Programa școlară de Limba franceză, clasele a V-a - a VIII-a, limba 

modernă 1 

3. Programa şcolară  pentru disciplina Limbă modernă 2,  Clasele a V-a – 

a VIII-a, 

4. Programa şcolară  pentru disciplina Limbă modernă 1,  Clasele a V-a – 

a VIII-a 

1.Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

5097/09.09.2009 

2.Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

5097/09.09.2009 

3.Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 

4.Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 

Liceal 

1. Programa școlară de Limba franceză pentru clasa a IX-a, ciclul 

inferior al liceului, 

 

2. Pograma școlară de Limba franceză, clasa a IX-a, limba modernă 2 

 

3. Programa școlară de Limba franceză pentru clasa a X-a ciclul inferior 

al liceului 

4. Programa școlară de Limba franceză, clasa a X-a, limba modernă 2 

 

5. Programa de Limba franceză-  Filiera teoretică, toate profilurile şi 

specializările Filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările , 

Clasele a XI-a și a XII-a  

6. Programa de Limba franceză –Filiera tehnologică, clasele a XI-a şi a 

XII-a, ruta directă de calificare profesională, clasele a XII-a şi a XIII-

a, ruta progresivă de calificare profesională  

1.Aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului nr. 3458 / 09.03.2004. 

2.Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

5099/09.09.2009  

3.Aprobată prin ordin al ministrului  Nr. 4598 / 

31.08.2004 

4.Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

5099/09.09.2009 

5.Aprobată prin ordinul ministrului  Nr. 3410 / 

07.03.2006 

6.Aprobată prin Ordinul ministrului  Nr. 3488 / 

23.03.2006  

 

Invatamant 

profesional 

si tehnic 

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014 referitor la aplicarea 

programelor școlare în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și în 

învățământul profesional special, începând cu anul școlar 2014-2015, precum și 

pentru aprobarea programei școlare pentru Consiliere  și orientare, curriculum 

diferențiat pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-

a, a X-a și a XI-a  

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014 
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Programul 

ADS 

Filieră tehnologică/ profil tehnic/ domeniul mecanică 

Cls. V- VII 

Cls. IX-X 

 

 

Anexa 4 la OMECTS nr. 5248/ 31.08.2011, 

 OM nr. 5097/ 09.09.2009 

OM nr. 5099/ 09.09.2009 

 

 

Limba engleză 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / Calificare 

profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, 

Anexe) 

Gimnazial 

1. Programa școlară revizuită Limba engleză, clasele a V-a - a VIII-a, 

limba modernă 1 

2. Programa școlară de Limba engleză, clasele a V-a - a VIII-a, limba 

modernă 2 

 

3. Programa şcolară  pentru disciplina Limbă modernă 1,  Clasele a V-a – a 

VIII-a, 

 

 

4. Programa şcolară  pentru disciplina Limbă modernă 2,  Clasele a V-a – a 

VIII-a, 

1. Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

5237/01.09.2009 

2. Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

5097/ 09.09.2009 

3. Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 

4. Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 

Liceal 

1. Programa școlară de limba engleză pentru ciclul superior al liceului, 

Filiera teoretică, toate profilurile şi specializările, Filiera vocaţională, 

toate profilurile şi specializările, clasele a XI-a- aXII-a 

2. Programa școlară de limba engleză pentru ciclul superior al liceului, 

Filiera tehnologică, clasele a XI-a- aXII-a ruta directa si clasele a XII-a- 

a XIII-a ruta progresivă 

3. Programa școlară de Limba engleză pentru clasa a X-a ciclul inferior al 

liceului 

 

4. Programa școlară de Limba engleză pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al 

liceului 

1. Aprobată prin O.M. nr. 3410/ 

07.03.2006 

 

 

2. Aprobată prin O.M. nr. 3488/ 

23.03.2006 

 

 

3. Aprobată prin ordin al ministrului  Nr. 

4598 / 31.08.2004 

4. Aprobată prin Ordin al ministrului 

educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3458 

/ 09.03.2004 

Invatamant 

profesional 

si tehnic 

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014 referitor la aplicarea programelor 

școlare în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și în învățământul 

profesional special, începând cu anul școlar 2014-2015, precum și pentru aprobarea 

programei școlare pentru Consiliere  și orientare, curriculum diferențiat pentru 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a  

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 

4437/29.08.2014 

Programul 

ADS 

Filieră tehnologică/ profil tehnic/ domeniul mecanică 

Cls. V- VII 

Anexa 4 la OMECTS nr. 5248/ 

31.08.2011, 
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Cls. IX-X 

 

 

 OM nr. 5097/ 09.09.2009 

OM nr. 5099/ 09.09.2009 

 

Auxiliare didactice avizate in anul scolar 2017- 2018: 

 

Nr 

crt 
Titlu auxiliar Clasa Editura 

1 Upstream C2 - Student’s Book 

XII B 

XII A 

Express Publishing- Popa Simona 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

2 Click on 4 - Student’s Book 

X B, a X a A, a X a D, a X a A 

profesionala, a X a seral 

 

Express Publishing- Popa Simona 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

3 CONNEXIONS 2 XI C 

CENTRUL DE CARTE STRAINA SITKA-  DIDIER 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

4 CONNEXIONS 3 XII B, XI B, XII A 

CENTRUL DE CARTE STRAINA SITKA-  DIDIER  

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

5 Snapshot  intermediate  a VII a A 

Express Publishing 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

6 Front runner a IX a A 
Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

7 Prospects pre-intermediate a IX a B 

Macmillan 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

8 

  

 Front runner 

a IX a A profesionala 

a IX a B profesionala 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

9 English My Love a IX seral 

Editura Didactica si Pedagogica 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

10 Mission 2 a XI a A Editura Express Publishing 

11 Prospects Upper Intermediate a XI a B profesionala, a XI a seral 

Macmillan 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

12 Upstream Advanced a XII a D 
Editura Express Publishing 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 
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cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

13 Prospects Advanced a XII a seral 

Macmillan 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

14 Prospects Super Advanced a XIII a seral 

Editura Macmillan 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din Metodologia 

cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

 

4.Managementul carierei şi al dezvoltării 

 
4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului de 

formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Prof. Iordăchiță 

Alexandra 
Curs manager de proiect 

Asociaţia  Centrul de 

resurse Apollo Ploieşti 

40 
  

Prof. Dumitrescu 

Mihaela 

-Curs manager de proiect 

- inspecția curentă 2 în 

vederea obținerii gradului I 

-depunerea lucrarii de 

disertatie pentru obtinerea 

gradului didactic I 

-Asociaţia  Centrul de 

resurse Apollo Ploieşti 

 

- UPG Ploiesti 

40 

 

 

 

 

 

22 mai 2018; 

August 2018 

Prof. Nedelcu 

Mihaela 

Inspecție specială pentru 

obținerea Gradului didactic I 

Universitatea “Valahia” 

Târgoviște  

 
 

Ianuarie 

2018 

Prof. Haită Anca Curs manager de proiect 
Asociatia „Centrul de 

resurse Apollo 

40 
  

Prof. Neagu Andreia 

- curs formatori 

-cursul de competente 

antreprenoriale 

 

  

  

Prof. Zamfir 

Mădălina 

- Curs manager de proiect 

-PARTICIPARE SI FINALIZARE 

CURS DE PRIM-AJUTOR 

PENTRU PROFESORI 

-Asociaţia  Centrul de 

resurse Apollo Ploieşti 

- IȘJ DTA 

40 

  

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate scolara / 

Municipiu /  Judetean / 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 
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National 

Prof. Iordăchiță 

Alexandra 

Participare la activitatile 

semestriale ale Centrului 

metodic de limba franceză 

1.Local- municipiul 

Moreni 

2. judetean- Targoviste 

20.11.2017 

12.03.2018 

C. N. I. L. 

Caragiale Moreni 

Liceul « Balasa 

Doamna» 

Prof. Dumitrescu 

Mihaela 

1.Participare la activitatile 

semestriale ale Centrului 

metodic de limba franceză 

2.Lectii-Inspectia curenta 2 

pentru Gradul I 

1.Local- municipiul 

Moreni/ judetean- 

Targoviste 

2.LTP Moreni 

 

20.11.2017/ 

12.03.2018 

22 mai 2018 

1.C. N. I. L. 

Caragiale Moreni/ 

Liceul « Balasa 

Doamna» 

2.LTP Moreni 

Prof. Nedelcu 

Mihaela 

Cerc pedagogic- limba 

română- semestrul I 

Inspectia finala Gradul I- 

lb.romana 

Județean 

LTP Moreni 

Noiembrie 

2017 

Iauarie 2018 

Liceul I. H 

Rădulescu, 

Târgovişte 

LTP Moreni 

Prof. Haită Anca 
Participare la activitatile 

metodice semestriale 
Județean 

20.11.2017/ 

16.04.2018 

Liceul de arte 

Bălașa Doamna- 

Târgovişte 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

Participare la activitatile 

metodice semestriale Județean 
20.11.2017/ 

16.04.2018 

Liceul de arte 

Bălașa Doamna- 

Târgovişte 

Prof. Neagu Andreia 

Participare la activitatile 

metodice semestriale Județean 
20.11.2017/ 

16.04.2018 

Liceul de arte 

Bălașa Doamna- 

Târgovişte 

 

4.3. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinte  etc. 

Cadru didactic 
Denumire simpozion / 

conferinta 
Institutie organizatoare 

Perioada / 

data 

Participare 

/ Premiu / 

Mentiune 

Prof. Neagu 

Andreia 

Simpozionul Dragostea- 

opinii, reflectii, ipostaze  
 

In cadrul programului 

Cultura dialogului, 

Ploiesti, 

februarie 

2018 

participarea 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

Latinitate. Romanitate. 

Românitate. 

UVT Valahia Târgoviște 23.11.2017 participare 

 

4.4. Participarea cadrelor didactice la concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada 
Nivel: local, judetean, 

regional, naţional 

Evaluator  / asistent / 

organizator 

Prof. Neagu 

Andreia 

Olimpiada de limba engleză 

Bacalaureat 2018- competente 

lb. engleza 

Local- LTP Moreni 

Local LTP Moreni 

Asistent 

Evaluator 

Prof. Dumitrescu 

Mihaela 

Bacalaureat 2018- competente 

lb. franceza 

Local- LTP Moreni Evaluator 

Prof. Iordăchiță 

Alexandra 

Bacalaureat 2018- competente 

lb. franceza 

Local- LTP Moreni Evaluator 

Prof. Haită Anca -Olimpiada de lb engleza 

Bacalaureat 2018- competente 

lb. engleza 

Local- LTP Moreni 

Local- LTP Moreni 

Organizator/evaluator 

Evaluator 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

-Concurs Național de ecologie 

–Copii, salvați planeta 

albastră!, 

-Concurs Național cultural-

artistic și de ecologie ,,Iedera, 

un colt de rai!” 

Local-Clubul Copiilor 

Moreni 

Local 

 

 

 

elaborare documente 

proiective 
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- Ziua Culturii Naționale 

- Bacalaureat 2018- 

competente lb. engleza 

Local 

Local- LTP Moreni 

 

Evaluator 

 

4.5. Publicarea de catre cadrele didactice a unor articole, manuale, ghiduri, carti, lucrari stiintifice, 

elaborare de programe, etc 

Cadru didactic Denumire Revista / Editura Perioada/data 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

Promovarea liceului prin 

scrierea unor articole de presă 

cu privire la activitatățile 

derulate de Liceul Tehnologic 

,,Petrol “ Moreni 

SITE RADIO MINISAT 

https://www.radiominisat.ro/9028- 

Septembrie 

2017 – iunie 

2018 

 

5. Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, 

regional, naţional, european 

 

 

Cadru didactic 
Denumire 

parteneriat/proiect 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional, 

naţional, 

european 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/pro

iect: 

Organizator, 

participant, 

partener 

Beneficiari 

parteneriat / 

proiect 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

Fii campion! 
local 

Primăria 

Moreni 

 2017-2018 Partener 

proiect 

Elevii LTP 

Moreni 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

Și tu poți fi cel mai 

bun! 
Județean 

RADIO 

MINISAT 

2017-2018 Partener 

proiect 

Elevii LTP 

Moreni 

Prof. 

Nedelcu 

Mihaela 

Parteneriat cu 

Biblioteca 

municipiului 

Moreni; 

local 

Biblioteca 

municipiului 

Moreni 

2017-2018 

Partener 

Elevii 

Prof. 

Nedelcu 

Mihaela 

Parteneriat cu 

asociaţia Respiro; 

 

naţional 

Asociaţia 

Respiro 

2017-2018 

Coordinator si 

voluntar 

Elevii 

Prof. 

Nedelcu 

Mihaela 

Proiect „ Sǎ scriem 

şi sǎ vorbim  

corect” 
local 

Liceul 

Tehnologic 

Petrol 

Moreni 

2017-2018 

Coordinator 

Elevii 

Prof. 

Iordăchiță 

Alexandra 

ROSE 

naţional 

MEN 27.06.2017

- 

27.06.2021 
Tutore  

Elevii și cadrele 

didactice din 

cadrul LTP 

Moreni 

 

5.2. Promovarea/elaborarea ofertei educaţionale: 
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Cadru 

didactic 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional 

Institutia unde s-a 

realizat 

promovarea  

Perioada / 

data 

Modalitate de promovare 

(prezentari, pliante, chestionare, 

standuri, in mass media, pe 

Internet, etc) 

Forme 

elaborare 

oferta 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

Județean RADIO 

MINISAT 

Septembrie 

2017-

februarie 

2018 

In mass media, pe internet, pe site-

ul RADIO MINISAT 

https://www.radiominisat.ro/9028- 

 

Prof. 

Iordăchiță 

Alexandra 

Local Scoala 

Gimnaziala Nr. 2 

Moreni 

11 mai 

2018 

Prezentare, pliante  

 

5.3. Participarea elevilor la concursuri/olimpiade/simpozioane 

Cadru 

didactic 

Concursul / 

olimpiada / 

simpozionul 

Nume şi 

prenume 

elev / Grupa / 

Lot 

Clasa 

Nivel: local, 

judetean, 

regional, 

naţional 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Perioada / 

data 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

 

1.Concurs de 

cultura generala 

de Ziua Culturii 

Naționale 

2.Copi, Salvati 

Planeta Albastra! 

3.Concursul 

național – Iedera, 

colt de rai! 

1.echipaj al 

clasei a-V-a 

2.echipaj al 

clasei a-V-a 

3.Răzvan 

Stanciu, 

1.a-V-

a 

2.a-V-

a 

3.a-VI-

a 

Local 1.Premiul III 

2.Diplomă 

de Excelență 

3. Locului I 

 

Simpozion 

internațional 

,,Nostalgii de 

toamnă »  

Stanciu Răzvan, 

Mărășescu 

Vlad, Brătescu 

Răzvan, Niță 

Florin 

a-VI-a Internațional Premiu I 29.XI.2017 

Concurs local de 

lectură 

Stanciu Răzvan, 

Mărășescu 

Vlad, Brătescu 

Răzvan, Niță 

Florin 

a-VI-a Local Premiu I 14.XI.2017 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, 

excursii, targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

Cadru 

didactic 
Denumire activitate 

Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locul desfășurării 

Prof. Zamfir 

Mădălina 

-organizare activitatii de voluntariat ,,Big 

Brother” – PROIECT DE 

VOLUNTARIAT PRIN CARE ELEVII 

Cls a-VI-a au oferit daruri elevilor cu 

venituri reduse de la Clasa a-XI-a 

  Liceu Tehnologic 

Petrol Moreni, 

PROIECT 

DERULAT ÎN 

CADRUL SNAC 

DEZBATERE ZIUA EDUCAȚIEI NON 

FORMALE 

15.XI.2017 10 elevi PRIMĂRIA 

MORENI 

EXPOZIȚIE ,,INTALNIREA 

ARTELOR” 

30.I.2018 10 elevi PRIMĂRIA 

MORENI 

Prof. 

Iordăchiță 

Alexandra 

Ziua Europeană a Limbilor 26.09.2017 Clasele din 

încadrare 

Sala 15 

Școala Altfel 30.10- 

03.11.2017 

Clasele din 

încadrare 

Sala 15 
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Sarbatoarea francofoniei 20 martie 

2018 

Clasele din 

încadrare 

Sala 15 

Mame adolescente 17 aprilie 10 B Biblioteca liceului 

 Iluzia drogurilor (in colaborare cu Centrul 

judeteran antidrog) 

26 sept   

Prof. 

Nedelcu 

Mihaela 

Ziua naţională a României 

 

Decembrie 18 (clasa a 

VIII-a ) 

Biblioteca 

Municipiului Moreni 

Prof. 

Dumitrescu 

Mihaela 

Ziua Europeană a Limbilor 26.09.2017 25 Biblioteca liceului 

Activitate de voluntariat Octombrie 

2017 

8 Şcoala nr. 2 Moreni 

Sarbatoarea francofoniei 20 martie 

2018 

Clasele din 

încadrare 

Sala 15 

 

6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 

6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, 

realizare / reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 

Cadru 

didactic 
Activitatea Sala/Locatia 

Prof. 

Dumitrescu 

Mihaela 

Realizare materiale informative pentru activitatea de voluntariat.- 

Octombrie 2017- Şcoala nr. 2 Moreni 

Panou-holul 

liceului 

Prof. 

Iordăchiță 

Alexandra 

Realizare de materiale și activități de redecorare a sălii 15 cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă-18- 22.12.2017 

Sala 15 

Prof. 

Iordăchiță 

Alexandra 

Realizare de panou pentru Proiectul ROSE, în colaborare cu managerul și 

asistentul manager al proiectului  

Coridor- 

parter- școala 

veche 

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

Cadru 

didactic 
Activitatea Obs 

Prof. 

Iordăchiță 

Alexandra 

Realizarea materialelor pentru monitorizarea frecvenței elevilor 

in calitate de resopnsabil al comisiei de frecvență și combaterea 

absenteismului 

Efectuarea serviciului pe scoala 

La inceputul anului 

scoalr 

 

Lunar 

Monitorizarea frecvenței elevilor în calitate de diriginte al clasei a 

X-a seral 

Intocmire de 

înștiințări la finalul 

semestrului I si la 

finalul anului scolar 

Realizarea unei situații statistice a elevilor cu parinți plecați în 

străinătate, în colaborare cu SPAS din cadrul Primăriei 

Municipiului Moreni 

Septembrie- 

octombrie 2017 

Realizarea de situații statistice pentru Planul teritorial comun de 

acțiune pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al 

personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenileîn incinta 

și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în 

anul școlar 2017- 2018 

Septembrie- 

octombrie 2017 

Prof. 

Dumitrescu 

Mihaela 

În calitate de diriginte la clasa a X-a înv. prof. am monitorizat 

frecvenţa şi comportamentul elevilor. Efectuarea serviciului pe 

scoala 

Lunar  
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Prof. Zamfir 

Mădălina 

In  calitate de profesor de limba engleza, am incercat sa asigur, la 

clasele din incadrare, notarea ritmica, fiecare elev primind minim 

doua note. Lipsa notelor în cazul unui număr redus de elevi este 

justificata de numarul mare de absente.  

 

Prof. Neagu 

Andreia 

Efectuarea serviciului pe scoala Lunar  

 

 

 

 

6.3. Analiza testelor initiale:                         Rezultate teste initiale pe tranșe de note 
 

Prof. Nedelcu Mihaela 

Clasa 

Note 

1-1,99 

Note 

2-2,99 

Note 

3-3,99 

Note 

4-4,99 

Note 

5-5,99 

Note 

6-6,99 

Note 

7-7,99 

Note 

8-8,99 

Note 

9-10 

a VIII-a 

 

1 6 3 7 1     

a IX-a A 2 2 9 8 4     

a IX-a A 

p 
6 9 7 1      

a XI-a B 2 3 4 3 3 4    

 

Prof. Neagu Andreia 

Clasa 

Note 

1-1,99 

Note 

2-2,99 

Note 

3-3,99 

Note 

4-4,99 

Note 

5-5,99 

Note 

6-6,99 

Note 

7-7,99 

Note 

8-8,99 

Note 

9-10 

VII 3 3 3 3 2 1 1 1  

IX-A - 1 4 5 4 4 3 3 - 

IX-B - 7 2 1 - - - - 1 

IX-A 

prof 
2 8 6 4 - 1 2 - - 

IX-B 

prof 

 12 4 1 2 - - - - 

X-A 3 8 2 3 1 - 1 8 - 

X-D 11 12 1 1 1 - - - - 

X-A prof - 3 1 1 - - - - - 

XI-A 10 9 1 - - - - - - 
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XII-D 2 6 - 2 2 1 2 - - 

 

 

Prof. Haită Anca 

Clasa 

Note  

1-1,99 

Note  

2-2,99 

Note  

3-3,99 

Note  

4-4,99 

Note  

5-5,99 

Note  

6-6,99 

Note  

7-7,99 

Note  

8-8,99 

Note  

9-10 

a XII-a A - 1 2 - 2 3 1 4 - 

          

 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 

Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

Prof. Iordăchiță 

Alexandra 

a IX- a A 

a IX- a B 

29 

22 

20 

18 

3,85 

3,60 

Prof. Dumitrescu 

Mihaela 

a VII-a 

a VIII-a 

a IX-a C 

a XII-a C 

20 

18 

28 

20 

18 

16 

24 

18 

4,25 

3,70 

3, 12 

3, 35 

Prof. Nedelcu 

Mihaela 

a VIII-a 

a IX-a A 

a IX-a A î.p. 

a XI-a B 

18 

30 

30 

19 

18 

25 

23 

19 

3,62 

4,18 

2,22 

3,48 

Prof. Haită Anca a XII-a A 14 13 6,76 

Prof. Neagu Andreia VII 

IX-A 

IX-B 

IX-A prof 

IX-B prof 

X-A 

X-D 

X-A prof 

XI-A 

XII-D 

20 

30 

22 

30 

29 

20 

33 

31 

29 

20 

17 

24 

12 

23 

23 

20 

26 

5 

20 

15 

3,58 

5,12 

3,25 

3,13 

2,66 

3,25 

1,80 

2,6 

1,55 

3,46s 

Prof.Zamfir 

Mădălina 

aVa 

a-VI-a 

a-VIII-a 

a IX-a C 

a X-a C 

a XI-a C 

  5,25 

5,64 

4,46 

3,61 

2,27 

2,75 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar Elevi din Sala 
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clasa/clasele 

Prof. Iordăchiță 

Alexandra 
Limba franceză marți 14-15 

a XII-a B și a 

XII-a D 

15 

Prof. Dumitrescu 

Mihaela 
Limba franceză miercuri 14-15 a XII-a C 

8 

Prof. Neagu Andreia Limba engleza 6.12.2017 14-15 XII-D 7 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic 
Poziția în cadrul 

proiectului ROSE 
Titlul activității desfasurate 

Grupa de lucru – clasa / 

Filiera 

Prof. Iordăchiță 

Alexandra Tutore  

“ Împreună spre succes” - 

Activități de diagnosticare a 

problemenlor elevilor, de 

monitorizare și evaluare a 

efectelor pregătirii elevilor, de 

corelare a tuturor programelor din 

proiect, de consultare a celorlalți 

factori implicați în proiect 

Cele 4 grupe a câte 15 

elevi din Clasele a IX-a, 

a X- a, a XI- a și a XII- 

a – profil sportiv 

Prof. Iordăchiță 

Alexandra 

Cadru didactic 

pentru activităţi 

extracurriculare 

LIMBA ENGLEZĂ 

-II. 1.2 Sportivii de la A1 la B2 

 

 

 

-II.1.3 De la A1 la A2 

- 1 grupă de 15 elevi 

din Clasa a XI-a profil 

sportiv 

-1 grupă de 15 elevi din 

Clasa a XII-a profil 

sportiv 

- 1 grupă de 15 elevi 

din Clasa a XII-a profil 

tehnic 

Prof. Dumitrescu 

Mihaela 

Cadru didactic 

pentru activităţi 

extracurriculare- 

limba franceza 

-II.1.3 De la A1 la A2 

-II. 1.2 Sportivii de la A1 la B2 

-Clasa a XI-a profil 

tehnic,  

-Clasa a XII-a profil 

sportiv 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

- personal didactic calificat, competent- profesori titulari 

motivati, cu o buna pregatire stiintifica si metodologica; 

-preocuparea cadrelor didactice pentru perfectionarea si 

imbunatatirea activitatii prin cursuri de formare continua si 

prin sustinerea examenelor de obtinere a gradelor didactice; 

-participarea la activitatile metodice desfasurate in scoala si 

la cele propuse de ISJ; 

- implicarea elevilor in numeroase activitati extrascolare si 

extracurriculare 

-utilizarea de metode si mijloace moderne pentru realizarea 

de lectii atractive; 

- inserarea tehnologiei moderne in orele de limba straina; 

PUNCTE SLABE 

- nivel scazut al pregatirii initiale a elevilor; 

- lipsa motivatiei elevilor pentru scoala si invatare; 

- interes scazut al parintilor fata de problemele 

scolii; 

- slaba implicare a elevilor in procesul instructiv-

educativ; 

- frecventa slaba in unele cazuri; 

- prezenta slaba la orele de pregatire suplimentara 

pentru bacalaureat; 

- Volumul mare de cunoştinţe de predat în raport cu 

numărul orelor alocate pentru fixarea lor. 
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- colaborarea eficienta cu toate compartimentele din scoala; 

- buna colaborare a membrilor comisiei metodice din scoala; 

- realizarea de ore de pregatire suplimentara pentru 

imbunatatirea rezultatelor de la bacalaureat; 

- demararea Proiectului ROSE 

- participarea la programe europene a unora dintre membrii 

catedrei 

- promovarea activitatilor in presa locala 

- Desfasurarea programului A doua sansa 

- cadrele didactice au cunostinte de utilizare a tehnologiei 

moderne  

- dezinteresul familiei pentru imbunatatirea 

rezultatelor scolare ale elevilor; 

- lipsa unui laborator de limbi straine, care sa fie 

dotat cu mijloace tehnologice moderne; 

-interes foarte scazut al elevilor pentru implicarea 

in diverse concursuri, olimpiade. 

OPORTUNITATI 

- cadrele didactice manifesta deschidere spre nou, spre 

creativitate; 

- crearea unui laborator de limbi straine, care sa fie dotat cu 

mijloace tehnologice moderne ; 

- realizarea de proiecte la nivelul catedrei 

- participarea la concursuri si simpozioane 

-  Inscrierea mai multor cadre didactice in programe  

europene 

- continuarea proiectului ROSE in cel de-al doilea an al său 

AMENINTARI 

- scaderea populatiei scolare; 

- birocratia  

- instabilitatea economica, starea economica precara 

a unor familii din care provin elevii; 

- lipsa implicarii parintilor in problemele scolii; 

- scaderea motivatiei pentru scoala 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ 

 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

Grad 

didactic 

Statut (titular/ 

suplinitor/titular in alta 

unitate/asociat/pensionar) 

Responsabilitati in unitatea 

scolara / la nivel judetean 

sau national 
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1 DINA  MIHAIL I titular Membru Comisia de inventar 

2 IORDAN FLORIAN I titular Responsabil cu intocmirea 

orarului scolii 

3 IVAN ADINA I titular Responsabil Catedra de 

matematica 

 

Profesori formatori: 

 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

1 IVAN ADINA 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

       1. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi metodice 

       2. Creşterea eficienţei orelor de matematica  în scopul ridicării nivelului de pregătire al elevilor 

 

3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2017- 2018): 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu 

(Specializare) / Calificare profesionala 
Legislatie (Ordine ministru, Anexe) 

Gimnazial 

Clasa a Va  Anexa 2 OMECI nr. 3393 /28.02.2017 

Clasa a VI a  Anexa 2 OMECI nr. 5097 /09.09.2009 

Clasa a VII a Anexa 2 OMECI nr. 5097 /09.09.2009 

Clasa a VIII a Anexa 2 OMECI nr. 5097 /09.09.2009 

Liceal 

Clasa a IX a filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa 2 OMECI nr. 5099 /09.09.2009 

Clasa a X a filiera tehnologica/ profil tehnic Anexa 2 OMEC nr. 4598 /31.08.2004 

Clasa a XI a filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa 2 OM nr. 3252/13.02.2006 

Clasa a XII a filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa 2 OMEC nr. 5959 /22.12.2006 
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Invatamant 

profesional 

si tehnic 

Clasa a IX a filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa 2 OMECI nr. 5099 /09.09.2009 

Clasa a X a filiera tehnologica/ profil tehnic Anexa 2 OMEC nr. 4598 /31.08.2004 

Clasa a XI a filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa 2 OMEC nr. 4598 /31.08.2004 

Programul 

ADS 

filiera tehnologica/ profil tehnic/domeniu 

mecanica 

Anexa 4 la OMECTS nr. 5248/31.08.2011 

OM nr. 5097/09.09.2009 

 

Auxiliare didactice avizate in anul scolar 2017- 2018: 

 

Nr 

crt 
Titlu auxiliar Clasa Editura 

1  Esential Art Educational cls 6 Marius 

Perianu 

a VI a Editura Art Educational 

2  Esential Art Educational cls 7 Marius 

Perianu 

a VII a Editura Art Educational 

3  Esential Art Educational cls 8 Marius 

Perianu 

a VIII a Editura Art Educational 

4 Matematica. Evaluare Nationala 2018. 

Consolidare Editura Paralela 45 Adrian 

Zanoschi 

 Editura Paralela 45 

5  Ghid de pregatire matematica Bacalaureat 

M_tehnologic DELFIN Monica Muresan 

 Editura DELFIN 

6  Matematica. Breviar teoretic. Exercitii si 

teste de evaluare pentru Bacalaureat – M2 

NICULESCU Petre Simion 

 Editura Niculescu 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 

4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Ivan Adina Manager de proiect Apollo Ploiesti 40 - 
Octombrie 

2017 
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4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate scolara / 

Municipiu /  Judetean / 

National 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

Ivan Adina 

Referat : “Strategii de 

optimizare a pregătirii 

elevilor pentru examenele  

naţionale la matematică” 

Unitate scolara  
06.11.2017 

LTP Moreni 

Ivan Adina 

Iordan Florian 

Dina Mihail 

participare 
Cerc metodic / 

judetean 
20.11.2017 

Liceul Tehnologic 

,,Nicolae 

Mihăescu” 

Ivan Adina 

Iordan Florian 

Dina Mihail 

participare 
Cerc metodic / 

judetean 
16.04.2018 

Colegiul Național 

“Nicolae 

Titulescu” 

Pucioasa 

 

4.3. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinte  etc. 

Cadru didactic 
Denumire simpozion / 

conferinta 
Institutie organizatoare 

Perioada / 

data 

Participare 

/ Premiu / 

Mentiune 

Ivan Adina Superteach Romanian Business 

Leaders Bucuresti 

25.11.2017 participare 

 

4.4. Participarea cadrelor didactice la concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada 
Nivel: local, judetean, 

regional, naţional 

Evaluator  / asistent / 

organizator 

Iordan Florian Cangurul local organizator 

Ivan Adina Cangurul local organizator 

Dina Mihail Olimpiada de matematica local evaluator 

Iordan Florian Olimpiada de matematica local evaluator 

Ivan Adina Olimpiada de matematica local evaluator 

Dina Mihail examen Evaluare Națională/ 

Bacalaureat 

județean evaluator 

Iordan Florian examen Evaluare Națională/ 

Bacalaureat 

județean evaluator 

 

5. Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, 

regional, naţional, european 

Cadru didactic 

Denumire 

parteneriat/p

roiect 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional, 

naţional, 

european 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/proiect: 

Organizator, 

participant, partener 

Beneficiari 

parteneriat / 

proiect 
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Ivan Adina ROSE 

national 

MEN 27.06.2017-

27.06.2021 
Coordonator/ 

participant 

Cadre 

didactice  

elevi 

Iordan Florian ROSE national MEN 27.06.2017-

27.06.2021 
participant 

Cadre 

didactice  

elevi 

Dina Mihail ROSE national MEN 27.06.2017-

27.06.2021 
participant 

Cadre 

didactice  

elevi 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, 

excursii, targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

 

Cadru 

didactic 
Denumire activitate 

Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locatia 

Ivan Adina Excursie 30.10.2017 14  Bucuresti 

Ivan Adina Scoala Altfel 30.10-3.11.2017  Unitate scolara 

Ivan Adina Decorarea salii de clasa in spiritul 

sarbatorilor de iarna 

Decembrie 2017  Unitate scolara 

Dina Mihail Scoala Altfel 30.10-3.11.2017 23 Unitate scolara 

 

6. Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 

6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, 

realizare / reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 

Cadru 

didactic 
Activitatea Sala/Locul 

Ivan Adina Realizarea panoului proiectului ROSE hol parter 

scoala veche 

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

Cadru 

didactic 
Activitatea Obs 

Ivan Adina Fise de lucru, planuri individuale de invatare; monitorizare cursanți ADS  

Dina Mihail Monitorizarea frecventei elevilor clasei  XI-a A seral  

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 
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Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

Ivan Adina aVII a 19 19 3,39 

Ivan Adina a VIII a 20 18 2,80 

IordanFlorian aIXa A 28 26 3,26 

Ivan Adina a IX a B 22 16 2,46 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar 
Elevi din 

clasa/clasele 

Dina Mihail matematica miercuri 14-15 aVIa 

Iordan Florian matematica vineri 13:45-14;45 aXIIaA a XIIa D 

Ivan Adina matematica vineri 8-9 aVIII a 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

 

Cadru 

didactic 
Poziția în cadrul proiectului ROSE 

Titlul activității 

desfasurate 

Grupa de lucru – clasa / 

Filiera 

Dina Mihail Cadru didactic pentru activitati 

pedagogice si de sprijin 

„Un pas mic acum, un 

pas mare pentru viitor „ 

Clasa a XIa filiera 

tehnologica 

Iordan 

Florian 

Cadru didactic pentru activitati 

pedagogice si de sprijin 

„Sa construim azi, 

succesul de maine” 

Clasa a XIIa filiera 

tehnologica 

Ivan Adina Coordonator Grant Managementul echipei 

de proiect si a 

activitatilor proiectului 

Grup tinta elevi 

Cadre didactice implicate 

in proiect 

Ivan Adina Cadru didactic pentru activitati 

remediale  

„Pas cu pas spre 

invatare” 

Clasa a IXa filiera 

tehnologica 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

-aplicarea achiziţiilor formării profesionale la clasa; 

-delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice în 

cadrul comisiei metodice;  

PUNCTE SLABE 

-numar insuficient de ore de pregatire pentru 

elevii cu nivel scazut; 

-responsabilizarea elevilor este formala; 
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-comunicare eficientă între membrii catedrei (discutarea 

aspectelor metodice în procesul de predare-învăţare, 

realizarea de proiecte didactice model, etc.);  

-stabilitatea componentei catedrei; 

-pregatirea elevilor pentru sustinerea examenelor de 

evaluare nationala/   bacalaureat; 

-parcurgerea integrala a materiei si respectarea 

planificarilor realizate conform programelor scolare in 

vigoare; 

-condiţii optime de desfăşurare a procesului educativ;  

-desfasurarea programului remedial 

 

-un numar prea mare de ore se desfasoara doar 

in stil traditional, elevii nefiind implicati activ 

in propria lor educatie; 

-pondere mică a elevilor performanţi;  

-interes scăzut al elevilor pentru studiul 

matematicii; 

-lipsa timpului necesar pregătirii suplimentare 

a elevilor în mare parte din cauza navetei 

acestora;  

-lipsa unor programe de atragere a elevilor, de 

stimulare a interesului pentru studiul 

matematicii, precum şi de pregătire a tuturor 

tipurilor de concursuri şcolare 

OPORTUNITATI 

-colaborare cu colegi din alte institutii scolare; 

- oportunitati de formare a cadrelor didactice 

 

 

AMENINTARI 

-supraîncarcarea programei şcolare, inclusiv a 

programei examenului de bacalaureat; 

-nivel scăzut al bagajului de cunoştinţe şi 

competenţe matematice al elevilor de clasa a 

IX-a 

-scăderea interesului pentru studiul 

matematicii, lipsa timpului necesar studiului 

individual precum şi superficialitatea elevilor;  

-volumul mare de cunoştinţe în raport cu 

numărul orelor alocate pentru fixarea lor;  

-absenteismul 

-diminuarea interesului/capacităţii familiei de a 

susţine pregătirea copilului; criza de timp şi 

financiară a unor părinţi reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolară. 

 

 

 

 

COMISIA METODICĂ  FIZICA-CHIMIE-BIOLOGIE 

 

1. Componențacomisiei: 
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Nr 

crt 
Cadru didactic 

Grad 

didactic 

Statut (titular/ 

suplinitor/titular in 

altaunitate/asociat/pen

sionar) 

Responsabilitati in unitateascolara / la 

niveljudeteansau national 

1 Popescu Alina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

titular 

 

 

 

 

 

 

Responsabil catedra 

Membru in comisiile: combaterea violentei, 

curricullum, programe si proiecte educative, 

protectia mediului,educatie pentru sanatate, 

cultul eroilor, comisia dirigintilor. 

Responsabil sala 1 

Diriginte clasa a VIIIa 

2 Anghelina Raluca 

Andreea 

I titular - Responsabil Comisia programe și proiecte 

europene 

- Membru Comisia CEAC 

- Membru Comisia de elaborare a PAS 

- Membru Comisia de mobilitate a 

personalului didactic 

- Secretarul Consiliului de Administrație 

- Responsabil sala 16 

- Diriginte clasa a XII a A 

3 Mihalea Ioan I titular Membru in comisia pentru monitorizarea 

eticii si deontologiei profesionale 

Membru in comisia paritara 

Responsabil sala17 

4 Neagu Cristina I titular - Comisia de elaborare a documentelor de 

obtinere a autorizarii ARACIP 

- Comisii examene: situatii neîncheiate, 

corigentă 

- Evaluare Naţională – clasa a VI-a, 
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evaluator 

 

Profesori formatori: 

 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

1 Anghelina Raluca Andreea 

2 Popescu Alina 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

O1. Eficientizarea procesului instructiv-educativ;  

O2. Îmbunătățirea serviciilor oferite de școală tuturor beneficiarilor; 

O3. Creșterea imaginii școliipe plan local, național și internațional; 

O4. Educarea elevilor pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru 

alinierea la dezideratele educaţiei europene 

 

3. Proiectareadidactică 

Curriculum utilizatpentrunivelurile / specializările / calificărileprofesionaleexistenteîn LTP Moreni 

(programeleșcolareînvigoare in anulscolar2017- 2018): 

 

 

Nivel 
Clase / Filiera / 

Profil 

Număr programă școlară în vigoare 

Fizică Chimie Biologie 

Gimnazial 
V, VI 

OMEN 

3393/28.02.2017 
Nu este cazul 

OMEN 

3393/28.02.2017 

VII, VIII OMECI 

5097/09.09.2009 
OMECI 

5097/09.09.2009 
OMECI 

5097/09.09.2009 

Liceal  

 

IX filiera 

tehnologică 
OMECT 

3458/09.03.2004 
OMECI 

5099/09.09.2009 
OMECT 

3458/09.03.2004 
X filiera 

tehnologică 
OMEC 

4598/31.08.2004 
OMECI 

5099/09.09.2009 
OMEC 

4598/31.08.2004 

XI filiera 

tehnologică 
OMEC 

3252/13.02.2006 
OMECI 

5099/09.09.2009 
OMEC 

3252/13.02.2006 

XII filiera 

tehnologică 
OMEC 

5959/22.12.2006 
OMECI 

5099/09.09.2009 
OMEC 

5959/22.12.2006 

IX filiera 

vocațională 
OMECT 

3458/09.03.2004 
OMECI 

5099/09.09.2009 
OMECT 

3458/09.03.2004 
X filiera 

vocațională 
OMEC 

4598/31.08.2004 
OMECI 

5099/09.09.2009 
OMEC 

4598/31.08.2004 

XI filiera 

vocațională 
Nu este cazul Nu este cazul OMEC 

3252/13.02.2006 
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XII filiera 

vocațională 
Nu este cazul Nu este cazul OMEC 

5959/22.12.2006 

Învățământ 

profesional  

IX OMEN 

4437/29.08.2014 
OMEN 

4437/29.08.2014 
 

X OMEN 

4437/29.08.2014 
OMECI 

5099/09.09.2009 
Nu este cazul 

XI OMEN 

4437/29.08.2014 
Nu este cazul  Nu este cazul 

ADS  I, II, III, IV ȘTIINȚE: OMECS din 2011 
 

Auxiliare didactice avizate in anul scolar 2017- 2018: 

 

Nr crt Titluauxiliar Clasa Editura 

NEAGU 

CRISTINA 

--. Fizica performanta, Editura, Art 

Educational Art 

Educational_Fizica_Gimnazial_cls-5-

8_Fizica performanta_VictorStoica 

2.  Probleme,  Editura Art Educational Art 

Educational_Fizica_Liceal_cls-

9_Probleme_Rodica Ionescu-Andrei 

3. Problemefizica, Editura  Art 

Educational_Fizica_Gimnazial_cls-7-

8_Probleme fizica_FlorinMacesanu 

CLS V 

 

 

CLS A VIII  

 

 

 

 

CLS A VII 

Editura, Art E Editura 

Art Educational 

 

4. Managementulcariereişi al dezvoltării 

4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

ANGHELINA 

RALUCA 
Curs pentru competențe 

antreprenoriale 

Asociația Centrul de 

Resurse Apollo 

Ploiești 

20 

- 
Noiembrie 

2017 

POPESCU ALINA Curs Formator, 

Manager Proiect 

 

competențe 

Asociația Centrul de 

Resurse Apollo 

Ploiești 

50 

40 
 

 

Mai 2018 



71 
 

antreprenoriale 

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate scolara / 

Municipiu /  Judetean / 

National 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

1.POPESCU 

ALINA 

Referat : avantajele TIC 

in educatie 
US  

octombrie 
Sala1 

Lectie–meioza 

BTS 
US 23 

noiembrie 
Sala1 

2.Mihalea Ioan Referat; Metode modern 

de evaluare la fizica  
US Decembrie 

2017 
 

Neagu Cristina 
Activitate cerc fizica -

chimie 

ScoalaGimnazialaILC

aragiale 22.11.2017 
 

 

4.4. Participarea cadrelor didacticela concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada 
Nivel: local, judetean, 

regional, naţional 

Evaluator  / asistent / 

organizator 

ANGHELINA 

RALUCA 

Olimpiada de chimie ”Petru 

Poni” 

Județean Evaluator  

Neagu Cristina Participarea cu 2 elevi la 

Concursul regional Istoria 

petrolului si petrolul in istorie -

Menţiune, colaje, Predescu 

Adrian, Archire Ionuţ, clasa a 

VIII-a;  

participarea la Concursul ,,Un 

condei numit Fair-play” a 

elevului Petrescu Antonio 

Ionuţ, clasa a VII-a. 

Regional  

 

4.5. Publicarea de catre cadrele didactice a unor articole, manuale, ghiduri, carti, lucrari stiintifice, 

elaborare de programe, etc 

Cadru didactic Denumire Revista / Editura Perioada/data 

ANGHELINA 

RALUCA 

CLD clasa a IX a  - Mai 2018 

 

5.Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, 

regional, naţional, european 

Cadru 

didactic 

Denumire 

parteneriat/proiect 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional, 

naţional, 

european 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/proiect: 

Organizator, 

participant, 

partener 

Beneficiari 

parteneriat 

/ proiect 

Anghelina 

Raluca 

MOBEUROVET 
european 

City 

College 

Plymouth, 

2017-

2018 Beneficiar 
Grupțintă: 

21 de elevi 
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UK 

ProiecteTwinning 

”Education 

without borders” european 

Școli din 

România, 

Ungaria, 

Anglia, 

Franța 

Dec  2017 

– apr 

2018 Partener 

 

ProiecteTwinning 

”My European 

friends news” 
european 

Școli din 

România, 

Spania, 

Turcia, 

Germania, 

Croația 

Sept 2017 

– mai 

2018  
Partener 

 

ProiecteTwinning 

”Robotic 

Challenge” 
european 

Școli din 

România, 

Spania, 

Franța, 

Turcia, 

Croația 

Sept 2017 

– mai 

2018 
Partener 

 

NEAGU 

CRISTINA 

Concurs 

interjudetean 

Istoria petrolului 

si petrolul in 

istorie 

regional 

 

CAERI 

2018 
ORGANIZATOR 

 

Neagu 

Cristina 

Participare cu 

lucrarea ,,Program 

de intervenţie 

personalizat (PIP) 

între necesitate şi  

de comunicare cu 

elevul cu C.ES 

oportunitate. Studiu 

de caz-elev 

diagnostigat cu 

nistagmus”Publicaţie 

CD. ISBN 987-973-

51-086-1 la 

Simpozion Naţional 

,,Tehnici alternative 

de comunicare cu 

elevul C.E.S.”, ediţia 

a II-a, Şcoala 

Gimnazială Specială 

Târgovişte 

Participare la 

Workshopul 

,,Tehnici 
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alternative.S.” 

 

5.2. Promovarea/elaborarea ofertei educaţionale: 

Cadru 

didactic 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional 

Institutia unde s-a 

realizat 

promovarea  

Perioada 

/ 

data 

Modalitate de promovare 

(prezentari, pliante, chestionare, 

standuri, in mass media, pe 

Internet, etc) 

Participare 

la  

elaborarea 

ofertei 

Anghelina 

Raluca 

    X  

Neagu 

Cristina 

   Îndrumarea şi stimularea elevilor 

în vederea participării la activităţi 

de promovare a imaginii şcolii 

(concursuri,.parteneriate etc)  

Am beneficiat de sponsori pentru 

activitatile din cadrul programului 

Scoala Altfel (consumabile) 

 

 

 

5.3. Participarea elevilor la concursuri/olimpiade/simpozioane 

Cadru 

didactic 

Concursul / 

olimpiada / 

simpozionul 

Nume şi 

prenume 

elev / Grupa / 

Lot 

Clasa 

Nivel: local, 

judetean, 

regional, 

naţional 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Perioada / 

data 

Anghelina 

Raluca 

Concurs: Noi și 

chimia 

Stigleț Mihai, 

Ștefănescu 

Alexandru, 

Vasile Marius 

VII regional participare 8 mai 

2018 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, 

excursii, targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

Cadrudidactic Denumire activitate 
Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locul desfășurării 

Anghelina 

Raluca 

”European Vocatonal Skills week” Nov 2017 75 LTP Moreni 

Activitate de voluntariat SNAC Ian 2018 8 Sc 2 Moreni 

Școala altfel Oct-nov 2017 clase din 

încadrare 

LTP Moreni 

POPESCU 

ALINA 

ScoalaAltfel, 

VIZITA LA PALATUL 

PARLAMENTULUI. 

DEZBATERI SI PREZENTARI  

DESPRE  BTS, CARIERA SI 

METODE DE CONTRACEPTIE 

CAZEMATE-CETATICA 

30.10-3.11 

 

FEBRUARIE 

2018 

APRILIE 

2018 

clase din 

încadrare 

LTP MORENI 

MIHALEA 

IOAN 

Scoala Altfel-noul cod rutier ;expresie a 

civilizatiei strazii 

30.10-3.11 clase din 

încadrare 

 

NEAGU 

CRISTINA 

DE LA STIINTE LA ARTE CU 

LEONARDO  DA VINCI   

Scoala altfel 

31.Octombrie 

2017 

VII-VIII LTP MORENI 
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6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 

6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, 

realizare / reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 

Cadru 

didactic 
Activitatea Sala/Locul 

Anghelina 

Raluca 

 

Amenajare panou proiecte europene Parter corp A 

Popescu 

Alina 

Intretinerea functionalitatii laboratorului de biologie 

Amenajare asalii de clasa 

SALA1 

SALA5 

Mihalea 

Ioan 

Intretinerea functionalitatii laboratorului de fizica SALA17 

Neagu 

Cristina 

Fise de lucru, fise de lectura 

 realizarea şi utilizare unele mijloace didactice, originale, specifice 

disciplinei 

Am iniţiat şi aplicat metode, procedee şi tehnici de predare inovatoare 

preluate din cercetarea educaţională  de profil – Fizica altfel-SRF 

Portofoliu personal  - proiecte didactice, fise de lucru 

Materiale personale pentru experimente de fizică http://ceae.ro/moodle/ 

Cls VII-VIII 

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

Cadru 

didactic 
Activitatea Obs 

Anghelina 

Raluca 

 

-preavize de exmatriculare pentru un număr de 8 elevi, clasa XII A, pentru 

peste 20 de absențe nejustificate 

 

Popescu 

Alina 

Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor clasei a VIII a  

Mihalea Ioan Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 

Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

RALUCA 

ANGHELINA 

IX B 22 17 4,37 

IX C 28 18 4,07 

IX A P 30 22 3,90 

IX B P 26 19 3,67 

POPESCU ALINA 

a V a 14 14 9,14 

A VI a 15 13 7,26 

VIIa 20 18 3,86 

VIII A 19 16 6,62 

IXApe 30 23 4,73 

IXAbpe 26 20 4,20 

XA 21 16 4,80 

XB 29 20 6,80 

IXC 28 22 4,53 

IXA 29 23 7,70 

XC 26 20 5,10 
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MIHALEA IOAN 

IXA 29 20 5.50 

IXB 22 13 5.38 

IXC 28 15 5.80 

IXA PROF 30 15 4.80 

IX B PROF 26 22 5.04 

NEAGU CRISTINA 
VIII 19 18 3.21 

VII 20 20 1,20 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar 
Elevi din 

clasa/clasele 

Anghelina Raluca Chimie Luni  14 – 15  XIIA,D 

Popescu Alina BIOLOGIE MARTI 14-15 XIIA 

Mihalea Ioan FIZICA LUNI 14-15 XIID 

 

6.5. Analiza examene nationale (Simulare Evaluare nationala clasa a VIII a, Simulare Bacalaureat cl XI / 

XII,  Evaluare nationala  la sfarsitul clasei a VI a, Evaluare nationala clasa a VIII a, Bacalaureat) 

Cadru didactic Tip examen Clasa 

Nr. 

Elevi 

inscrisi 

Nr.Elevi 

prezenti 

Procent de 

promovabilitate / 

punctaje 

Anghelina  Bacalaureat  XII A 5 5 80%   

POPESCU ALINA BACALAUREAT XIIA,D 13  23% 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic 

Responsabilitatea în 

cadrul proiectului 

ROSE 

Titlul activității desfasurate 

(pregătire pentru bacalaureat XII / 

/activităţi remediale IX-XI // 

consiliere //activitati 

extracurriculare) 

Clasa / Filiera 

(tehnologica sau 

vocationala) 

Popescu Alina Cadru didactic 

implicat in 

activitatile 

pedagogice si de 

sprijin 

Sa construim az isuccesul de 

maine 

XII A-D/ TEHNIC 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

– personal didactic calificat, performant, preocupat 

de propria perfecționare și formare continuă, cu 

disponibilitate pentru inovație și muncă în echipă; 

– ofertă educațională extrașcolară realizată prin 

parteneriate locale, regionale și naționale; 

– liceul dispune de o bază materială în cea mai mare 

măsură modernizată și actualizată cerințelor unui 

PUNCTE SLABE 

- evaluarea preponderent tradiționalistă pentru 

activitățile finalizate cu examene naționale care 

nu urmăresc creativitatea, originalitatea sau 

dobândirea unor deprinderi de muncă 

intelectualăși practice ale elevilor;; 

– implicarea sporadică a părinților în medierea, 

întreținerea și finalizarea eficientă a unor 
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învățământ de calitate; 

– realizarea unor parteneriate educaționale locale, 

regionale și naționale care asigură relații bune cu 

comunitatea locală, cu diverse organizații, instituții 

publice și de învățământ; 

– colaborări cu instituții publice de învățământ, ale 

administrației locale 

colaborări șip arteneriate benefice; 

 

OPORTUNITATI  

- performanțele elevilor și calitatea actului didactic 

fac din Ltpmoreni un centru de interes cu accent 

prioritar la nivelul comunității locale; 

– comunicarea multidirecțională (profesori – elevi – 

părinți) eficientă poate duce la încheierea unor 

parteneriate locale, regionale și naționale; 

– derularea unor proiecte de interes comunitar 

contribuie în mare măsură la asigurarea calității 

actului didactic școlar și extrașcolar; 

– permanentizarea colaborărilor cu instituțiile 

publice de învățământ, cu instituții private etc.  

AMENINTARI 

 - scăderea populației școlare poate duce la 

reducerea planului de școlarizare cu efecte asupra 

planului de încadrare cu personal didactic și 

asupra selecției elevilor; 

– lipsa de implicare a părinților în medierea, 

întreținerea și finalizarea eficientă a unor 

colaborări și parteneriate benefice; 

– formalismul elevilor și cel al părinților în 

raporturile cu colaboratorii și partenerii acestui 

liceu; 

– uzurafizicășimorală a mijloacelor fixe, 

datoratăfolosiriineraționaleși a achizițiilor care nu 

suntcentrate, înprimulrând, pe calitate. 

 

Intocmit, 

PopescuAlina 

 

COMISIA METODICĂ: OM ŞI SOCIETATE 

 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

Nivel: 

Unitate scolara / 

Judetean / National 

Responsabilitatea 

1. Popa Georgeta LTP Moreni Responsabil Comisie “Om si Societate” 

Membru Comisia Dirigintilor 

Membru ’’Comisia Cultul Eroilor’’ 

2. Androne Alexandru LTP Moreni Secretar al Consiliului profesoral al 

L.T.P. Moreni 

Membru în Comisia pentru combaterea 

discriminării 

Responsabil pentru Centrul metodic 

Moreni al profesorilor de religie 

Secretar al Asociatiei Profesorilor de 
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Religie – filiala Dâmbovita 

3. Dutu Daniel LTP Moreni Responsabil  ’’Comisia Cultul Eroilor’’ 

Membru Comisia de promovare a 

interculturalităţii 

4. Stroila Eugen LTP Moreni Membru Comisie „ Om si Societate” 

5. Rosu Marian LTP Moreni Membru Comisie „ Om si Societate” 

Membru Comisia Dirigintilor 

6. Lita Corina LTP Moreni Asistenta psihopedagogica 

Membru in Comisia de orientare scolar si 

profesionala de la nivelul scolii 

Membru in Comisia CIEC din scoala 

Membru in Comisia privind prevenirea si 

combaterea violentei 

7. Neacsu Mariana LTP Moreni Membru Comisie „ Om si Societate” 

8. Vasilescu Elena Valentina  LTP Moreni Membru Comisie „ Om si Societate” 

Membru în Comisia pentru ţinută 

vestimentară şi elemente de identificare a 

liceului 

9. Tugui Florenta LTP Moreni Membru Comisie „ Om si Societate” 

10. Obiloiu Gabriela LTP Moreni Membru Comisie „ Om si Societate” 

11. Rabaea Nicolae Eugen LTP Moreni Membru Comisie „ Om si Societate” 

 

Profesori formatori: 

 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

1. Popa Georgeta 

2. Androne Alexandru 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

- Şanse egale în educaţie; 

- Asigurarea condiţiilor de studiu; 
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- Implicarea şcolii în proiecte naţionale şi internaţionale; 

- Realizarea unui climat socio -profesional afectiv, optim 

 

3. Proiectarea didactică 

 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2017- 2018): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Clase / Filiera / Profil 

/ Domeniu 

(Specializare) / 

Calificare 

profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, Anexe) 
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Gimnazial 

Clasele : 

V,VI,VII,VIII 

Educatie Sociala 

Clasele a V-a – a VI II-a 3393/ 28.02.2017 

Istorie, clasele a V-a - a VIII-a 3393/ 28.02.2017 

097/09.09.2009 

Geografie, clasele a V-a - a VIII-a 3393/ 28.02.2017 

Geografie – Clasele a V-a – a VIII-a 5097/09.09.2009  

Religie – Cultul Ortodox, clasele a V-a - a VIII-a, 

3393/ 28.02.2017  
 

Educaţie plastică, clasele a V-a - a VIII-a 

3393/ 28.02.2017 

5097/09.09.2009 

Educaţie muzicală, clasele a V-a - a VIII-a 

3393/ 28.02.2017 5097/09.09.2009 

Liceal 

CLASELE:IXA,IXB, 

IXC,XA,XB, 

XC,XD,XIA,XIB, 

XID,XIIA, 

XIIB,XIIC,XIID 

Geografie IX 3458 / 09.03.2004. 

Geografie X 4598 / 31.08.2004 

Geografie XI-XII/ 3252/ 13.02.2006 

Istorie 3252/ 13.02.2006 4598 / 31.08.2004 , 5099/09.09.2009 

Religie IX-XII 5230 /01.09.2008  

Educatie muzicala 3458 / 09.03.2004, 4598 / 31.08.2004 

Educatie plastic 3458 /  

09.03.2004 , 4598 / 31.08.2004 

Invatamant 

profesional 

si tehnic 

IXA PROF, 

IXBPROF, 

XA PROF 

XB 

PROF 

Geografie IX, X OMECT 3458 / 09.03.2004  4598 / 31.08.2004 

Istorie IX, X OMECT 3458 / 09.03.2004  4598 / 31.08.2004 

Logica, argumentare si comunicare 5099/09.09.2009 

Psihologie X OMECT 4598 / 31.08.2004 

Religie O.M.E.C.I.5230 /01.09.2008 

Programul 

ADS 

I,II, III+IV ADS OMEdC 5735/29.12.2005 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/29-Istorie.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/45-Geografie.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/52-Religie_Cultul%20ortodox_Clasele%20V-VIII.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/62-Educa%C8%9Bie%20plastic%C4%83%20cls%20V-%20VIII%2027.02.2017.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/63-Educatie%20muzicala.pdf
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4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

 

Cadru didactic 
Denumire program 

/ curs 

Numele furnizorului de 

formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Popa Georgeta 
Formator 

Manager de proiect 

Asociatia centrul de resurse” 

Apollo” Ploiesti 

40 

50 
  

Androne 

Alexandru 
Formator 

Asociatia centrul de resurse” 

Apollo” Ploiesti 

50 
  

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate 

scolara / Municipiu /  

Judetean / National 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

Popa Georgeta 

 

Referat: Ziua 

internationala a muntilor 

carpati 

LTP MORENI septembrie 

2017 

cabinetul de 

geografie 

Lectie:Unitati majore ale 

reliefului 
LTP MORENI noiembrie 

2017 

cabinetul de 

geografie 

Stroila Eugen Referat:Influenta 

antropica aupra mediului 

inconjurator 

LTP MORENI septembrie 

2017 

cabinetul de 

geografie 

Lectie:Europa – unitati 

majore de relief 
LTP MORENI noiembrie 

2017 

cabinetul de 

geografie 

Androne 

Alexandru 

Referat : „Educatia moral-

religioasă a tinerilor de 

azi” 

LTP MORENI octombrie 

2017 
Sala 9 

Lectie: „Legea morală a 

vechiului testament” 
LTP MORENI noiembrie 

2017 
Sala 9 

Neacsu Mariana 
Lecţie Clasa a V-a 

LTP MORENI 
17 nov.  

Sala 2 

 

5. Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, 

regional, naţional, european 

 

Cadru 

didactic 

Denumire 

parteneriat/proiect 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional, 

naţional, 

european 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/pro

iect: 

Organizator, 

participant, 

partener 

Beneficiari 

parteneriat / 

proiect 

Lita Corina ,,Iluzia Local  C.P.E.C.A 17.10.20171

6.06.2018   
Membru 

Elevii 
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drogurilor’’ Dambovita  echipa de lucru Liceului 

Tehnologic 

Petrol 

Moreni 

,,Prevenirea 

consumului de 

droguri, 

delincventa, si 

traficul de 

persoane’’ 

 

local 

Inspectorat

ul de politie 

Dambovita 

28.09.2017 

Partener  

Elevii 

Liceului 

Tehnologic 

Petrol  

,,Burse 

profesionale  

Tehnium’’, 

Fundatia 

Comunitara 

Dambovita’’ 

local 

Fundatia 

Comunitara 

Dambovita 

Pe toata 

durata 

proiectului 
Membru  

15 elevi de 

la 

invatamantul 

profesional 

Androne 

Alexandru 

Parteneriat cu 

Parohia Moreni II 
Loc. 

Parohia 

Moreni II 

(Pr. Hură 

Cristian) 

Anul scolar 

2017-2018 
 

 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, 

excursii, targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

 

Cadru didactic Denumire activitate 
Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locatia 

Popa Georgeta 

 

ZIUA MARII NEGRE-FLORA 

SI FAUNA MARII NEGRE 

OCTOMBRIE 

2017 

35 LTP MORENI 

SA NE CUNOASTEM 

TRECUTUL- 

IEDERA,SAPATURI 

ARHEOLOGICE 

NOIEMBRIE 

2017 

20 IEDERA 

Rosu Marian DEZBATERE HOLOCAUST-

UL IN ROMANIA 

SEPTEMBRIE 

2017 
16 Biblioteca Liceului 

SA NE CUNOASTEM 

TRECUTUL- 

IEDERA,SAPATURI 

ARHEOLOGICE 

NOIEMBRIE 

2017 

         10  IEDERA 

Dutu Daniel  COMEMORAREA 

HOLOCAUSTULUI ÎN 

ROMÂNIA 

  Oct. 2017        15 Bibliotecă 

ANIVERSAREA ZILEI 

ARMATEI 

  Oct. 2017        17 Bibliotecă 

ANIVERSAREA ZILEI 

NAŢIONALE A ROMÂNIEI 

   29 nov. 2017        15 Bibliotecă 

ANIVERSAREA UNIRII   23 ian. 2018        20 Bibliotecă 
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PRINCIPATELOR  

 

„ŞCOALA, ALTFEL”- 

„ZÂMBETE IN ISTORIE” ; „ 

RĂZBOAIE CIUDATE” 

 

 

30 oct. – 3 nov. 

2017 

 

Clasele din 

încadrare 

 

Sala 8 

Lita Corina ILUZIA DROGURILOR 

PREVENIREA CONSUMULUI 

DE DROGURI, 

DELINCVENTA, SI TRAFICUL 

DE PERSOANE 

Octombrie 

2017 

Iunie 2018 

Elevii de la 

LTP 

Moreni   

LTP Moreni 

Androne 

Alexandru 

ACTIVITATI „ SCOALA 

ALTFEL” 

Octombrie- 

Noiembrie 

2017 

35 LTP Moreni 

Vasilescu 

Valentina 

SERBARE DE CRĂCIUN 11.12.2017 6 (clasa a 

XII a D) 

Biblioteca unităţii 

şcolare 

SERBARE DE CRĂCIUN 20.12.2017  Unitatea şcolară 

Duţu Daniel ANIVERSAREA ZILEI UNIRII 

PRINCIPATELOR 

 24.01.2018 20  Biblioteca unităţii 

şcolare 

Roşu Marian UNIREA DIN 1859 – PRIMUL 

PAS SPRE MAREA UNIRE 

Ianuarie 2018 18 Biblioteca unităţii 

şcolare 

Duţu Daniel UNIREA BASARABIEI CU 

ROMANIA 

 

Martie 2018 15 LTP Moreni 

Androne 

Alexandru 

OBICEIURI SI TRADIŢII DE 

PAŞTE 

 

Aprilie 2018 17 LTP Moreni 

Popa Georgeta LUNA PĂMÂNTULUI 

LUNA PĂDURII 

Aprilie 2018 

Aprilie 2018 

10 

13 

LTP Moreni 

Vasilescu 

Valentina 

Neacşu Mariana 

MESERII ÎN EUROPA Mai 2018 18 LTP Moreni 

Duţu Daniel 

Roşu Marian 

ANIVERSAREA ZILEI 

INDEPENDENŢEI ROMÂNIEI 

ŞI A ZILEI EUROPEI 

Mai 2018 15 Biblioteca unităţii 

şcolare 

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

Cadru didactic Activitatea Obs 

Popa Georgeta Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor clasei a 

IX- a Seral 

 

Androne 

Alexandru 

Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor clasei a 

IX- aB Profesional 

 

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 

Cadru didactic Clasa Nr. elevi  Nr. elevi prezenți Media 

Stroila Eugen V 14 14 5,57 
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VII 19 19 3,57 

XII B 21 18 4,50 

Rosu Marian VIII 18 18 5,94 

Lita Corina A X-a A 20 18 3.08 

A X-a B 29 27 3,58 

a X-a C 26 15 2,76 

A X-a D 35 23 3,07 

Dutu Daniel IX A 29 24 3,22 

IX B 22 17 2.21 

IX C 28 23 3,23 

XII B 23 11 3,19 

XII C 20 16 3,48 

V A 14 14 3,71 

Androne Alexandru a V a 14 14 9,14 

A VI a 15 13 7,26 

VIIa 20 18 3,86 

VIII A 19 16 6,62 

IXA prof 30 23 4,73 

IXB prof 26 20 4,20 

IXA 21 16 4,80 

IXC 28 22 4,53 

IXA 29 23 7,70 

XC 26 22 5,10 

Popa Georgeta VI 15 15 5,20 

VIII 19 16 4,30 

IX A 29 25 4,04 

IX B 22 19 3,63 

IX C 28 23 3,61 
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IX A PROF 30 22 3,42 

IX B PROF 26 21 3,45 

Vasilescu Valentina aVIII-a 19 19 6,47 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar 
Elevi din 

clasa/clasele 
Sala 

Popa Georgeta Geografie Joi 8,00-9,00 XII C 7 

Dutu Daniel Istorie Miercuri 9,00-10,00 XII C, XII B 8 

Stroila Eugen Geografie joi 13,00-14,00 XII B 7 

Ţugui Florenţa Logica, 

argumentare si 

comunicare 

Marţi 13,00- 14,00 XII C 8 

 

6.5. Analiza examene nationale (Simulare Evaluare nationala clasa a VIII a, Simulare Bacalaureat cl XI / 

XII,  Evaluare nationala  la sfarsitul clasei a VI a, Evaluare nationala clasa a VIII a, Bacalaureat) 

 

Cadru didactic Tip examen Clasa 

Nr. 

Elevi 

inscrisi 

Nr.Elevi 

prezenti 

Procent de 

promovabilitate / 

punctaje 

Popa Georgeta Bacalaureat XII C 12 10 80,2 % 

Stroilă Eugen Bacalaureat XII B 19 17 73,8% 

Duţu Daniel 
Bacalaureat 

XII B, 

XII C 
31 29 93% 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic 
Poziția în cadrul 

proiectului ROSE 
Titlul activității desfasurate 

Grupa de lucru – clasa / 

Filiera 

Popa Georgeta Cadru didactic 

pentru activitati 

pedagogice si de 

sprijin 

„Sa construim azi succesul de 

maine” 

Clasa a XII-a C, sportiv 

Dutu Daniel Cadru didactic ’’Un pas mic acum, un pas mare 

pentru viitor’’ 

Clasele  XI sportiv 

Rosu Marian Cadru didactic 

pentru activitati 

pedagogice si de 

sprijin 

„Sa construim azi succesul de 

maine” 

Clasa a XII-a B, sportiv 

Lita Corina Consiliere Activitati de consiliere la toate 

grupele implicte in proiect 

Fiecare clasa avand un alt modul 

de consiliere. 

Clasa aIX-a Tehnic, 

Clasa a IX-a sportiv 

Clasa  X-a tehnic, Clasa 

a X-a sportiv 

Clasa a XI-a tehnic, 

clasa a X-a sportiv 
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Clasa a XII-a tehnic, 

clasa  XII-a sportiv 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

-existenţa cabinetelor de istorie, geografie si religie; 

-participarea la consfătuiri, cercuri pedagogice și 

cursuri de perfecționare; 

PUNCTE SLABE 

-numarul insuficient de ore; 

- motivarea scăzută a elevilor pentru învăţare; 

- -neimplicarea în programe educaţionale; 

- lipsa resurselor financiare. 

OPORTUNITĂŢI 

-disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra 

suplimentar   cu elevii; 

- existenţa programului ROSE. 

AMENINŢĂRI 

- transferul elevilor capabili de performanţă 

spre alte şcoli; 

-superficialitatea elevilor manifestată în 

pregătirea zilnică; 

- -numărul tot mai mare al elevilor cu probleme 

de comportament. 

 

8. Plan de măsuri: 

 Abordarea diferenţiată şi centrată pe elev 

 Utilizarea eficientă şi adecvată a resurselor materiale 

 Elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular şi 

de la noţiuni mai simple, la cele mai complexe 
 

Intocmit, 

Prof. Georgeta Popa 

 

 

 

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

Grad 

didactic 

Statut (titular/ 

suplinitor/titular in alta 

unitate/asociat/pensionar) 

Responsabilitati in unitatea scolara 

/ la nivel judetean sau national 

1  Gyorgy Costel I titular membru Comisia sportului şcolar 

2 Harabagiu Matei Robert I titular Responsabil Catedra de educatie 

fizica si sport 
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Responsabil Comisia sportului 

şcolar 

membru Comisia de popularizare a 

ofertei școlare 

Președinte Comisia județeană 

ONSS handbal baieti, fete 

3 Neagu Marian I titular membru Comisia sportului şcolar 

membru Comisia de popularizare a 

ofertei școlare 

4 Nechache Mihai II titular membru Comisia sportului şcolar 

membru Comisia de popularizare a 

ofertei școlare 

5 Petrescu Mircea I titular membru Comisia sportului şcolar 

membru Comisia de popularizare a 

ofertei școlare 

6 Sirbu Daniel I titular membru Comisia sportului şcolar 

membru Comisia de popularizare a 

ofertei școlare 

7 Toma Constantin II titular membru Comisia sportului şcolar 

membru Comisia de popularizare a 

ofertei școlare 

8 Timpuriu Iuliana I titular membru Comisia sportului şcolar 

9 Vremaroiu Catalin I titular membru Comisia sportului şcolar 

membru Comisia de popularizare a 

ofertei școlare 

membru CA 

 

Profesori formatori: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

1 Harabagiu Matei Robert 

2 Neagu Marian 

3 Nechache Mihai 
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4 Petrescu Mircea 

5 Sirbu Daniel 

6 Toma Constantin 

7 Vremăroiu Cătălin 

 

Profesori metodişti: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

1 Vremăroiu Cătălin 

        

 

 

 

 

3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2017- 2018): 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu 

(Specializare) / Calificare profesionala 
Legislatie (Ordine ministru, Anexe) 

Gimnazial 

Clasa a Va  Anexa 2 OMENnr. 3393 /28.02.2017 

Clasa a VI a  Anexa 2.11 OMECI nr. 5098 /09.09.2009 

Clasa a VII a Anexa 2 OMECI nr. 5097 /09.09.2009 

Clasa a VIII a Anexa 2 OMECI nr. 5097 /09.09.2009 

Liceal 

 

 

 

 

 

Clasele IX-XII filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa nr.4 OMECI nr. 5099 /09.09.2009 

Clasele IX-XII filiera vocationala/ profil 

sportiv fotbal 

Anexa 2 .11OMECI nr. 5098 /09.09.2009 

Clasele IX-XII filiera vocationala/ profil 

sportiv atletism 

Anexa nr. 2.02.la OMECI nr. 

5098/09.09.2009 

Clasele IX-XII filiera vocationala/ profil 

sportiv handbal 

Anexa 2.17 OM ECI nr.5098 /09.09.2009 
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Clasele IX-X filiera vocationala/ profil 

sportiv PST 

Anexa OMEC nr. 3432/15.03.2006 

Clasele XI filiera vocationala/ profil 

sportiv PST 

Anexa 2 OMECI nr. 3252/13.02.2006 

Clasele XII  filiera vocationala/ profil 

sportiv PST 

Anexa 2 OMEC nr. 5959/21.12.2006 

Invatamant 

profesional 

si tehnic 

Clasa a IX a filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa 2 OMECT nr. 3458/09.03.2004 

Clasa a X a filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa 2 OMEC nr. 3552/08.04.2004 

Clasa a XI a filiera tehnologica/ profil 

tehnic 

Anexa 2 OMEC nr. 3872 /13.04.2005 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 

4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Harabagiu Matei 

Robert 

Formator Apollo 50 
- 

Octombrie 

2017 

Harabagiu Matei 

Robert 

Manager de proiect Apollo 40 
- 

Octombrie 

2017 

Toma Constantin Manager de proiect Apollo 40 
- 

Octombrie 

2017 

Petrescu Mircea Inspectie Grad didactic II Univ. Craiova   19.12.2017 

Neagu Marian Formator Apollo 50 
- 

Octombrie 

2017 

Neagu Marian Manager de proiect Apollo 40 
- 

Octombrie 

2017 

Neagu Marian Inspectie finala pentru 

Obtinerea gradului 

didactic I 

Univ. Craiova  

 2017-2018 

Neagu Marian Curs de perfectionare 

pentru antrenorii posesori 

ai licentei UEFA  

FRF  

 10.02.2018 

Vremaroiu Catalin Formator Apollo 50 - 
Octombrie 
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2017 

Vremaroiu Catalin Manager de proiect Apollo 40 
- 

Octombrie 

2017 

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate scolara / 

Municipiu /  Judetean / 

National 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

Harabagiu Matei 

Robert 
Cerc metodic 

judetean 
20.11.2017 

CSS SINAIA 

Toma Constantin Cerc metodic judetean 20.11.2017 CSS SINAIA 

Neagu Marian 
Cerc metodic referat 

judetean 
20.11.2017 

CSS SINAIA 

Vremaroiu Catalin Proiectarea unitatilor de 

invatare la gr de 

incepatori, avansati si 

performanta cu conditii 

optime de material 

didactic 

judetean 15 12 2017 Targoviste 

Gyorgy Costel Cerc metodic judetean 15 12 2017 Targoviste 

Toți membrii 

catedrei Cerc metodic judetean 25.05.2018 

Liceul 

“Voievodul 

Mircea” 

 

4.3. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinte  etc. 

Cadru didactic 
Denumire simpozion / 

conferinta 
Institutie organizatoare 

Perioada / 

data 

Participare 

/ Premiu / 

Mentiune 

Petrescu Mircea Actiune perfectionare antrenori 

fotbal  

FRF 17.12.2017 atestat 

participare 

 

4.4. Participarea cadrelor didactice la concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada 
Nivel: local, judetean, 

regional, naţional 

Evaluator  / asistent / 

organizator 

Harabagiu Matei 

Robert 

 

 

 

ONSS 28.01.2018 local Organizator- presedinte 

Comisia judeteana ONSS 

handbal baieti, fete 

ONSS 18.02.2018 local Organizator- presedinte 

Comisia judeteana ONSS 

handbal baieti, fete 

Turneu national Juniori II 

masculin nov. 2017 

National 

FRH 

Organizator 

Turneu national Juniori II 

feminin dec. 2017 

National 

FRH 

Organizator 

Turneu national Juniori III National Organizator 
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masculin ian. 2018 FRH 

Turneu national Juniori II 

masculin feb. 2018 

National 

FRH 

Organizator 

Neagu Marian Campionatul judetean juniori 

A1 

judetean participant 

ONSS judetean Organizator 

Toma Constantin 

 

 

 

 

ONSS 28.01.2018 local Organizator  

ONSS 18.02.2018 local Organizator 

Turneu national Juniori II 

masculin nov. 2017 

National 

FRH 

Organizator 

Turneu national Juniori II 

feminin dec. 2017 

National 

FRH 

Organizator 

Turneu national Juniori III 

masculin ian. 2018 

National 

FRH 

Organizator 

Turneu national Juniori II 

masculin feb. 2018 

National 

FRH 

Organizator 

Vremaroiu Catalin ONSS si OG fotbal local judetean Organizator 

Gyorgy Costel Campionatul judetean juniori 

A1 

judetean participant 

 

5. Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, 

regional, naţional, european 

Cadru didactic 

Denumire 

parteneriat/

proiect 

Nivel: local, 

judetean, 

regional, 

naţional, 

european 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/proiect: 

Organizator, 

participant, partener 

Beneficiari 

parteneriat / 

proiect 

Harabagiu 

Matei Robert 

ROSE 

national 

MEN 27.06.2017

-

27.06.2021 
asistent manager 

Cadre 

didactice 

elevi 

Neagu Marian parteneriat 

Primaria 
local 

  colaborator, 

participant 

 

 

5.2. Promovarea/elaborarea ofertei educaţionale: 

 

Cadru 

didactic 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional 

Institutia unde s-a realizat 

promovarea  

Perioada 

/ 

data 

Modalitate de promovare 

(prezentari, pliante, chestionare, 

standuri, in mass media, pe 

Internet, etc) 

Forme 

elaborare 

oferta 

Petrescu 

Mircea 

local LTPMoreni M,Mi,J,

V 

Antrenamente fotbal  
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Harabagiu 

Matei 

Robert 

local Școala V.L.Gorgota    

Neagu 

Marian 

local Sc.Iedera, 

Sc.V.L.Cricov, 

Sc.nr.3.Moreni, 

Sc.Ghirdoveni 

   

Vremaroiu 

Catalin 

Local Scoala nr 4 Moreni Sept-oct Prezentari, chestionare  

 

5.3. Participarea elevilor la concursuri/olimpiade/simpozioane 

 

Cadru didactic 

Concursul / 

olimpiada / 

simpozionul 

Nume şi prenume 

elev / Grupa / Lot 
Clasa 

Nivel: local, 

judetean, 

regional, 

naţional 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Perioada / 

data 

Harabagiu 

Matei Robert 

Concurs national 

JII atletism 

Stancu Ionut 

Daniel 

XIB national   

Concurs national 

JII atletism 

Serban Gabriel XI B national   

Campionatul 

Național de 

Atletism 

Stancu Ionut 

Daniel 

XIB national   

Campionatul 

Mondial de Cross 

Montan  

Serban Gabriel XI B mondial locul V cu 

echipa 

României 

11-16 iunie 

2018 

Neagu 

Marian 

Campionatul 

judetean de 

fotbal junior A1 

 X,XI  locul II  

Petrescu 

Mircea 

 

Cupa Tymbark 

 

 

Stefan Bogdan V judetean locul II  

Andrei Daniel V judetean locul II  

Stoica Alberto V judetean locul II  

Calin  Alberto VI judetean locul II  

Bratescu Razvan VI judetean locul II  

Marasescu Andrei VI judetean locul II  

Oancea Bogdan VI judetean locul II  

Mihai Mario VI judetean locul II  

Floria Andrei VI judetean locul II  
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Caciula Andrei VI judetean locul II  

Vremaroiu 

Catalin 

ONSS  Clasa IX-XII  Local Participare 24.XI.2017 

Campionatul jr 

A1 

Clasa IX-XII  Judetean Participare Sept-Dec 

Toma 

Constantin 

Campionat 

national de 

handbal Juniori I 

Dumitrescu 

Georgiana 

XII 

B 

national   

Radu Gabriela XI B national   

Agapie Alexandra XI B national   

Campionat 

national de 

handbal Juniori II 

IlincaStefania XB national   

Bacanu Alexandra XB national   

Catanescu 

Andreea 

XB national   

Stan Andreea XB national   

Gyorgy 

Costel 

Campionatul 

judetean de 

fotbal junior A1 

 X,XI  locul II Campionatul 

judetean de 

fotbal junior 

A1 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, 

excursii, targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

 

Cadru 

didactic 
Denumire activitate 

Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locatia 

Harabagiu 

Matei 

Robert 

Excursie 30.10.2017 14  Bucuresti 

Scoala Altfel 30.10-

3.11.2017 

Clase din 

incadrare 

Unitate scolara 

Decorarea salii de clasa in spiritul 

sarbatorilor de iarna 

Decembrie 

2017 

 Unitate scolara 

Toma 

Constantin 

 

 

 

Scoala Altfel 30.10-

3.11.2017 

Clase din 

incadrare 

Unitate scolara 

Vizionare jocuri handbal Dec.2017 20 Turneu national 

Juniori II feminin 

Analiza jocuri handbal Ian.2018 20 Turneu national 

Juniori III masculin 

Campanie antifumat    

Regim de viata sanatos-prezentare regim 

alimentar 

   

Neagu 

Marian 

Scoala Altfel : excursie, concurs culinar si 

de desen 

30.10-

3.11.2017 

28 Unitate scolara 
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6. Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 

6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, 

realizare / reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 

Cadru 

didactic 
Activitatea Sala/Locatia 

Neagu 

Marian 

Crearea de afise si calendare activitati scolare si extrascolare, orar, 

activitati sportive 

 

Harabagiu 

Matei 

Robert 

Realizarea panoului proiectului Rose  Hol parter 

scoala veche 

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

Cadru 

didactic 
Activitatea Obs 

Neagu 

Marian 

Monitorizarea frecventei a 20 elevi, intocmire instiintari 10 – clasa XII C  

Petrescu 

Mircea 

Analiza frecventei scolare si masuri de prevenire a absenteismului – clasa a V a  

Harabagiu 

Matei Robert 

Intocmire preavize de exmatriculare – clasa XI C  

Intocmire fisa de frecventa a elevilor – clasa XI C  

Toma 

Constantin 

Intocmire preavize de exmatriculare – clasa XI B  

Intocmire fisa de frecventa a elevilor – clasa XI B  

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 

Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

Harabagiu Matei 

Robert 

9C 12 12 7,58 

10B 12 12 7,58 

10C 10 10 8,30 

11B 22 22 8,54 

Toma Constantin 10B 11 11 9,40 

11B 11 11 9,20 

12B  10 10 9,00 
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6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic 
Poziția în cadrul 

proiectului ROSE 
Titlul activității desfasurate 

Grupa de lucru – clasa / 

Filiera 

Harabagiu Matei 

Robert 

Asistent manager Managementul echipei de proiect 

si a activitatilor proiectului 

Grup tinta elevi 

Cadre didactice 

implicate in proiect 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

- Personal didactic calificat; 

- Cadre didactice interesate pentru 

autoperfectionare continua; 

- Existenta infrastructurii : 2 Sali de sport, 2 

terenuri de sport; 

- Atmosfera de buna dispozitie in timpul lectiilor 

de educatie fizica si sport si pregatire sportiva 

teoretica; 

- Nivel ridicat al interesului elevilor pentru 

jocurile sportive; 

- Echiparea corespunzatoare a elevilor pentru 

desfasurarea orelor de educatie fizica si PSP; 

- Elevi legitimati la cluburi sportive care practica 

sportul de performanta; 

- Nivel ridicat al interesului elevilor pentru 

participarea la competitiile organizate in cadrul 

ONSS, cupa Tymbark, campionatele nationale 

de juniori; 

- Colaborare cu Primaria Moreni, CSS-uri, FRF, 

FRH, ISJ Dambovita, Politia Moreni, Spitalul 

Municipal. 

 

PUNCTE SLABE 

- Nerealizarea la timp a documentelor 

solicitate de catre unii dintre membri 

catedrei; 

- Lipsa doscumentelor justificative 

pentru activitati; 

- Insuficienta motivare a elevilor pentru 

a-i determina sa participe activ la 

competitiile sportive; 

- Frecventa redusa la orele de educatie 

fizica; 

- Deplasarea elevilor pe timp 

nefavorabil la sala de sport din oras; 

- Numar mare de elevi dezinteresati de 

sport 

- Lipsa unor premii la diferite competitii 

sportive; 

- Nevalorificarea bagajului motric al 

unor elevi care ar putea avea rezultate 

de performanta din cauza starii 

materiale precare a familiilor acestora; 

- Numar mare de situatii neincheiate la 

educatie fizica; 

- Neasigurarea bugetului necesar pentru 

participarea in competitiile nationale; 

OPORTUNITATI 

- Derularea unor activitati sportive, parteneriate 

in colaborare cu ISJ Dambovita, cadre 

didactice; 

- Posibilitatea de a creste motivatia elevilor 

pentru participarea la lectiile de educatie fizica 

si sport. 

 

AMENINTARI 

- Scaderea interesului pentru ora de 

educatie fizica, cat si pentru sportul de 

performanta; 

- Parinti cu situatie materiala precara; 

- Alocarea insuficienta de fonduri pentru 

baza materiala, conduce la o diminuare 

a calitatii actului instructiv-educativ; 

- Dezvoltarea insuficienta a muncii in 

echipa. 

 

 Plan de măsuri: 
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-observarea sistematică a elevilor în timpul orelor de educație fizică și sport; 

- evaluarea obiectivă, ritmică ținând cont de progresele realizate; 

- elaborarea la timp a documentelor școlare, utilizarea acestora; 

- susținerea bazei materiale prin resurse alternative; 

- identificarea unor surse de finanțare pentru noile proiecte. 

                                                                                         

 

                                                                                                   

 

        

COMISIA METODICĂ: DISCIPLINE TEHNICE 

 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL 

 

Obiectiv 1 

 Creşterea  calităţii actului educaţional, monitorizarea progresului şcolar 

Puncte tari Puncte slabe 

 Studierea legislaţiei şcolare, a programelor şcolare şi a 

curriculelor 

 Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei, 

fixarea responsabilităţilor individuale şi planificarea 

activităţilor pe anul şcolar 2017-2018 (elaborarea 

planului operaţional la nivel de catedră). 

 Realizarea în cadrul  catedrei a planificărilor 

calendaristice la termenele stabilite şi proiectarea 

unităţilor de învăţare. 

 Consilierea eficientă, metodică şi de specialitate, a 

cadrelor didactice suplinitoar realizată de către şeful 

catedrei şi membrii comisiei metodice. 

 Realizarea  instrumentelor de evaluare şi notare (fişe 

de evaluare, lucrări, referate, teste de verificare, 

miniproiecte, lucrări practice la instruirea practică, 

caiete/fişe de evaluare pe fiecare modul) 

 Aplicarea, centralizarea si interpretarea testelor 

predictive, a testelor de evaluare sumativă, de progres 

şi finale la modulele reprezentative în cadrul comisiei 

metodice  

 Realizarea şi aplicarea programelor remediale pentru 

elevii care întâmpină dificultăţi în dobândirea 

abilităţilor practice.  

 Participarea tuturor cadrelor didactice la consfătuirile 

 Dezinteresul unora dintre elevi 

 Aprofundarea relativă a materiei 

acasă de către elevi datorită lipsei 

echipamentelor de lucru 

 Curriculum prea stufos pentru un 

număr redus de ore pe disciplină 

(1 oră/săpt) ceea ce determină 

parcurgerea rapidă a materiei fără 

posibilitate de aprofundare a 

disciplinei 

 Monitorizarea activităţilor 

instructiv-educative a surprins 

uneori formalism, rutină, rigiditate 

în structura secvenţelor, sarcinile 

de lucru propuse spre rezolvare 

elevilor nefiind atent selectate 

 Modalităţile de evaluare ale 

elevilor sunt uneori defectuos 

aplicate, neexistând un feed-back 

imediat. 

 Insuficienta motivare a elevilor în 

vederea participării la 

concursurile şcolare 

 Mediocritatea orizontului cultural 
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metodice organizate de ISJ la începutul anului şcolar 

 Prelucrarea regulamentului şcolar, a regulamentelor de 

ordine interioară pentru elevi şi cadre didactice şi a 

normelor de protecţie a muncii în laboratoarele de 

specialitate 

 Elaborarea   programelor de  CDL-uri  derulate în 

acest an şcolar şi anul şcolar viitor. 

 Parcurgerea ritmică a materiei, cu reglarea procesului 

de la o unitate de învăţare la alta.  

 Organizarea unor cercuri cu specific tehnic în şcoală 

(cercul metodic la disciplinele: electrotehnica, 

electronica, electromecanica). 

 Prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare 

a examenului de certificare a competenţelor 

profesionale – noiembrie 2017 

 Elaborarea şi centralizarea temelor de proiecte şi 

lucrări practice pentru liceu zi, scoala profesionala - 

repartizarea acestora pe elevi – ianuarie 2018 

 Selectarea elevilor în vederea participării la concursuri 

şcolare. 

 Participarea membrilor catedrei la şedintele de cerc 

metodic, de catedră şi de arie curriculară 

,,Tehnologii’’ ; Organizarea şedinţei de Cerc metodic 

– tehnic la Liceul Tehnologic Petrol Moreni ,an şcolar 

2017-2018 ,Cerc metodic electric, electrotehnic, 

electromecanic,electronic-automatizări şi Cerc 

metodic construcţii şi textile pielărie –semestrul al II- 

lea, an şcolar 2017-2018 

al elevilor 

 

. Obiectiv 2 

 Implicarea activă a cadrelor didactice în activităţi diverse, şcolare şi extraşcolare şi stimularea, 

valorificarea aptitudinilor şi creativităţii elevilor pentru obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade, 

concursuri, manifestări ştiinţifice, artistice, proiecte de parteneriat şcolar  

Puncte tari Puncte slabe 

 Realizarea selecţiei şi pregătirii elevilor pentru olimpiade şi concursuri  

naţionale 

 Creşterea interesului elevilor de clasa a XII-a pentru obţinerea diplomelor 

de certificare a competenţelor profesionale, pentru realizarea de proiecte 

prezentate la ore sau la sesiunile de comunicări. 

 Demararea activităţilor de pregătire a elevilor şi îndrumătorilor în 

vederea susţinerii examenelor de certificare a competenţelor profesionale  

nivel 3si 4 

 Elaborarea orarului şi planificării orelor de instruire practică  

 

 Uneori se 

manifestă dezinteres 

din partea colegilor în 

implicarea în diverse 

activităţi şi promovarea 

spiritului de echipă 

 

 

 Obiectiv 3 

 Proiectarea activităţii  pe baza evaluării  obiective a calităţii educaţiei,  prin monitorizarea 

modului în care se realizează echilibrul dintre latura formativă şi cea informativă a demersului didactic  

Puncte tari Puncte slabe 

 Studierea raporturilor de inspecţie realizate  Unele ore de laborator sunt axate 
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la nivelul catedrei tehnice în vederea 

planificării adecvate a activităţii în acest an 

şcolar. 

 Există preocuparea pentru adaptarea formelor şi tipurilor de 

activitate în funcţie de obiective, conţinuturi şi nevoile elevilor 

 Se folosesc resursele umane, materiale, procedurale si temporale 

dar şi mijloace moderne de învăţământ (fişe de activitate, 

calculatorul, videoproiectorul) 

 Cei mai mulţi elevi deţin cunoştinţe si abilitaţi practice 

compatibile cu standardele de pregătire profesională şi cele de 

performanţă, fiind capabili să folosească eficient cunoştinţele 

acumulate şi progresând corespunzător 

 Remarcăm realizarea de bună calitate, completă şi conformă a 

standardelor, a tuturor documentelor din portofoliul catedrei sau 

comisiei metodice. 

 Analiza situaţilor de risc la nivelul catedrei în şedintele de catedră 

şi stabilirea soluţiilor de eliminare a acestora 

 Realizarea  (inter)asistenţelor în vederea optimizării procesului 

instructiv-educativ 

pe însuşirea de noi cunoştinţe şi  

abordarea de conţinuturi teoretice 

şi nu practice. 

 Desfăşurarea orelor a surprins 

uneori rutina, dificultăţi în lucrul 

în echipă din partea profesorilor 

şi eforturi suplimentare în 

vederea pregătirii lucrărilor de 

laborator 

 Mijloacele moderne de predare-

evaluare nu sunt folosite la 

capacitate maximă 

 Nu toţi elevii sunt antrenaţi în 

demersul didactic. 

 

 

 

    Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „Tehnologii”  

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Statut 

1. STROE MARIANA ADRIANA Titular 

2. STATE CAMELIA Titular 

3. ARGHIRA SIMONA Titular 

4. MANU IOANA DANIELA Titular 

5. GEORGESCU ROXANA Titular 

6. TUFEANU MARIA Titular 

7. POPESCU CARMEN Titular 

8. GRIGORE DORU Titular 

9. IONESCU VERONICA Titular 

10. RUSU MADALINA Titular 

 

11. 
NASTASE LUMINITA Titular 

12. PREDA MARIA Titular 
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13 
STANCIU GHEORGHE 

Titular 

14 NEȘ VICTOR 
Profesor suplinitor la plata cu ora 

electromecanica instruire practica 

15 BEGU ELENA 
Profesor suplinitor completare de norma 

industrie textila 

16 RABAEA NICOLAE EUGEN 
Profesor suplinitor completare de norma 

protectia mediului 

17 COSMA MARILENA Profesor pensionar plata cu ora 

18 CONSTANTINESCU MARIUS Profesor suplinitor electromecanică 

19 BOȘCAN VALERIU Profesor suplinitor mecanică 

20 PETRICĂ ADRIANA Titular 

21 LAȚEA NICOLETA Asociat 

 22 DRĂGUŢESCU ADRIANA 
Profesor suplinitor completare de norma 

industrie textila instruire practica 

23 ANGHELINA RALUCA Titular 

 

 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 

Titulari 14 Titulari 17.3 

Suplinitori calificaţi 6 Suplinitori calificaţi 3.76 

Suplinitori necalificaţi - Suplinitori necalificaţi - 

Plata cu ora/cumul 2 Plata cu ora/cumul 1.26 

Asociat 1 Asociat 0.25 

Total  23 Total  22.57 

 

Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale 

 

Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, excursii, 

targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 
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Cadru didactic Denumire activitate 
Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locatia 

1.Manu Ioana 

Daniela 

Dezbatere dedicată problematicii 

actuale și de viitor a sistemului 

educațional din România 

5.10.2017 30, 

X D și XII 

D 

Sala 13 

Cât de independent sunt din punct de 

vedere financiar? 

14.11.2017 20, 

XI A 

Sala 9 

Sănătatea, bunul nostru cel mai de preț 15.11.2017 20, 

XI B ÎP 

Sala 13 

Lumea noastră depinde de noi – 

ateliere de lucru în cadrul ,, Săptămânii 

educației globale " 

17.11.2017 18 Sala 13 

Festivalul ,,Tradiții de iarnă" la Moreni 20.12.2017 15 Parcul Central 

Moreni 

Serbarea de Crăciun 20.12.2017 250 Sala de sport a LTP 

Moreni 

2.Rusu Mădălina Participare Gala Voluntarului -

Târgovişte 

5 oct 2017 2 Targoviste 

3.Ionescu 

Veronica 

”European Vocatonal Skills week” Nov 2017 75 LTP Moreni 

4.Constantinescu 

Marius Victor 

Concursuri de jocuri distractive - 

Școala altfel - Clasa a X-a A Înv. Prof. 

01.11.2017 

03.11.2017 

17 Liceul Tehnologic 

Petrol Moreni 

Atelierul 

electromecanic 

Discuții cu privire la cariera 

profesională - Școala altfel –  

clasa a X-a D Înv. liceu 

clasa a X-a A Înv. profesional  

clasa a XI-a A Înv. profesional 

(31.10-

03.11). 

2017 

22 – X D 

Înv. liceu 

15 – X A 

Înv. prof. 

15 – XI A 

Înv. prof. 

 

5.Grigore Ioan 

Doru 

Activitate de mentorat cu elevii 

bursieri Tehnium organizata de 

Fundaţia Comunitara Dâmboviţa si 

Reprezentanţi ai firmei AMIRAS. 

SRL. 

18 

octombrie 

2017 

13 Târgoviște, sediul 

firmei 

AMIRAS.SRL. 

6.Popescu Activitate de mentorat cu elevii 

bursieri Tehnium organizată de 

18 

octombrie 

13 Târgoviște, sediul 

firmei 
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Carmen Fundaţia Comunitară Dâmboviţa şi 

Reprezentanţi ai firmei AMIRAS. 

SRL. 

2017 AMIRAS.SRL. 

 

 

ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE 

 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

1.Stroe Mariana 

Adriana 

 

 

Curs de Formator 

Asociatia Centrul de 

resurse APOLLO 

Ploiesti 

50 

     - 
4.04.2017- 

19.04.2017 

Curs de Manager Proiect 

Asociatia Centrul de 

resurse APOLLO 

Ploiesti 

40 

- 
Octombrie 

2017 

Etica și integritatea în 

contextul implementării 

controlului 

intern/managerial 

CCD Dâmbovița 60 15 
Aprilie 

2018 

2.State Camelia 

Manager Proiect 

Asociatia "Centrul de 

Resurse Apollo", 

Ploiesti  

40 - 
Octombrie 

2017 

Competente 

Antreprenoriale 

Asociatia "Centrul de 

Resurse Apollo", 

Ploiesti  

40 - 
Noiembrie 

2017 

Etica și integritatea în 

contextul implementării 

controlului 

intern/managerial 

CCD Dâmbovița 60 15 
Aprilie 

2018 

Competente digitale cu 

resurse deschise TI&C 

Uniunea profesorilor 

de Informatica din 

Romania 

90 22 Mai 2018 

3.Arghira Simona 

Curs de Formator 

Asociatia Centrul de 

resurse APOLLO 

Ploiesti 

50 

     - 
4.04.2017- 

19.04.2017 

Curs de Manager Proiect 

Asociatia Centrul de 

resurse APOLLO 

Ploiesti 

40 

- 
Octombrie 

2017 
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4.Manu Ioana 

Daniela Curs formator 

Asociatia " Centrul de 

Resurse Apollo", 

Ploiesti 

50 

 
04.04.2017-

19.04.2017 

Curs manager proiect 

Asociatia " Centrul de 

Resurse Apollo", 

Ploiesti  

40 

  

5.Georgescu 

Roxana Curs de Formator 

Asociatia Centrul de 

resurse APOLLO 

Ploiesti 

50 

     - 
4.04.2017- 

19.04.2017 

Curs de Manager Proiect 

Asociatia Centrul de 

resurse APOLLO 

Ploiesti 

40 

- 
Octombrie 

2017 

6.Popescu Carmen 

Manager de proiect 

Asociatia " Centrul de 

Resurse Apollo", 

Ploiesti 

40 

 

Septembrie 

–decembrie 

2017 

 

7.Rusu Mădălina 
Manager de proiect 

Centrul de formare 

Apollo(Ploiesti) 

 
- 

Mai-

dec.2017 

Transnational Training 

and Cooperation 

Activities 

MOOC-Lithuania  

- 
16oct-

20.11.2017 

8.Năstase Luminiţa 
Formator  

Asociatia centrul de 

resurse Apollo 

50 
- 

Aprilie-mai 

2017 

Manager de proiect 

Asociatia centrul de 

resurse Apollo 

40 

- 

Mai –

decembrie 

2017 

9.Ionescu Veronica 
Curs pentru competențe 

antreprenoriale 

Asociatia Centrul de 

Resurse Apollo 

Ploiești 

40 

- 
Noiembrie 

2017 

Curs Manager de proiect 

Asociatia Centrul de 

Resurse Apollo 

Ploiești 

40 

- 
Decembrie 

2017 

10.Laţea Nicoleta 

Curs Manager de proiect 

Asociatia Centrul de 

Resurse Apollo 

Ploiești 

40 

- 
Decembrie 

2017 

11. Constantinescu 

Marius Victor 

Înscrierea la programe de 

formare acreditate. 

Consilierea profesorilor 

debutanti pentru 

C.C.D. Dâmbovița 

-Prof. met. 

coordonator 

30 

- 
03.03.2018-    

-12.04.2018 
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susținerea examenului 

național de definitivat. 

Ungureanu Maria 

-Formator: Prof. Marin 

Maria - Cristina 

 

Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate scolara / 

Municipiu /  Judetean / 

National 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

1.State Camelia 
Participare Cerc Metodic 

Gimnaziu – Moreni 

(Informatica si TIC) 

Judetean 

21 

Noiembrie 

2017 

Școala 

Gimnazială Iedera 

de Jos 

2.Stroe Mariana 

Adriana 
Cercul metodic sem I 

electrotehnică  

Liceul Tehnologic 

Petrol Moreni 15.XI.2017 
L.T.P.M. 

3.Arghira Simona 
Cercul metodic sem I 

electrotehnică  

Liceul Tehnologic 

Petrol Moreni 15.XI.2017 
L.T.P.M. 

Cercul metodic sem I 

Mecanic I şi II 

Liceul Voievodul 

Mircea Târgovişte 22.XI.2017 

Liceul Voievodul 

Mircea Târgovişte 

4.Manu Ioana 

Daniela 
Activitate metodică – 

Educație tehnologică 
Județean 

22 

noiembrie 

2017 

Gura Șuții 

Activitatea metodică a 

Coordonatorilor de 

proiecte și programe 

educative pe licee 

Județean 
8 

decembrie 

2017 

Colegiul ,, Ion 

Ghica" Târgoviște 

5.Georgescu 

Roxana 
Cerc metodic -

electromecanic 
judetean 

15 .11.2017 
L.T.P.Moreni 

6.Preda Maria Cerc metodic -

electromecanic 
judetean 

15 .11.2017 
L.T.P.Moreni 

7.Popescu Carmen Cerc metodic 

electromecanica 
LTP MORENI/ judet 

15.11.2017 
LTP Moreni 

Cafeneaua publica la 

Moreni” organizata de 

Fundatia Comunitara 

Dambovita 

Judetean 
12.03.2017 

Moreni 

8.Constantinescu 

Marius Victor 

Cerc metodic –

electromecanic 

 

judetean 
15 .11.2017 

L.T.P.Moreni 

9.Rusu Mădălina 
Cerc metodic  

judeţean 
15 .11.2017 

Liceu Tărtăşeşti 

10.Năstatse 

Luminiţa Cerc metodic 
judeţean 

.11.2017 

Şcoala gimnazială 

nr.1 Caragiale 

11. Grigore Ioan 

Doru 

Cerc metodic 

electromecanica 
LTP MORENI/ judet 

15.11.2017 
LTP Moreni 

Cafeneaua publica la 

Moreni” organizata de 

Fundatia Comunitara 

Judetean 
12.03.2017 

Moreni 
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Dambovita 

12. Stanciu 

Gheorghe 
Cerc metodic -

electromecanic 
judetean 

15 .11.2017 
L.T.P.Moreni 

13. Cosma 

Marilena 
Cerc metodic -

electromecanic 
judetean 

15 .11.2017 
L.T.P.Moreni 

14. Tufeanu Maria Cerc metodic -

electromecanic 
judetean 

15 .11.2017 
L.T.P.Moreni 

15.Preda Maria Cerc metodic -

electromecanic 
judetean 

15 .11.2017 
L.T.P.Moreni 

16.Ionescu 

Veronica 

Diseminare Proiect 

Erasmus+, 

”EUROMOBPM” 

Cercul metodic 

electrotehnică 
Noiembrie 

2017 
LTP Moreni –  

Diseminare Proiect 

Erasmus+, 

”EUROMOBPM” 

Cercul responsabililor 

cu proiecte și 

programe europene 

Noiembrie 

2017 

Colegiul tehnic 

”Voievodul 

Mircea” 

Târgoviște 

 

PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE 

 

Cadru 

didactic 

Denumire 

parteneriat/proiect 

Nivel: 

local, 

judetean, 

regional, 

naţional, 

european 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/proie

ct: Organizator, 

participant, 

partener 

Beneficiari 

parteneriat 

/ proiect 

1.State 

Camelia 

Proiect Erasmus+ 

MOBEUROVET 
european 

City Colege 

Plymouth 

Anglia 

 

2017 - 

2018 

Membru echipa 

proiect 
21 elevi  

2.Manu 

Ioana 

Daniela 

Siguranța elevilor 
local 

Poliția 

Moreni 

Permanent 
participant 

elevii 

Voluntariat 

local 

Școala 

Gimnazială 

NR. 2 

Moreni 

2017-2018 

participant 

 

elevii 

Împreună 

local 

Primăria 

Municipiul

ui Moreni 

Permanent 

participant 

elevii 

Educație 

financiară 
local 

BCR 

Moreni 

2017-2018 
paricipant 

Banca și 

elevii 
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Iluzia drogurilor Județean ONG 2017-2018 participant elevii 

Cultura 
local 

Biblioteca 

Municipală 

Permanent 
participant 

elevii 

Religia local Biserica Permanent participant elevii 

3.Rusu 

Mădălina 

Parteneriat in 

cadrul SNAC cu 

cele 12 unitati 

scolare din zona 

local 

12 unitati 

scolare 

Oct-iunie 

partener 

Scoala 

gen.nr.2 

Moreni 

4.Ionescu 

Veronica 

Proiect Erasmus+ 

MOBEUROVET european 

City 

College 

Plymouth, 

UK 

2017-2018 

Beneficiar LTP 

Moreni 

Grup țintă: 

21 de elevi 

5. 

Constantines

cu Marius 

Victor 

Fundația 

Comunitară 

Dâmbovița 

Național 

ONG  

OMV 

Petrom 

Târgoviște 

2017-2018 Îndrumător 

lucrări 

electromecanice 

în vederea 

certificării 

calificării 

profesionale. 

Liceul 

Tehnologi

c Petrol 

Moreni 

Atelierul 

electrome-

canic 

6.Grigore 

Ioan Doru  

 

Burse Tehnium 
Judetean 

Fundatia 

Comunitara 

Dambovita 

Omv 

Petrom 

Martie –

decembrie  

2017 
Partener 

LTP 

Moreni si 

elevi 

7.Popescu 

Carmen 

 

Burse Tehnium 
Judetean 

Fundatia 

Comunitara 

Dambovita 

Omv 

Petrom 

Martie –

decembrie  

2017 
Partener 

LTP 

Moreni si 

elevi 

 

 

Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic 
Poziția în cadrul 

proiectului ROSE 
Titlul activității desfasurate 

Grupa de lucru – clasa / 

Filiera 

1.State Camelia 
Cadru didactic 

,,De la începător la experimentat" Clasa a XI-a- filiera 

vocationala 

Cadru didactic 
,,De la începător la experimentat" Clasa a XII-a- filiera 

vocationala 
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2.Manu Ioana 

Daniela 
Tutore 

Împreună spre succes Tehnologic 

 

ALTE ACTIVITĂŢI  

 

Publicarea de catre cadrele didactice a unor articole, manuale, ghiduri, carti, lucrari stiintifice, elaborare 

de programe, etc 

Cadru didactic Denumire Revista / Editura Perioada/data 

1.Arghira Simona Aplicaţii de bază în lăcătuşerie 

mecanică structuri 

C.D.L.-clasa aX a mecanică 

C.D.L.-clasa a X a mecanică 

învăţământ profesional de stat 

 

2.Georgescu 

Roxana 

Utilizarea documentatiei 

tehnice in practica de atelier 

CDL clasa a-IX-a mecanica 

CDL clasa a-IX-a invatamant 

profesional de stat 

 

3.Rusu Mădălina Revolutia Agrara Parteneriat in Educatia pentru 

mediu/CCGD2017 

Septembrie 

2017 

4.Constantinescu 

Marius Victor 

Programa pentru Modulul: 

C.D.L.  

Lucrări practice în domeniul 

electromecanic . 

Clasa a IX-a Invățământ 

profesional. 

Curriculum în dezvoltarea locala.                                     

Nr. inregistrare:3610/27.09.2017 

An școlar: 

2017-2018 

Programa pentru Modulul: 

C.D.L.  

Repararea și întreținerea 

echipamentelor electrice și 

mecanice.     Clasa a IX-a 

Învățământ profesional. 

Curriculum în dezvoltarea locală.                                     

Nr. înregistrare:3610/27.09.2017 

An școlar: 

2017-2018 

 

 

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar 
Elevi din 

clasa/clasele 
Sala 

1.State Camelia Tehnologia 

Informatiei si a 

Comunicatiilor 

Vineri 14-15 XII, XIII seral 21 

 

PRIORITĂŢI  ALE  I.P.T.  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
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 Centrarea procesului instructiv-educativ-evaluativ pe elev, sprijinirea progresului şcolar prin 

furnizarea feed-back-ului 

 Coordonarea activităţilor cadrelor didactice pentru a obţine performanţe  în procesul instructiv-

educativ 

 Dirijarea autoinstruirii, prin forme alternative de evaluare, prin încurajarea autoevaluării capabile 

să motiveze actul învăţării 

 Abordarea orelor de laborator şi instruire practică prin prisma dezvoltării la elevi a abilităţilor 

practice şi nu a competenţelor teoretice. 

 O mai bună corelare între orele de teorie şi cele de practică. 

 O mai atentă monitorizare pe verticală şi orizontală a activităţii instructiv-educative a membrilor 

catedrei 

 Eficientizarea schimbului de informaţii  

 Participarea la  activităţile cercului metodic şi de catedră 

 Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici în cadrul 

activităţilor comisiei metodice, a catedrei 

 Cunoaşterea cerinţelor impuse de participarea cu succes a elevilor la examenul de 

bacalaureat(competenţe digitale) şi competenţe profesionale  

 Creşterea interesului elevilor pentru participarea la olimpiada tehnică interdisciplinară 

 Realizarea unor instrumente de evaluare pentru stabilirea baremului minimal corespunzător notei 

5 pentru atingerea standardelor de instruire propuse 

 Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii 

 Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la solicitările reale, a colaborării în cadrul catedrei şi 

formarea spiritului de echipă  

 Punerea la dispoziţia elevilor a unui curriculum echilibrat, care să armonizeze cerinţele 

curriculumului naţional cu cel local, luând în considerare toate ariile curriculare şi cerinţele unui 

învăţământ de calitate 

 Ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor, în special al celor din anii terminali pentru 

promovarea testelor şi examenelor finale 

 Desfăşurarea de acţiuni educative extracurriculare atractive şi utile, precum şi participarea activă 

a cât mai multor elevi la acestea în scopul pregătirii lor pentru viaţa socială 

 Colaborarea cu toate structurile locale implicate în procesul instructiv-educativ si extinderea 

colaborării internaţionale şi de integrare europeană a liceului în vederea armonizării demersului 

educaţional cu cel european. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Raport privind activitatea educativă  
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CONCURSURI CAEJ 

ORGANIZATE 

CONCURSURI CAERI 

ORGANIZATE 

ALTE 

CONCURSURI 

Concursul  ,,CU VIAȚA 

MEA, APĂR VIAȚA" 

Concursul regional ,,Istoria 

petrolului și petrolul în istorie", 

CAERI 2018 

Europa, Casa noastră! - Coordonator al 
echipei ”Eco - Youth”  

  ,,Copii, salvați Planeta Albastră!”, partener 

Clubul Copiilor Moreni 

  Activitatea - Concurs de voluntariat „Big 

Brother" 

  Concurs dedicat Zilei Francofoniei 

  Concurs dedicat Zilei Europene a Limbilor 

  Concurs dedicat Zilei de 1 Martie 

  Concurs dedicat Zilei Internaționale a 

Femeii – 8 Martie 

  Concurs dedicat Zilei Internaționale a 

copilului -1 Iunie 

 

PARTENERIATE RELEVANTE/Proiecte 

educative 
PARTENERI 

Nr. elevi  

implicați/cadre did. 

/părinți 

Școala Gimnazială NR. 2 Moreni-Schela 

Mare,  

 Poliția Municipiului Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni 

Spitalul Municipal Moreni 

Centrul CRRPH Țuicani 

Penitenciarul Mărgineni 

Proiectul ,,Rose" 

Proiectul ,,Prezent" 

Școala Gimnazială NR. 2 Moreni-

Schela Mare,  

 Poliția Municipiului Moreni 

400/30/50 

Proiecte educaționale europene,  proiecte 

Erasmus: un proiect de mobilitate KA1 VET 

și două noi proiecte de parteneriat strategic 

KA229 

City College Plymouth, Anglia 10/300/20 

ProgramuL de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane’’- program de acţiuni educative 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

250/20/30 
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Spitalul Municipal Moreni 

Poliția Moreni 

Biserica Ortodoxă din Moreni 

Programul ,,Să exmatriculăm violenţa’’- 

prevenirea delincvenţei juvenile 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Spitalul Municipal Moreni 

Poliția Moreni 

Biserica Ortodoxă din Moreni 

300/20/20 

Proiectul ,, Dincolo de aparenţe’’- prevenirea 

faptelor antisociale 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Spitalul Municipal Moreni 

Poliția Moreni 

Biserica Ortodoxă din Moreni 

300/20/20 

Proiectul ,,Să recuperăm hârtia şi alte 

s108pecific refolosibile’’ 

Pheonix Dream SRL Moreni 400/45/0 

Proiectul de prevenire a consumului de 

cannabis ,, Iluzia drogurilor " 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 

Dâmboviţa; 

Primăria Municipiului Morei; 

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” 

Moreni; 

Liceul Tehnologic Petrol Moreni. 

300/50/100 

 

ACTIVITĂȚI DEOSEBITE / INCLUSIV 

PENTRU CALENDARUL ANUAL 
PARTENERI 

Nr. elevi  

implicați/cadre did. 

/părinți 

,,Zilele europene ale patrimoniului’’ Biblioteca LTP Moreni 30/5/10 

Zilele europeană a limbilor  Biblioteca LTP Moreni 25/6/0 

Manifestări în cadrul ,,Zilei Mondiale a 

Educaţiei’’ 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

30/60/20 

Ziua internaţională de reducere a riscului la 

dezastre natural. Constituirea şi funcţionarea 

cercurilor ,,Prietenii pompierilor’’. 

ISU Moreni 

3/25/0 
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Săptămâna europeană a siguranţei rutiere. 

Actualizarea Regulamentului pentru 

concursurile cu tematică rutieră: ,,Educaţie 

rutieră, educaţie pentru viaţă’’, ,,Desenăm, ne 

jucăm, circulaţie învăţăm’’ 

Poliția Moreni 

 

5/30/0 

Constituirea cercurilor participante la 

concursul ,,Cu viaţa mea apăr viaţa’’- licee 
ISU Moreni 

4/16/0 

Voluntar în şcoala mea  - Derularea 

proiectului ,,Să recuperăm hârtia şi alte 

109specific refolosibile’’ 

Pheonix Dream SRL Moreni 

45/300/0 

Organizarea unor activităţi cu specific 

(expoziţie de carte, spectacole, concursuri 

dedicate unor evenimente importante ale 

istoriei naţionale: Ziua Holocaustului, Ziua 

Armatei, Ziua Naţională, Ziua Revoluţiei, 

Ziua Unirii Principatelor. 

Constituirea cercurilor ,,Cultul eroilor’’ 

Biblioteca LTP Moreni 

 

5/30/0 

Săptămâna Educaţiei Globale cu tema 

„LUMEA MEA DEPINDE DE NOI” 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Spitalul Municipal Moreni 

Poliția Moreni 

Biserica Ortodoxă din Moreni 

40/10/20 

European Vocational Skills Week. 

Mobilități VET 
Parteneri în Proiectele Erasmus+ 

5/20/0 

1 decembrie – Ziua Mondială ANTISIDA – 

concursuri, expoziţie de desene 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Primăria Municipiului Moreni 

8/30/0 

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 

ASOCIATIA COLEGIUL 

CONSILIERILOR JURIDICI  

DÂMBOVIȚA 

6/200/0 

,,Colinde, colinde’’ – spectacole, concerte, 

expoziţii de desene 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Primăria Municipiului Moreni 

30/400/0 

„Cartea”, activitate desfășurată în cadrul 

bibliotecii școlare, dedicată „Zilei Mondiale a 
Biblioteca LTP Moreni 10/45/0 
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Cărții”  Biblioteca Municipiului Moreni  

„Valentine’s Day /Dragobete”  5/300/0 

Ziua siguranţei pe internet Biblioteca LTP Moreni 4/60/0 

1 Martie –Ziua Mărțișorului Primăria Municipiului Moreni 8/200/0 

E ziua ta mamă ! Primăria Municipiului Moreni 7/250/0 

Ziua Francofoniei Biblioteca LTP Moreni 4/30/0 

Tradiţii şi obiceiuri laice şi 

religioase 

- Floriile, Paştele 

Biblioteca LTP Moreni 

15/80/0 

Ziua Pământului  5/80/0 

1 Mai – Ziua Internațională a Muncii  6/90/0 

9 Mai – Ziua independenței, Ziua sfârșitului 

celui de-al II-lea război mondial, Ziua 

Europei 

Biblioteca LTP Moreni 

3/60/0 

Porţi deschise   

Banchetul claselor a VIII a și a-XII-a  8/200/0 

Activitate desfășurată împreună cu preotul 

comunității avand drept scop evidențierea 

rolului educației personala a elevilor; 

Biserica Ortodoxă din Moreni 

3/90/0 

Cheia succesului - Abilităţile mele pentru o 

carieră de 

succes 

Universitatea ,,Valahia " Târgoviște; 

Academia Tehnică Militară, 

București; 

Şcoala Postliceală Sanitară “Carol 

Davila” 

6/80/0 

Derularea proiectului de prevenire a 

consumului de cannabis ,, Iluzia drogurilor ", 

Ediția a-II-a 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 

Dâmboviţa; 

Primăria Municipiului Morei; 

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” 

Moreni; 

Liceul Tehnologic Petrol Moreni. 

6/200/20 

Împreună de Ziua Copilului  Primăria Municipiului Moreni 10/300/0 
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ACTIVITĂȚI CONSILIUL ELEVILOR 

Nr. elevi  

implicați/cadre did. 

/părinți 

Participare la proiectul ,,Let’s do it, Romania!", campanie naţională de ecologizare, 

activitate de voluntariat. 

6/200/0 

Activitate administrativă: 

alegerea membrilor biroului executiv al consiliului elevilor 

4/500/0 

Activitate cultural-educativă: 

ziua internaţională a educaţiei 

-dezbatere  pe tema educaţiei 

-concurs de eseuri 

10/300/0 

Activitate educativă-pevenirea şi combaterea violenţei. Evitarea şi combaterea 

modelelor de comportamentale negative. 

8/300/10 

Organizarea Concursului Artistic „Emoții de toamnă” 4/150/0 

1 Decembrie — „Sunt mândru ca sunt roman” 10/200/0 

Sărbătorile creștine la români! -Obiceiuri si tradiții la romani  12/200/0 

Activitate culturală dedicată poetului Mihai Eminescu 8/150/0 

Activitate educativa-prevenirea  şi combaterea violenţei. 

Informarea elevilor despre Campania naţională de prevenire a violenţei în familie 

6/300/30 

24 Ianuarie- „Hora Unirii” -Reprezentanții Consiliului Elevilor se vor prinde in 

Hora Unirii 

8/120/0 

24 Februarie- „Ziua indragostitilor” 8/150/0 

Activitate-concurs ,,Primăvara a venit, mărțișorul a venit᾽᾽-activitate de creație a 

simbolului primăverii 

10/300/0 

Activitate-concurs dedicată  ,,Zilei de 8 martie-Ziua Internațională a Femeii᾽᾽ 10/300/0 

Activitate de ȋnfrumusețare a curții liceului cu titlul ,,Nouă ne pasă᾽᾽-sădire de flori 

ȋn scopul transmiterii sensibilității și frumosului. 

8/200/0 

,,Stop traficului de persoane!᾽᾽ 

activitate de promovare a temei de interes major și de mare actualitate prin crearea 

de postere, pliante și eseuri. 

10/300/0 

,,Târgul ofertelor educaționale pentru liceele din județul Dâmbovița᾽᾽-activitate de 

prezentare a ofertei școlare a Liceului Tehnologic Petrol Moreni la Teatrul ,,Tony 

Bulandra᾽᾽ din Târgoviște. 

15/150/0 
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,,Ziua de 9 mai- zi cu triplă semnificație ȋn conștiința românilor”- activitate de 

depunere de coroane în Parcul Central Moreni la Monumentul Eroilor Necunoscuți 

5/100/0 

,,Ziua de 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului”, activitate-concurs 20/400/0 

 

Activitate metodică realizată pe componenta educativă/Tema Clasa   Semestrul Diriginte 

Comunicare şi abilităţi sociale/ Evaluarea respectării drepturilor 

şi a responsabilităţilor membrilor familiei 

IX A I Ionescu 

Veronica 

Calitatea stilului de viaţă/ Exersarea unor abilităţi de promovare 

a voluntariatului 

X D II Georgescu 

Roxana 

 

Activitățile de consiliere a părinților  

 

1. Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină din anul şcolar trecut.  Probleme organizatorice – 

alegerea Comitetului de părinți;  

2. Regulametul de ordine interioară; Regimul zilnic al elevului; 

3. Specificul adolescenței; 

4. Bacalaureatul-examenul maturităţii. Prelucrarea metodologiei; 

5. Rolul familiei în formarea unui ideal de viață al adolescentului; 

6. Cum îi putem ajuta pe copiii noştrii să obţină rezultate bune la învăţătură? 

7. Mijloace de stimulare a intereselor, de cultivare a înclinaţiilor şi de dezvoltare a aptitudinilor; 

8. Străinătatea şi singurătatea copiilor; 

9. Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; 

10. Minte sănătoasă în corp sănătos; 

11. Climatul afectiv al familiei şi personalitatea adolescentului; 

12. Anturajul copiilor dumneavoastră; 

13. Prevenirea abuzului şi violenţei în familie şi în societate; 

14. Consecinţele absenteismului în procesul de învăţare; 

15. Ce este traficul de fiinţe umane? 

16. Combaterea şi eliminarea discriminării din şcoală şi societate; 

17.  Meseria, brățară de aur; 

18. Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină pe semestrul I; 

19. Cea mai bună investiție este în copilul meu; 

20. Cum influenţează climatul din familie rezultatele  elevului; 

21. Dinamica pieţei muncii-cerere şi ofertă la nivel local şi naţional; 

22. Cerinţe actuale în exercitarea unei profesii; 

23. Drogurile şi efectele lor.Implicarea familiei în protejarea copilului de acest pericol real; 

24. Cum să scapi de stresul şi emoţiile examenelor; 

25. Preocuparea pentru dezvoltarea personală –Proiectul Rose; 

26. Combaterea absenteismului și abandonului școlar – Proiectul Prezent; 

27. Rolul familiei în orientarea  viitorului absolvent de liceu 

28. Respectul, moneda de schimb în relațiile interumane; 

29. Comportamentul nonverbal; 

30. Timpul liber al adolescentului; 

31. Hobby-urile adolescenților; 

32. Arta de a fi binecrescut; 

33. Cum sprijină părinții Examenul de Bacalaureat; 

34. Bilanțul școlar anual; 
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35. ,,Gaudeamus igitur" – Curs festiv pentru părinți 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL  COMISIEI  DE SECURITATE  SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

1. Componenta: 

- presedinte C.S.S.M. director Stroe Adriana Mariana; 

- secretar, lucrator desemnat, responsabil C.S.S.M. inspector protectia muncii prof. Arghira 

Simona; 

-responsabil protecţie civilă maistru instructor Grigore Ioan Doru 

-responsabil prevenirea şi stingerea incendiilor technician Necache Constantin  

- contabil sef Serban Marina; 

- administrator Grigore Gabriel  Mario;  

- responsabil protectia muncii ateliere Grigore Doru; medic Andrei Ivona 

2. Atributii:  

- desfasurarea activitatii de securitate si sanatate in munca conform Legii Securitatii si Sanatatii 

in Munca 319/2006; Constitutiei Romaniei; Codului Muncii; H.G.1425/2006; Legea Educatiei Nationale 

nr. 1/2011 

3.Obiectivele planului mangerial  

- instruirea periodică a angajaţilor și a elevilor privind legislaţia în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă (Legea nr. 319/2006, Hotarârea de guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Lg.319/2006, Hotarârea de guvern nr. 971/2006, Hotarârea de guvern nr. 

1091/2006 etc.);  

- verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă;  

- identificarea factorilor de risc și evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă;  

- elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;  

- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate 

şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii;  

- verificarea periodică a spaţiilor din unitatea şcolară;  

- colaborarea cu medical de medicina muncii pentru actualizarea dosarelor medicale ale fiecarui 

angajat; 

- supravegherea asigurarii cu material igenico-sanitare pentru igenizarea spatiilor scolare. 

4. Activităţi propuse şi realizate: 

În cadrul CSSM activităţile sunt reglementate de Legea 319/2006 şi HG 1425/2006 şi 

coordonate de către directorul unităţii. 

Activitatea specifică de sănătate şi securitate în muncă este desfăşurată conform 
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planificărilor anuale de instruire si prevenire si materialelor de instruire specifice întocmite decătre firma 

de consultanţă şi îndrumare cu care avem contract şi cu care se colaborează activ 

pentru buna desfăţurare a activităţilor. 

S-a realizat instructaj periodic cu personalul muncitor privind utilizarea frezei pentru zăpadă, 

freza achiziţionată în 2017 .  

Instruirile specifice periodice se desfăşoară de către: 

- profesorii diriginţi, pentru elevi, semestrial 

- profesorii de specialitate, maiştrii-instructori şi laboranţii, elevilor, pentru activităţile practice 

şi de laborator (la fiecare intrare în atelier sau laborator) 

- responsabilul de catedră profesorilor din catedră (lunar) 

- administratorul de patrimoniu personalului nedidactic din subordine (lunar) 

- lucrătorul desemnat cu SSM personalului didactic auxiliar din compartimentele 

secretariat, contabilitate şi bibliotecarului (lunar) 

Aceste instruiri sunt verificate periodic de catre responsabilul CSSM (directorul unităţii), de 

lucrătorul desemnat cu SSM. 

Au fost afectuate controale pentru verificarea respectării regulilor de protecţie de către 

personalul de deservire (pe timpul activităţilor desfăşurate la centrala termică şi la lucrările de reparaţii). 

Au fost puse la dispoziţia diriginţilor şi profesorilor materiale informative specifice 

riscurilor care pot apare în funcţie de activităţile desfăşurate. 

Evidenţa instruirilor se consemnează pe fişa individuală (pentru angajaţi) sau pe tabele de 

instructaj (pentru elevi). 

De asemenea, CSSM a identificat şi achiziţionat necesarul de materiale specifice de protecţie 

pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţilor (echipamente de lucru si materiale 

de avizare). 

5. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal 

Strategia Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a identificat educaţia şi 

cultura preventivă ca fiind factori cheie pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii. În scopul 

susţinerii acestei strategii Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă a publicat un raport 

intitulat Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în  sectorul învăţământ: Bune practici în şcoală şi în 

învăţământul profesional, care prezintă, de o manieră globală,  exemple de bune practici din Europa şi 

evidenţiază etapele care conduc la o strategie sistematică în vederea integrării securităţii şi sănătăţii în 

muncă (SSM) în domeniul educaţiei şi formării. 

6.Disfuncţionalităţi 

Consultarea personalului constituie o cerinţă legală şi permite garantarea faptului că lucrătorii 

sunt implicaţi în procedurile şi îmbunătăţirile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Folosirea 

cunoştinţelor lor permite garantarea faptului că pericolele sunt identificate corect şi că sunt puse în 

aplicare soluţii viabile. Reprezentanţii lucrătorilor au un rol important în cadrul acestui proces. Lucrătorii 
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trebuie să fie consultaţi asupra măsurilor de securitate şi sănătate precum şi înainte de introducerea de noi 

tehnologii sau produse. 

7. Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- profesionalismul echipei de cadre didactice 

- posibilitatea de informare rapida ,folosind evaluarea riscurilor si normative specifice fiecarui 

loc de munca, existente la biblioteca scolii 

Puncte slabe 

- resurse financiare deficitare 

- deplasarea elevilor in afara scolii la agentii economici, terenurile sportive sau magazine 

alimentare poate conduce la accidente rutiere. 

 

 

 

COMISIA DE FORMARE CONTINUA SI PERFECTIONARE 

 

Componența:  Prof. Rusu Madalina Elena-   responsabil 

  Prof Arsene Crina-membru 

                        Prof. Androne Alexandru-membru 

                        Prof. Vremaroiu Catalin -membru 

1. Obiectivele planului managerial: 

 - Informări cu privire la Metodologia de perfecţionare prin grade didactice şi depunerea 

dosarelor . 

 -Informări cu privire la programul de perfecţionare periodică o dată la 5 ani potrivit art.33 

din Legea 128/1997 şi înscrierea cadrelor didactice. 

-Participarea cadrelor didactice la programe de perfectionare . 

-Evidenta situatiei formarii continue a cadrelor didactice.  

            -Informări cu privire la simpozioane, dezbateri organizate  de C.C.D.  

            -Participarea la acţiunile de informare şi instruire ale C.C.D. 

2. Activităţi realizate: 

- Intocmirea documentelor privind echivalarea creditelor transferabile si inaintarea acestora catre 

Comisie. 

      -Prelucrarea Metodologiei de perfecţionare prin grade didactice. 

       -Informări cu privire la programul de perfecţionare periodică o dată la 5 ani potrivit art.33 din Legea 

128/1997 şi înscrierea cadrelor didactice. 

       -Evidenţa cadrelor didactice care au participat la cursuri de perfecţionare şi care sunt înscrise la grade 

didactice. 

       -Intocmirea rapoartelor de activitate ale comisiei. 
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       -Participarea la acţiunile de informare şi instruire ale C.C.D. 

3. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

         -Impact benefic asupra elevilor, profesori bine pregatiti. 

4. Disfuncţionalităţi: 

         -Costul ridicat al unor cursuri. 

5. Analiza SWOT: 

 

Puncte tari 

-Participarea cadrelor didactice la programe de 

perfectionare. 

- Existenta unei evidente pentru cadrele 

didactice care au participat la cursuri de 

perfecţionare şi care sunt înscrise la grade 

didactice. 

- Participarea la acţiunile de informare şi 

instruire ale C.C.D. 

Puncte slabe 

 

-Oferta redusa de cursuri online. 

-Costul ridicat al unor cursuri. 

Oportunități 

-Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare desfasurate in unitatea scolara. 

-Accesarea de fonduri europene pentru 

desfasurarea unor cursuri de formare la nivelul 

unitatii scolare. 

Amenințări 

-Scaderea nr. populatiei scolare. 

 

 

 

COMISIA: CEAC 

Componența: 

 

Nr.  

Crt. 

Numele si prenumele 

membrului din Comisie 
Roluri specifice 

1 Ing. Stroe Mariana Adriana  Director, Coordonatorul Comisiei 

2 Ionescu Veronica Profesor, responsabil  

3 Anghelina Raluca Profesor, membru 

4 Năstase Luminiţa Profesor, membru 

5 Lațea Nicoleta Informatician, reprezentantul sindicatului 

6 Răuță Elena Ștefania Reprezentantul elevilor 
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7 Ioniță Ion Consilier, Reprezentantul Consiliului Local 

8 Manu Ioana Daniela  Reprezentantul părinţilor 

I. Obiectivele planului managerial: 

1. Organizarea Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calităţii 

2. Completarea și finalizarea RAEI aferent anului şcolar 2017-2018. 

3. Validarea procesului de autoevaluare instituţională 

4. Încărcarea documentelor școlare pe platforma www.calitate.aracip.eu 

5. Elaborarea unor proceduri privind diferite aspecte ale asigurării calităţii 

6. Organizarea procesului de observare a și evaluare a procesului educațional 

7. Diseminarea informaţiilor 

II. Activităţi realizate: 

       RAEI 

Raportul anual de autoevaluare (RAEI) a fost finalizat și descărcat după platforma 

www.calitate.aracip.eu. 

Raportul procesului de autoevaluare – a fost realizat conform modelului trimis de ISJ Dâmbovița.  

S-au reactualizat panourile de informare, iar documentele CEAC au fost postate pe site-ul 

liceului. 

În anul școlar 2017-2018, s-au realizat următoarele activități de îmbunătățire:  

1. Evaluarea gradului de participare la programe de formare profesionala a cadrelor didactice 

- 21 de chestionare aplicate cadrelor didactice 

- un plan de masuri elaborat in urma analizei răspunsurilor la chestionare  

2. Optimizarea serviciilor de protecție si paza din liceu 

- Asigurarea securității și siguranței elevilor în incinta Liceului Tehnologic Petrol More  

- Monitorizarea permanentă a accesului persoanelor și autovehiculelor pe perimetrul unității școlare 

-   S-au demarat acțiunile pentru achiziționarea echipamentelor de lucru pentru paznici și muncitori.  

3. Dotarea cu tehnologie informatica si de comunicare a spatiilor administrative 

- achiziția a 4 calculatoare pentru echipa manageriala si serviciul secretariat  

4. Amenajare spatii școlare destinate implementării proiectului ROSE 

- Doua săli de clasa amenajate corespunzătoractivităților de proiect 

5. Îmbunătățirea caracteristicilor funcționale ale laboratorului de informatica 

- au fost montate jaluzele la cabinetul de informatica 

- a fost parchetat cabinetul de informatica 

- afost dotat cu mese noi cabinetul de informatica 

6. Monitorizarea progresului școlar pentru elevii din învățământul gimnazial 

- 71 de chestionare aplicate elevilor  

- fise de monitorizare a progresului școlar 

- plan de masuri elaborat in urma analizei documentelor 

7. Asigurarea unui cadru adecvat desfășurăriiactivităților practice pentru elevi  

- a fost amenajat lotul experimental funcțional destinat activităților practice cu elevii de la profilul 

Resurse naturale si protectiva mediului 

8. Modernizarea spatiilor igienico-sanitare destinate elevilor 

- Condițiile igienico - sanitare pentru elevi au fost îmbunătățite, in proporție de 50%. 

- Urmeazăa fi reabilitate si grupurile sanitare de la etajul 1. 

- Au fost reabilitate grupurile sanitare de la etajul 2 al corpului B 

 Monitorizarea implementării PAS 
       În data de 21.12.2017 a avut loc inspecția de monitorizare a PAS, efectuata de către Insp. Homeghiu 

Cătălina.  

http://www.calitate.aracip.eu/
http://www.calitate.aracip.eu/
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          A fost vizitatășcoala, au fost verificate documentele manageriale, cele ale CEAC şi cele ale 

comisiilor metodice de la nivelul liceului.  

 Documente  

În anul școlar 2017 - 2018 au fost încărcate pe platformawww.calitate.aracip.eu o serie de documente 

ale școlii cum ar fi:decizia de constituire a comisiei, strategia CEAC, Regulamentul CEAC, state de 

funcții etc.  

 Proceduri 

Au fost reactualizate şi revizuite procedurile obligatorii 

 Observarea procesului educațional 

Monitorizarea procesului educațional s-a realizat prin colaborarea echipei manageriale cu 

responsabilii comisiilor metodice din liceu.  

III. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

Evaluarea internă a procesului de învățământ este un proces complex, care implică toate compartimentele, 

care se referă la toate domeniile și subdomeniile educaționale, și, prin urmare, impactul asupra resurselor 

umane ale școlii este major: se intensifică gradul de responsabilizare față de calitate serviciilor 

educaționale oferite. 

IV. Disfuncţionalităţi: 

Disfuncționalitățile sunt legate de programul foarte diferit al membrilor comisiei și, de aici, dificultatea de 

se reuni mai des.  

V. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

- Finalizarea RAEI 2017-20158 

- Completarea unor date și documente pe 

platforma www.calitate.aracip.eu 

- Revizuirea unor proceduri obligatorii 

Puncte slabe 

 

- Lipsa feedback-ului din partea beneficiarilor 

indirecți 

 

Oportunități 

- Autorizarea pentru noi specializări/calificări din 

oferta școlară 

Amenințări 

-Deficit de resurse temporale 

 

 

 

COMISIA PENTRU NOTARE RITMICĂ 

 

Componența: 

1. PROF. SIMA POMPILIA- RESPONSABILUL COMISIEI 

2. DIRECTOR, ING. STROE MARIANA ADRIANA- MEMBRU 

 3. DIRECTOR- ADJUNCT, PROF. STATE CAMELIA- MEMBRU 

4. PROF.  DUMITRESCU MIHAELA- MEMBRU 

http://www.calitate.aracip.eu/
http://www.calitate.aracip.eu/
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 5. PROF. PREDA MARIA- MEMBRU 

 6. CONILIER ȘCOLAR, LIȚĂ CORINA- MEMBRU 

Obiectivele planului managerial: 

 Monitorizarea notării ritmice a elevilor 

 Realizarea unui proces de evaluare a elevilor eficient şi conform cu programele şcolare şi cu 

legislaţia în vigoare 

Activităţi realizate: 

Verificarea ritmicității notări s-a făcut semestrial. 

Prin această verificare s-au urmărit: 

 Monitorizarea notării ritmice a elevilor din clasele gimnaziale, liceale și învățământul profesional 

în din anul școlar 2017 - 2018; 

 Comisia pentru notare ritmica a reţinut faptul că la disciplinele cu două sau mai multe ore 

săptămânal, notarea ritmică impune existența a cel puțin a unei note la fiecare 5 săptămâni. Cel 

puțin o notă se acordă prin evaluare orală. La disciplinele cu 1 oră săptamânal, notarea ritmică 

impune existența cel puțin a unei note până la jumatatea semestrului, o notă prin evaluarea orală 

și o notă prin evaluarea unei probe scrise.  

 Verificarea sistematică a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele 

didactice; 

În urma analizei cataloagelor școlare s-au constatat următoarele: 

 la majoritatea disciplinelor de învățământ notarea elevilor s-a realizat ritmic, ceea ce înseamnă că 

evaluarea rezultatelor școlare, o componentă importantă a procesului de învățământ, este 

efectuată conform programei școlare; 

 numărul de note la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore alocat conform 

planul de învățământ; 

 notele erau corect completate în cataloagele şcolare. Profesorii au folosit numai cerneala albastră 

sau pix cu pastă albastră.  

În urma verificării ritmicității notării elevilor, s-au evidențiat și unele aspecte negative, cum ar fi: 

 lipsa unei notări ritmice întâlnită la un număr restrâns de discipline de învățământ, ceea ce 

implică existența unor deficiențe în procesul de evaluare a cunoștințelor elevilor 

Analiza SWOT: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cunoașterea de către majoritatea cadrele didactice 

din școală a capitolului ”Evaluare” cuprins în 

R.O.F.U.I.P. 

Existența unor cadre didactice care nu realizează 

notarea ritmică a elevilor 

Rezultate slabe la învățătură la acele discipline 

unde evaluarea nu se realizează constant.  

Notele acordate sunt comunicate atât elevilor, cât 

și părinților acestora (notele sunt înregistrate 

corect în cataloage și în carnetele elevilor). 

 

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI 

Nerealizarea unei notări ritmice la unele Obținerea unor rezultate bune la majoritatea 
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discipline de învățământ poate fi cauza scăderii 

interesului elevilor pentru disciplina respectivă. 

disciplinelor de învățământ, evidențiate printr-un 

număr mic de elevi care înregistrează rezultate 

slabe la învățătură. 

Obținerea unor rezultate slabe la învățătură pentru 

elevii la care evaluarea nu se realizeaza în mod 

continuu. 

Antrenarea elevilor în diferite concursuri școlare 

sau activităţi extraşcolare. 

Lipsa unei participării active a elevilor în  

timpul orelor de curs. 

Efectuarea de pregătiri suplimentare, în vederea 

diminuării decalajului existent între elevi. 

Introducerea la orele de dirigenție a temelor 

legate de „arta de a învăța”. 

Acordarea unei atenții deosebite tematicilor 

referitoare la „gestionarea corectă a timpului 

acordat învățării și a timpului liber”. 

 

COMISIA DIRIGINȚILOR 

1. Componența: 

 

Nr crt Clasa Diriginte 

1 V A Petrescu Mircea 

2 VI A Sima Pompilia 

3 VII A Arsene Crina 

4 VIII A Popescu Alina 

5 IX A Ionescu Veronica 

6 IX B Arghira Simona 

7 IX C Vremaroiu Catalin 

8 X A Iordan Florian 

9 X B Nechache Mihai 

10 X C Gyorgy Costel 

11 X D Georgescu Roxana 

12 XI A Lita Corina 

13 XI B Toma Constantin 

14 XI C Harabagiu Matei Robert 

15 XII A Anghelina Raluca 
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Nr crt Clasa Diriginte 

16 XII B Sirbu Daniel 

17 XII C Neagu Marian 

18 XII D Manu Ioana Daniela 

19 IXSERAL Popa Georgeta 

20 XSERAL Iordachita Alexandra 

21 
XISERAL – sem I Dina Mihail 

XISERAL – sem II Dina Mihail 

22 XIISERAL Tufeanu Maria 

23 XIIISERAL Rosu Marian 

24 IX APROF Petrica Adriana 

25 IX BPROF Androne Alexandru 

26 X APROF Dumitrescu Mihaela 

27 XI APROF Grigore Doru 

28 XI BPROF Popescu Carmen 

 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

 proiectarea eficientă a activităţilor educative şi aplicarea în procesul instructiv educativ; 

 consolidarea relaţiei diriginte elev; 

 optimizarea relaţiei scoală –familie; 

 perfecţionarea colaborării şcoală – familie, alţi factori educativi din comunitate; 

 perfecţionarea comportamentului didactic; 

 dezvoltarea personalităţii şi a carierei. 

3. Activităţi realizate: 

-Ședință de lucru, 14.09.2018, pentru prelucrarea  documentelor privind activităţile specifice 

funcţiei de diriginte.- Resp. Iordăchiță A. ( Fiecare diriginte a primit o mapă cu toate formularele 

necesare pe parcursul anului școlar la doasarul clasei și la dosarul comisiei) 

- Întocmirea planului managerial al comisiei diriginților și al comisiei pentru combaterea 

absenteismului-Resp. Iordăchiță 

- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale pe baza programelor şcolare pentru aria 

curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu 

interesele /solicitările elevilor- Diriginții 

- completarea cataloagelor-Diriginții 

- Consilierea diriginţilor fără experienţă- Resp. Iordăchiță A. 

- Constituirea Comitetelor de părinţi- Diriginții 

- Organizarea Consiliului Elevilor şi implicarea acestuia în aspectele decizionale ale şcolii- 

Consilier educativ  

- Oferirea de consiliere educativă şi psihologică pentru elevii cu devieri comportamentale sau a 

celor cu probleme sociale ori materiale- psigolog școlar Liță Corina 
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- Întruniri periodice ale Comisiei Diriginţilor cu Consilierul educativ şi conducerea instituţiei 

pentru găsirea soluţiilor optime ale diferitelor aspecte legate de educaţia elevilor- directori/ 

consilier educativ/ psiholog/ resp. Comisia diriginților/ politia de proximitate 

- sedinte cu parintii pe scoala/ semestrial- conducerea si dirigintii 

- Realizarea materialelor pentru monitorizarea frecvenței elevilor-Resp. Iordăchiță A. 

- Monitorizarea frecvenței elevilor în calitate de diriginte al clasei a X-a seral- Resp. Iordăchiță A. 

- Realizarea unei situații statistice a elevilor cu parinți plecați în străinătate, în colaborare cu 

SPAS din cadrul Primăriei Municipiului Moreni-Resp. Iordăchiță A. 

- Realizarea de situații statistice pentru Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea 

gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenileîn 

incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2017- 2018- 

Resp. Iordăchiță  

- Întocmirea înștiințărilor pentru absențe și situația școlară, dar și a preavizelor de exmatriculare 

(acolo unde a fost cazul) și înscrierea acestora în cataloage- dirigintii 

- Prelucrarea metodologiilor de examen și organizarea elevilor în vederea susținerii probelor de 

Competențe pentru bacalaureat- Dir.Adj., informatician, diriginți, profesori de Lb. Română, TIC 

și lb. Moderne. 

- instruire privind accesul in cadrul institutiei pe baza ecusoanelor- P.V.- dirigintii 

 

- Prof. Androne Alexandru 

NR. DENUMIRE  ACTIVITATI  CLASA  DATA 

1 „Educația tinerilor de azi – o datorie pentru viitorul 

lumii” (Ziua Educației ) 

IX B prof 05.10.2017 

2 „Prietenie și toleranță” 

(Ziua Mondială a toleranței) 

IX B prof. 

 

16.11.2017 

3 „Datoria de a ne iubi țara” 

(Ziua Națională a României) 

IX B prof. 30.11.2017 

4 „Crăciunul – sărbătoarea bucuriei și a speranței” 

(colinde și tradiții) 

IX B prof. 15.12.2017 

5 „Cuvinte pentru suflet” 

(Comemorarea poetului Mihai Eminescu) 

IX B prof. 15.01.2018 

6 „Unitate și dragoste de neam” (Ziua Unirii) IX B prof. 23.01.2018 

 

- Prof. Georgescu Roxana 

 

1.Sedinta cu parintii pe scoala si pe clasa, in care s-a prelucrat Regulamentul de ordine interioara. 

2.Alegerea Comitetului de parinti pe clasa. 

3.Alegerea reprezentantilor consiliului elevilor  pe clasa si pe scoala. 

4.Lectorate cu parintii elevilor din programul Rose si semnarea acordurilor de catre acestia. 

5.Participarea elevilor clasei la activitatea organizata de Politia de proximitate privind „Traficul de carne 

vie”. 

6. Analiza situatiei la invatatura si disciplina pe semestrul I si stabilirea unor modalitati de lucru cu elevii 

pentru imbunatatirea situatiei la invatatura in semestrul al – II-lea. 

 

- Prof. Popescu Carmen și ms. Grigore Doru 
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În data de 18 octombrie clasele 11 B  Si 11 A profesionala ,cu elevii bursieri Tehnium am participat la o 

activitate de mentorat privind orientarea scolara si profesionala a lor la sediul firmei 

AMIRAS.SRL.Targoviste. 

Elevii au fost consiliati de catre managerul firmei , reprezentanta Fundatiei Comunitare Dambovita 

Prof.Irina Constantinescu, si alti participant,angajati si alti profesori parrticipanti 

Activitatea a fost organizata de Fundatia Comunitara DB, finantata de OMV Petrom. 

Din Partea LTP.Moreni, au participat Popescu Carmen,Lita Corina si Grigore Doru, ca partenei de 

colaborare cu Fundatia. 

 

- Consilier școlar, prof. Liță Corina 

 

La inceputul clasei a XI-a,  anul scolar 2017-2018, am preluat o clasa formata din elevii  ramasi din clasa 

respectiva (22 elevi), la care s-au adaugat 6 elevi de la clasa a XI-a B Profesionala de anul trecut, In plus 

colectivul s-a reintregit cu o eleva venita de la Liceul Iordache Golescu din Gaesti. In privinta distributiei 

pe sexe , avem 14 baieti si 15 fete. 

             Patru elevi au unul dintre parinti plecati in strainatate, nu exista elevi cu cerinte educative 

speciale, nu putem vorbi deocamdata de elevi problema la nivelul clasei. 

            Intrucat este un colectiv nou format pe un sablon vechi si sintalitatea colectivului s-a schimbat. 

Putem vorbi de doua grupe de elevi care au capatat alte proprietati psihoeducative.  

In ciuda acestei situatii, gradul de consens si unitate este destul de ridicat. Capacitatea de autoorganizare, 

autoconducere cunoscand o curba ascendenta. 

           Din pacate, chiar la inceputul semestrului, 4 dintre elevi au facut cereri de retragere (3 fete si 1 

baiat). Doi dintre acestia aveau impliniti 18 ani si s-au retras pe considerentul ca vor sa munceasca , doua 

dintre fete au ramas insarcinate. In urma discutiilor individuale cu elevii si cu parintii acestora, acestia nu 

au renuntat la decizia de a renunta cursuri. 

         Evident s-a realizat planificarea calendaristica si semestriala a activitatii de consiliere potrivit 

programei de consiliere liceu, planificarea lectoratelor cu parintii, planificarea actiivitatilor 

extraccuriculare, alegerea comitetului de parinti si a consiliului clasei.  Au fost completate la timp toate 

documentele cerute in cadrul activitatii de diriginte( tabelul nominal cu elevii clasei cu datele privind data 

si locul nasterii, numele, profesia si locul de munca al parintilor, respectiv datele de contact ale acestora, 

tabele cu elevii ai caror parinti sunt plecati din tara, situatia elevilor navetisti, situatia elevilor problema, 

situatia manualelor primite de catre elevi). 

         S-au desfasurat activitati cu elevii  clasei conform planificarii in fiecare joi din saptamana, care au 

avut ca obiectiv nu numai activitatile prevazute in programa de consiliere si orientare ci si activitati de 

cunoastere a elevilor si a clasei,  activitati de linia prevenirii consumului de droguri,  sau a discriminarii, 

consilierea elevilor si parintilor acestora privind problemele de invatare, de absenteism, de viata, integrare 

sociala. 

        In plus pentru fiecare elev al clasei s-a completat o fisa psihopedagogica, ceea ce conduce la o mai 

buna cunoastere individuala a elevilor. 
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        La sfasitul semestrului I, situatia se prezenta astfel: 

 patru elevi retrasi asa cum aminteam la inceputul raportului, 

  7 elevi care au primit preavize de exmatriculare cumuland mai mult de 20 de absente 

nejustificate, 

  situatia unei eleve care a primit nota cinci la purtare din cauza absentelor nemotivate, eleva 

careia i s-a intocmit preaviz de exmatriculare si s-a adus la cunostinta situatia aceesteia Primariei 

si Politiei Iedera. Nu s-a putut lua legatura cu parintii elevei acestia fiind plecati in Anglia, 

impreuna si cu fata acestora.  

  comunicarea si aducerea la cunostinta parintilor sau tutorilor legali situatia scolara a elevilorla 

sfarsitul semestrului. 

 La finele semestrului I dintr-un colectiv de 29 de elevi au ramas 25. 

 

Prof. Popescu Alina 

NR. DENUMIRE  ACTIVITATI  CLASA  DATA 

1 PLANIFICARE  FAMILIALA 

METODE DE CONTRACEPTIE, 

BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA 

11B 

9A 

10APE 

26.10.2017 

2 STIMA DE SINE 

ESEC SI REUSITA 

7, 8 

XIB, IXAP 

30.10.2017 

3 SCOALA ALTFEL- VIZITA CAZEMATA VIII 25.10-

3.11.2017 

4 ZAMBET DE TOAMNA-POEZII VIII 31.10.2017 

5 HALLOWEEN VIII 31.10.2017 

6 ZIUA MARII NEGRE-FLORA SI FAUNA MARII NEGRE VIII 31.10.2017 

7 SA NE CUNOASTEM TRECUTUL- IEDERA,SAPATURI 

ARHEOLOGICE 

VIII 1.11.2017 

8 ZIUA  MONDIALA  ANTI SIDA VIII 5.12.2017 

9 SERBARE DE CRACIUN : 

COLINDE ,CAPRA  SI POEZI 

VIII 19.12.2017 

10 O SEARA DE POEZIE-MIHAI EMINESCU VIII 15.01.2017 

 

 

Prof. Arghira Simona 

 

Activitățile realizate în semestrul I școlar 2017-2018 la clasa IX B Liceul Tehnologic Petrolul Moreni, 

diriginte Arghira Simona: 

1.Sedința cu părinții pentru semnarea contractelor educaționale, septembrie 2017 

2. Ședință cu părinții pe clasă pentru alegerea Comitetului de părinți și prezență ROI, ROFUIP, burse ,, 

Bani de liceu " , abonamente decontare, deschidere cărți elevilor 

3. Lectorat cu părinții - acordurile pentru participarea la Proiectul ROSE 

4. "Iată vin colindătorii!", Decembrie 2017 

 

Prof. Diriginte Dumitrescu Mihaela 

 

  Pe lângă activitățile prevăzute în planificarea orelor de dirigenție, care au vizat componente precum: 

autocunoașterea şi dezvoltarea personală, dezvoltarea abilităților de comunicare, managementul învățării 
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și planificarea carierei, calitatea stilului de viață și securitatea personală au fost desfășurate și activități 

prilejuite de celebrarea anumitor evenimente.  

 Evenimente precum: Dragobetele, Mărțișorul, Ziua Internațională a Pământului, Ziua Europei, Ziua Iei 

au fost marcate prin discuții referitoare la semnificațiile evenimentului respectiv, dezbateri, confecționare 

de felicitări/mărțișoare pe care elevii le-au oferit celor dragi, realizare de desene/colaje tematice, recitări 

de poezii din literatura română și universală, toate acestea contribuind la îmbogățirea universului cultural 

al elevilor. 

 

NR. DENUMIRE  ACTIVITATI  CLASA  DATA PROFESOR 

1 Deschiderea anului scolar 

Amenajarea salilor de clasa 

Toate clasele Septembrie 2017 Dirigintii 

2 Ziua cadrelor didactice 

Ziua mondiala a tolerantei 

Ziua Nationala a Romaniei 

Ziua Principatelor Romane 

Dragobete- ziua dragostei 

Ziua femeii 

Ziua mondiala a pamantului 

Ziua Europei 

a V-a   5 Octombrie 2017 

Noiembrie 2017 

1 Decembrie 2017  

24 Ianuarie 2018 

Februarie 2018 

8 Martie 2018 

Aprilie 2018 

9 Mai 2018 

Petrescu Mircea 

3 Ziua Educatiei 

Ziua mondiala a tolerantei 

Sarbatoarea Craciunului 

Ziua internationala a nonviolentei 

Ziua Mamei 

Ziua internationala a cartii 

Ziua mondiala a sportului 

Ziua copilului 

a VI-a   Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Martie 

Aprilie 

Mai 

iunie 

Sima Pompilia 

4 Ziua Educatiei 

Ziua mondiala a tolerantei 

Ziua Nationala a Romaniei 

Ziua internationala a nonviolentei 

Activitati “ Scoala Altfel” 

Martisorul 

Ziua pacalelilor 

Ziua mondiala a sportului 

Ziua copilului 

a VII-a   Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

Mai 

iunie 

Arsene Crina 

5 Alegeri pentru Consiliul elevilor si 

responsabilizarea elevilor 

Halloween 

Cunoasterea imprejurimilor : Moreni 

Excursie stiintifica 

O seara de poezie : Eminescu 

Sf. Valentin/vs./ Dragobete 

1-8 Martie- Ziua mamei 

Sf. Pasti- Nasterea Mantuitorului 

Ziua mondiala antifumat 

Ziua copilului 

a VIII-a   Septembrie 

 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

Mai 

Iunie  

Popescu Alina 

6 « Ice Breaking »- sa ne cunoastem 

Ziua mondiala a educatiei 

Excursie la Barajul Paltinul 

Frumusetea obiceiurilor de iarna 

Invitatie la sanatate 

Ziua protectiei consumatorului 

O scoala mai curata- actiuni ecologice 

Impreuna in Europa- Ziua Europei 

Sarbatorim ziua mediului 

a IX-a A   Septembrie 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Martie 

Aprilie 

Mai 

iunie 

Ionescu Veronica 

7 Realitatea lumii profesionale a IX-a B Octombrie Arghira Simona 
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Comportarea in caz de cutremur 

Iata, vin colindatorii !!! 

Bolile profesionale 

Documente europene pentru angajare 

Noiembrie 

Decembrie 

Martie 

Mai 

8 Competitii fotbal- nivel republican a IX-a C Septembrie- iunie Vremaroiu Catalin 

9 Vizita la Muzeul de Politie Targoviste 

Vizionare piesa de teatru Targoviste 

Excursie la rezervatia de zimbrii 

Bucsani 

Vizita la sectia de pompieri Moreni 

Deszapezire trotuare- voluntariat 

Vizita la Biblioteca judeteana 

Targoviste 

Vizita in campusul universitar Valahia 

Program de reciclare- peturi si hartie 

Ecologizare- strangere gunoaie 

a X-a B Septembrie 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Aprilie 

Mai 

Nechache Mihai 

10 Ziua educatiei 

Stop violentei 

Imi aleg corect cariera 

Dreptul la viata 

Sf. Valentin/ vs. Dragobete 

Lectii de viata- invata din greseli 

Scoala Altfel 

Ziua mondiala a cartii 

Ziua copilului 

a XI-a A   Octombrie 

Noiembrie  

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Aprilie 

Mai 

iunie 

Liță Corina 

11 Ziua europeana a limbilor 

Ziua educatorului 

Prevenirea consumului de droguri 

Sarbatorile de iarna 

Eminescu- poet national 

Sf. Valentin 

Ziua mamei 

Scoala Altfel 

Ziua Europei 

a XI-a B Septembrie 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Aprilie 

Mai 

Toma Constantin 

12 Petrecere a Halloween 

Sa cunoastem frumusetile zonei 

Ziua Nationala a Romaniei 

Eminescu- seara de poezie 

Sf. Valentin/ vs. Dragobete 

8 martie – Ziua mamei 

Sadim flori in saptamana florilor 

Vizita la Spitaluyl Tuicani 

Ziua copilului 

a XI-a C Octombrie 

Noiembrie  

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Aprilie 

Mai 

iunie 

Harabagiu Matei- 

Robert 

13 Eno Tree Planting Day 

Monitorizarea calitatii apei raului 

Cricov 

Scoala Altfel 

Donare de dulciuri elevilor 

defavorizati 

Masa rotunda- Eminescu 

Invitatie la sanatate 

Ziua Protectiei consumatorului 

O scoala mai curata- activitati 

ecologice 

Ziua Europei 

a XII-a A   Septembrie 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Aprilie 

Mai 

Anghelina Raluca 

14 Vizita la Muzeul de Politie Targoviste 

Vizionare piesa de teatru Targoviste 

Excursie la rezervatia de zimbrii 

Bucsani 

Vizita la sectia de pompieri Moreni 

Deszapezire trotuare- voluntariat 

Vizita la Biblioteca judeteana 

a XII-a B Septembrie 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Sirbu Daniel 
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Targoviste 

Vizita in campusul universitar Valahia 

Program de reciclare- peturi si hartie 

Ecologizare- strangere gunoaie 

Aprilie 

Mai 

15 Amenajarea salii de clasa 

Petrecere de Halloween 

Frumusetile zonei- excursie 

Moment aniversar- Ziua Nationala a 

Romaniei 

Eminescu- seara de poezie 

Dragobetele- schimb de opinii 

Sarbatorile primaverii- 1-8 martie 

Oferim flori in saptamana florilor 

Cupa primaverii- Fotbal liceu 

Serbara de sfarsit de ciclu scolar 

a XII-a C Septembrie 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Aprilie 

Mai 

Iunie 

Neagu Marian 

16 Climatul scolar si linistea personala 

Daruind celorlalti din putinul meu 

Lumea mea depinde de noi 

Colinde, colinde 

Mihai Eminescu 

Dragobete 

1 si 8 martie 

Traditii de Pasti 

Ziua Europei 

Serbarea finalului de an scolar 

a XII-a D Septembrie 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Aprilie 

Mai 

Iunie 

Manu Ioana 

Daniela 

17 Deschiderea anului scolar 

Ziua mondiala a familiei 

Ziua mondiala a sportului 

Ziua eroilor 

Noi suntem Romani 

Ziua mamei 

SOS natura 

a IX-a A  

inv.prof 

Septembrie 

Mai 

Mai 

Mai 

Noiembrie 

Martie 

Aprilie  

Petrica Adriana 

18 Ziua educatiei 

Ziua tolerantei 

Ziua familiei 

Ziua portilor deschise la Pompieri 

Moreni 

a XI-a A  

inv.prof 

5.X.2017 

12.X.2017 

17.XI.2017 

Octombrie 

Ianuarie 

Februarie 

Grigore Doru 

19 Ziua educatiei 

Ziua tolerantei 

Ziua voluntariatului 

Ziua Eminescu 

Ziua sigurantei pe Internet 

Ziua mediului 

Ziua familiei 

Ziua pamantului 

Ce vreau sa fiu ? 

a XI-a B  

inv.prof 

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

Ianuarie 

Februarie  

Martie 

Aprilie 

Mai 

Iunie 

Popescu Carmen 

 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

- Imbunatatirea strategiilor educative (lucrul cu elevi cu CES, participarea la cursuri de formare) 

      -Conștientizarea de către elevi a importanței școlii și educației în dezvoltarea personalității și a 

carierei lor 

       - Transdiciplinaritate si interdisciplinaritate 
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-Aprecierea pozitiva a beneficiarilor, aprecierea la nivel de unitate scolara si comunitate locala 

- Cresterea calitatii actului de predare/ invatare prin utilizarea noilor tehnologii 

5. Disfuncţionalităţi: 

- neefectuarea orelor de dirigenție;  

- implicarea insuficientă și superficială unora dintre diriginți în îndeplinirea sarcinilor 

specifice;  

- participarea insuficientă și sporadică a părinților la activitățile propuse de școală 

 

6. Analiza SWOT: 

PUNCTE TARI 

-personal didactic calificat, competent, 

profesori cu o buna pregatire stiintica si 

metodologica; majoritatea diriginţilor au 

experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor 

educative specifice statutului de diriginte 

- implicarea elevilor in numeroase activitati 

extrascolare si extracurriculare 

-utilizarea de metode si mijloace moderne 

pentru realizarea de lectii atractive si inserarea 

tehnologiei moderne in orele de dirigenție 

- existenta unui cabinet psihopedagogic si a 

unui psiholog scolar implicat in activitatile 

educative ale dirigintilor 

- colaborarea cu politia de proximitate si 

Institutia de protectie sociala a copilului 

PUNCTE SLABE 

- neimplicarea unor membri ai comisiei in 

realizarea sarcinilor specifice functiei de 

diriginte 

- lipsa motivatiei elevilor pentru scoala, invatare 

si dezvoltare personala; 

- absenteismul; 

- dezinteresul familiei in relatia cu dirigintele si 

cu scoala in general 

- dificultăţi,in cazul anumitor colective de elevi, 

de a păstra curatenia in scoala si bunurile 

şcolare în stare buna 

- Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa 

clasei în afara orelor predate la disciplina de 

specialitate 

 

OPORTUNITATI 

- cadrele didactice manifesta deschidere spre 

nou, spre creativitate; 

- cursuri de formare pe teme educative 

- cadrele didactice au cunostinte de utilizare a 

tehnologiei moderne 

- incheierare de parteneriate cu diverse institutii 

in cadrul comunitatii locale, in vederea 

implicarii elevilor in mai multe activitati 

educative 

- colaborarea mai stransa intre diriginti si 

psihologul scolar 

AMENINTARI 

- scaderea populatiei scolare; 

- Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de societate, 

mass media etc.; 

- lipsa implicarii parintilor in problemele scolii; 

- scaderea motivatiei pentru scoala si pentru 

educatie in general 

- In mare parte din orele de dirigenţie accentul 

se pune pe discutarea situaţiei şcolare şi mai 

puţin pe dezvoltarea temelor propuse in 

planificări 

 

            Întocmit, 
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  Prof. Iordăchiță Alexandra 

 

COMISIA OSP 

1. Componența: 

Responsabil: Ing.Popescu Carmen Elena 

Psiholog. Lita Corina 

Dir.Adj. prof. State Camelia 

Prof.Anghelina Raluca 

Prof. Sirbu Daniel. 

Prof.Neagu Marian 

Prof.Manu Ioana 

Prof.Grigore Doru. 

Prof. Rosu Marian 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

a. pregătirea psihologică a elevilor în vederea alegerii studiilor şi profesiunii– permite prevenirea şi 

eradicarea fenomenului de indecizie, a lipsei de realism în alegerea studiilor şi profesiunilor;  

b. conducerea de către şcoală a procesului de orientare– O. S.P. este opera colectivă a mai multor factori: 

şcoală (rol de conducere), familie, mass-media, elevul însusi, unităţile economice; 

c. autodezvoltarea şi autodeterminarea elevului în procesul orientării – elevul trebuie să fie făuritorul 

propriei sale perspective şcolare şi profesionale; 

d. asigurarea unei concordanţe optimeî ntre structura personalităţii elevilor şi cerinţele 

psihofiziologice ale profesiunii; 

e. cunoaşterea şi respectarea cerinţelor vieţii sociale în procesul orientării  

f. activizarea rezervelor probabile ale personalităţii elevilor în procesul orientării (acest principiu este 

aplicabil elevilor cu deficienţe de adaptare, cu dificultăţi de învăţare şi în cazul elevilor cu dizabilitati); 

- dezvoltarea personalităţii şi a vocaţiei pentru fiecare client; 

- combaterea şomajului; 

- formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a decide şi acţiona adecvat în situaţiile pe care 

lumea  modernă le ridica în faţa individului; 

- dezvoltarea spiritului critic, caracterizat prin respectul faţă de norme şi a drepturilor 

fiecărei fiinţe umane; 

- conştientizarea  problemelor legate de mediu şi de normele de ecologie; 

- identificarea  şi dezvoltarea capacităţilor de toleranţă şi adaptare interculturală. 

- consiliere pe diferite stadii de evoluţie vocaţională,  prin programe individuale şi de grup; 

- asigurarea formării profesionale în acord cu cererea de pe piaţa muncii; 

 

Obiectivele  operaţionale, urmăresc schimbări  comportamentale pe termen scurt, sunt de 

natură comportamentală, pot fi  controlate şi evaluate. Pot fi considerate ca modificări a 

unei stări temporare de personalitate, în aspecte pentru care au fost apelaţi consilierii. 

3. Activităţi realizate: 

Activitatea 
Agent economic 

implicat 
Responsabil Elevi 

Unde a fost organizata 

activitatea 
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Aplicarea de 

chestionare OSP 

centralizare si 

transmitere la ISJ 

Dambovita 

 Psihologul scolar 

diriginti, 

responsabil comisie 

 

Eleviiclaselor 

a VIII a, 

 

Acţiunea a fost organizată la 

nivelul şcolii 

Distribuirea 

metodologiilor de 

examen si instruirea 

dirigintilor despre 

conditiile de 

inscriere si 

desfasurare a 

examenelor 

(evaluare nationala 

bacalaureat, 

CCP nivel IV ,III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diriginti, 

responsabil comisia 

dirigintilor, 

responsabil comisie 

OSP 

Elevii claselor ; 

A VIII a,a X a, 

a XI a IP 

 a XII a,  

 

Acţiunea a fost organizată la 

nivelul şcolii 

 Popularizare cursuri 

pregatire 

profesionala realizat 

de reprezentanti ai 

Inspectoratului 

pentruSituatii de 

Urgenta Dambovita 

    Inspectoratul 

pentru situatii de 

urgenta Dambovita, 

diriginti, 

Responsabil 

comisiaOSP 

 Eleviiclaselor ; 

a XII a, 

 

  Acţiunea a fostorganizată la 

nivelul şcolii 

Popularizare cursuri 

pregatire 

profesionala realizat 

de reprezentanti ai 

Universitatii 

ValahiaTargoviste 

 

Universita 

tea 

ValahiaTargovistedi

riginti,responsabilco

misia OSP 

Eleviiclaselor ; 

a XII a,  

a XI a 

Acţiunea a fost organizată la nivelul 

şcolii 

Intalnire cu 

reprezentantiai 

AJOFM  Moreni 

 

Reprezentanti ai 

AJOFM Moreni 

diriginti,responsabil

comisia OSP 

Elevii claselor ; 

a XII a, 

 

Acţiunea a fost organizată la nivelul 

şcolii 

Intalnire cu 

reprezentanti ai 

agentilor economici 

care sunt in 

parteneriat cu scoala 

,S.C Vasiban SRL 

S.C TRICON. SRL 

 

Elevii claselor ; 

a XII a, elevii 

claselor a X-a 

liceu 

si a XI a 

invatamant 

profesional 

Acţiunea a fost organizată la nivelul 

şcolii 

Ziua portilor 

deschise 
 

Scoala nr 1,2,3,4 

Moreni 
Elevii claselor 

Acţiunea a fost organizată la nivelul 

şcolii 
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 La toate clasele a IX a, a X a, a XII a, a XI a profesionala, au fost prelucrate atat metodologiile de 

continuare a studiilor,de examen,si de functionare a invatamantului profesional si tehnic si au fost 

completate cereri de inscriere pe diferite nivele de continuare a studiilor ,intocmindu-se raport  cu 

optiuni primare de continuare de studii. 

 A fost intocmit un raport de monitorizare  a informarii elevilor si dirigintilor claselor a X a, 

privind continuarea de studii, un raport de autoevaluare semestrial al activitatilor comisiei OSP si 

o situatie a activitatilor derulate la nivelul liceului in vederea promovarii invatamantului 

profesional de 3 ani. 

 Oferta educationala pentru anul 2017-2018 a fost prezentata la Targul ofertelor, organizat de ISJ 

Dambovita 

 In plus , clasele invatamantului profesional au beneficiat de ora de consiliere si orientare specifice 

programei de consiliere si orientare pentru invatamantul profesional. 

 Activitati de mentorat destinate elevilor beneficiari ai burselor,, Tehnium’’ 

Activitatile desfasurate de  Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica in anul scolar 2017-2018: 

 ,,Pasi in cariera’’, program desfasurat la clasa a VIII-a , program de 

orientarescolarasiprofesionala, avanddreptobiectivalegereameserieipotrivite in raport cu 

corespondentadintremateriilepreferate in scoalasianumiteprofesiposibile 

 ,,Motivatipentru o cariera’’, program desfasurat la clasele a XI-a A si a XI-a B 

Grup tinta: 

Elevii claselor: a XI-a A si a XI-a B 

Scop: conştientizarea propriilor calităţi şi abilităţi, astfel încăt să-şi îmbogăţească resursele şi opţiunile în 

relaţia cu sistemul educaţional, piaţa muncii şi viaţa în general. 

Obiective: 

 Cunoasterea unor trasaturi ale propriei personalitati:aptitudini ,abilitati, valori ,interese, calitati 

,limite; 

 Identificarea valorilor de munca 

 Constientizarea aptitudinilor care faciliteaza invatarea unor deprinderi 

Numar ore -2 / clasa(4) 

Duratauneiactivitati- 50 min 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

  a VIII a 

Popularizarea ofertei 

scolare 2017-2018  

 

 

Scoalanr 1,2,3,4 

Moreni, 

Scolile; 

Varfuri,Iedera 

,ValeaLunga 

,Ghirdoveni ,I.L. 

Caragiale,Ditesti 

,Filipesti ,Adanca 

,GuraOcnitei 

Eleviiclaselor 

a VIII a 

a IV a 

 

Acţiunea a fost organizată la  

scolile; Scoalanr 1,2,3,4 Moreni, 

Varfuri,Iedera ,ValeaLunga 

,Ghirdoveni ,I.L. Caragiale, Ditesti 

,Filipesti , Adanca ,Gura Ocnitei. 

 

Activitate mentorat 

S.C.Teknaus SRL 

 S.C. AMIRAS SRL. 

Reprezentanti 

LTP.Moreni si 

FCDB. 

Elevii bursieri 

Tehnium 

2017/2018 

Fundatia Comunitara Dambovita si 

OMV Petrom 
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 Elevii au fost consiliati si informati cu privire la posibilitatile pe care le au cu privire la 

continuarea studiilor, sustinerea examenelor,posibilitatile de integrare pe piata muncii. 

 Impactul a fost unul foarte bun atat asupra elevilor cat si al profesorilor prin implicarea in 

activitatea de popularizare a ofertei scolare dar si al agentilor economici care s-au aratat 

interesati in a deveni parteneri in procesul educational si de orientare profesionala al elevilor. 

 Preocuparea elevilor privind propriul plan de perspectiva atat din vedere personal ar mai ales 

profesional 

 Identificarea si cunosterea propriilor aptitudini si valori reprezinta un punct de plecare in 

configurarea traseului lor profesional 

5. Disfuncţionalităţi: 

 Slaba implicare a unor diriginti in activitatea de orientare scolara si profesionala 

 Optiunea elevilor privind traseul educational in raport cu alte criterii in defavoarea  alegerii  

constiente si responsabile. 

6. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

Realizarea 100% a planului de scolarizare  

Realizarea unei clase care nu era propusa in 

planul de scolarizare. 

Puncte slabe 

Slaba implicare a membrilor comisiei 

Oportunități 

Activitati diverse de consiliere si orientare si 

implicarea  a numerosi parteneri si 

colaboratori 

Amenințări 

Neconcordanţeîntrestructurapersonalităţiielevilorş

icerinţelepsihofiziologice ale profesiuniialese 

 

Întocmit, 

Ing. Popescu Carmen Elena 

Inserţia profesională a absolvenţilor  

învăţământului liceal, profesional şi ai Programului ”A doua sansa” 

 

CLASA 
NUMᾸR 

ABSOLVENṬI 
STUDENṬI ANGAJAṬI ṢOMERI 

ALTE SITUAȚII 

(Plecați, reȋnscriși 

la liceu sau fără 

ocupație) 

a XII-a A 14 1 - 10 

1 absolvent prin 

reconversie;2 

plecaţi în străinătate 

a XII-a B 23 4 9 3 
10 -plecaţi în 

străinătate 

a XII-a C 20 3 10 4 3 

a XII-a D 20 2 3 4 11 

a XIII-a seral 17 - 17 - - 

XI A 

invatamant 

profesional de 

21 - 8 8 

1 - reconversie 

liceu (clasa a XI-a 

A) 
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stat 4 - alte situatii 

XI B 

invatamant 

profesional de 

stat 

22 - 8 10 
4 plecaţi în 

străinătate 

IV ADS 4 - 3 1 - 

 

                            Intocmit, 

                                                                    Mirică Iulia-Raluca 

 

COMISIA  INTERNA DE EVALUARE CONTINUA / CIEC 

 

1. Componența: 

Prof.Manu Ioana Daniela-responsabil comisie 

Prof.Stroe Mariana Adriana-director 

Prof. State Camelia-director adjunct 

Consilier scolar-Lita Corina 

Prof.Dumitrescu Mihaela 

Prof.Androne Alexandru 

2. Obiectivele planului managerial: 

-cunoasterea de catre membrii comisiei a responsabilitatilor care le revin 

- cunoasterea tipurilor de activitati ce se vor desfasura in anul scolar  2017-2018 

-integrarea corespunzatoare nediscriminatorie a elevilor cu CES 

- realizarea de pip-uri de catre cadrele didactice care predau la clasele cu elevi cu CES 

-cunoasterea de catre toate cadrele didactice a ordinului comun nr.1985/1305/5805/2016 al 

Ministerului muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor varstice, Ministerului Sanatatii si 

Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. 

3. Activităţi realizate: 

 Constituirea Comisiei Interne de Evaluare Continua 

 Realizarea planului de activitati 

 Promovarea educatiei incluzive 

 Realizarea de pip-uri de catre unele cadre didactice din scoala 

 Realizarea de planuri de servicii individualizate pentru copiii cu CES integrati in scoala noastra. 

 Instruirea de catre profesorul de sprijin Buleandra Luminita a profesorilor in legatura cu 

problematica acestor elev si cu privire la modul de realizare a planurilor de interventie 

personalizate 

 Realizarea de catre cateva cadre didactice a unor programe individualizate 

 Realizarea de chestionare privind aprecierea cadrelor didactice cu privire la existenta unui mediu 

educational incluziv 

 Aprecieri din partea elevilor cu CES 

 Aprecieri din partea apartinatorilor copiilor cu CES 
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 Realizarea machetei fisei de monitorizare a activitatii de asigurare a accesului la un invatamant 

adecvat si de calitate pentru elevii cu CES, solicitata de catre CJRAE si Inspectoratul Scolar 

Dambovita 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

- Impact pozitiv pentru elevii cu CES si o oarecare reticenta din partea unor cadre didactice  

in legatura cu mediul incluziv 

-  Aprecieri pozitive din partea elevilor si a parintilor 

     Pentru demonstrarea acestui aspect atasam concluziile rezultate in urma centralizarii chestionarelor 

adresate cadrelor didactice in legatura cu promovarea unui mediu educational incluziv. 

In legatura cu centralizarea chestionarelor, privind aprecierea cu privire la existenta unui mediu 

educational incluziv, au participat 20 de respondenti. 

Concluzii: 

 La itemul 1, privind optiunea familiei cu un copil cu CES pentru optarea intre 3 alternative: sa-l 

ingrijeasca in familie, sa-l plaseze intr-o institutie speciala si sa-l dea la scoala de masa 

,raspunsurile s-au prezentat astfel: 

- 6 respondenti au optat pentru ,, ingrijirea in familie’’ sau ,, plasarea intr-o scoala speciala’’ 

- 14 respndenti au optat pentru includerea in invatamantul de masa 

- 1 dintre cei 14 respondenti a adaugat ,, dar sa colaboreze permanent si eficient cu institutiile 

de invatamant si cu institutiile abilitate pentru sprijin’’. 

 Itemul 2 a vizat optiunea cadrelor didactice privind incluziunea elevilor cu CES in scoala de masa 

impreuna cu cei fara dizabilitati. 

- 11 respondenti au considerat ca trebuie sa invete in scoli obisnuite impreuna cu ceilalti elevi 

- 9 dintre subieti au ales varianta contrara 

 Printre avantajele includerii elevilor cu CES in scoala de masa respondentii au mentionat: 

- Existentaavantajuluiincluderiiacestora in colectivitate 

- Integrareamairapidaintr-un mediu normal de colectivitate 

- Incluziune 

- Socializaresiindependenta 

- Formarea unor deprinderi si aptitudini specifice( intrajutorare si toleranta)versus eliminarea 

obstacolelor si barierelor de orice natura(fizic, transport,mijloace de comunicare si 

tehnologii) 

- Reinterpretarea informatiilor primite intr-un mod accesibil 

- Cresterea increderii in propriile forte si capacitati 

 Printre avantajele pentru ceilalti copii din invatamantul de masa incluziunea presupune: 

- Cresterea capacitatii de a empatiza cu semenii mai putin ,,norocosi’’,  

- Empatia elevilor fata de cei cu CES 

- Insusirea unor valori precum: toleranta, respectul pentru diversitate, compasiunea 

- Dezvoltarea relatiilor interumane 

Remarcam existenta unui raspuns de genul:,, nici copiii cu dizabilitati nici ceilalti copii nu au nici un 

avantaj’’ 

 Al patrulea item a vizat dezavantajele incluziunii atat pentru copilul cu CES cat si pentru cel fara 

dizabilitati 

Raspunsurile vizand copiii cu dizabilitati au subliniat concepte precum: marginalizare,izolare, 

afectarea procesului de invatamant, discriminare, lezarea copiilor fara dizabilitati, atentie sporita 

acestora, fragmentarea orelor de curs, aglomerarea profesorilor clasei, lipsa profesorului de 

sprijin influentarea negativa a celor fara probleme, nu se pot adapta. Daca urmarim cu atentie 

distributia raspunurilor acestea se incadreaza pe doua axe: prima axata pe dezavantajele intrinseci 

ale copilului cu CES si cealalta pe dezavantajele produse de includerea acestora in invatamantul 

de masa. 

Printre dezavantajele pentru elevii fara dizabilitati amintim:,,dereglarea procesului de 

invatamant’’, perturbarea linistii din clasa, lipsa concentrarii atentiei’’,aparitia unor distorsiuni in 

procesul de invatamant  pe care acestia sa nu le accepte’’influentarea negativa’’, ,,privare de o 
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buna pregatire scolara’’lezarea acestora de comportamentul deviant (uneori), al celor cu 

dizabilitati, ,Romania nu a investit in pregatirea cadrelor didactice in acest sens. 

Un singur respondent considera ca ,, nu se pune problema unor dezavantaje ale incluziunii in 

scolile obisnuite, poate doar din prisma dotarilor cu mijloacele necesare fiecarei dizabilitati in 

parte, in sensul lipsei manualelor si materialelor specifice pentru fiecare dizabilitate’’. 

 In institutia noastra scolara, 18 respondenti considera ca elevii cu CES beneficiaza de un mediu 

educational incluziv proprice dezvoltarii armonioase a elevilor cu CES , pentru ca 2 dintre 

subiecti sa opteze pentru varianta,, nu’’. 

5. Disfuncţionalităţi: 

 Slaba implicare a cadrelor didactice in demersul caracteristic procesului incluziunii 

 Unii profesori sunt refractari ideei de incluziune 

 Aport scazut, minim din partea membrilor comisiei 

6. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

-implicarea activa a conducerii scolii pentru 

promovarea educatiei incluzive 

-existenta consilierului scolar 

-implicarea parintilor elevior cu  CES in demersul 

educational 

-existenta Comisiei Interne de Evaluare Continua 

Puncte slabe 

-slaba implicare a cadrelor didactice in 

demersul caracteristic procesului incluziunii 

-unii profesori sunt refractari ideei de 

incluziune 

-aport scazut, minim din partea membrilor 

comisiei 

Oportunități 

-realizarea de catre consilierul scolar a unor 

documente suport pentru profesorii scolii 

-existenta unui procent mai mare de profesori care 

sunt deschisi ideei de acceptare a elevilor cu CES 

-sprijinul familiilor celor cu CES 

-promovarea educatiei incluzive de catre conducerea 

liceului 

Amenințări 

-reticenta unor cadre didactice 

-rezistenta la schimbare 

 

 

Întocmit, 

Prof. Consilier scolar, 

Corina Lita 

 

COMISIA SNAC 

 

1. Componența: Dir. Prof. Stroe Mariana Adriana 

                            Coordonator local prof. Rusu Madalina 

                             Prof.Sima Pompilia 

                             Prof . Mirica Raluca  

                             Prof. Zamfir Madalina     

2. Obiectivele planului managerial: 
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 -Cresterea numarului de elevi si profesori voluntari. 

 -Identificarea unor modalitati de atragere/motivare a elevilor LTP la actiunile de voluntariat. 

 

3. Activităţi realizate:- “Saptamana fructelor si legumelor donate” 

                                              -Actiuni de colectare dulciuri , alimente , imbracaminte. 

                                                   -Actiuni de colectare si distribuire rechizite scolare catre beneficiarii de la 

Sc. Gimnaziala nr.2 Schela Mare. 

  -     Actiuni de colectare si distribuire de obiecte de igiena si curatenie. 

  -    Actiuni de colectare carti catre biblioteca Telesti. 

  -    Actiune de donare sange . 

  -    Actiune de ecologizare si curatenie. 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

-Oportunitatea de implicare personala in Actiunea Comunitara din zona locala. 

-sentimentul de satisfactie ca rezultat al implicarii intr-o misiune folositoare. 

-ii invata sa ofere sprijin celor care au nevoie. 

-dezvoltarea  calitatii de initiativa, angajament si ingeniozitate prin participarea  la activitatile de 

voluntariat. 

5. Disfuncţionalităţi: 

- Mobilizare slaba a elevilor, multi elevi sunt navetisti 

6. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

Participarea la campania “Saptamana fructelor 

si legumelor donate”. 

-Diversitatea activitatilor de voluntariat 

Puncte slabe 

 

-Mediatizarea slaba a activitatilor de 

voluntariat. 

-Fonduri insuficiente pentru activitatile de 

voluntariat. 

Oportunități 

-cresterea receptivitatii elevilor si profesorilor. 

-dezvoltarea  calitatii de initiativa, angajament 

si ingeniozitate prin participarea  la activitatile 

de voluntariat. 

Amenințări 

 

-cresterea numarului de elevi care provin din 

familii dezorganizate. 

 

Întocmit, 

Rusu Madalina Elena 

 

 

COMISIA: PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE 
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1. Componența:Anghelina Raluca Andreea, Ionescu Veronica, Dumitrescu Mihaela 

2. Obiectivele planului managerial: 

Obiectiv: Promovarea dimensiunii europene în sistemul şi practicile educaţionale, prin 

stimulare acooperării Liceului Tehnologic Petrol Moreni cu instituţii similare din ţările 

UE învederea asigurării calităţii în educaţie şi susţinerii dezvoltării conceptului de 

învăţare pe tot parcursul vieţii în învăţământul preuniversitar. 

Ţinte: 

 - Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi/proiecte/programe comunitare anual 

- Reînnoirea distincției de Școală Europeană, pentru perioada 2018 – 2021 

- Obținerea Cartei de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale VET 

3. Activităţi realizate: 

I. – Reînnoirea titlului de ”Școală Europeană” 2018 - 2021 

II.- Implementarea proiectului de mobilitate +  KA1 VET 2017 – 1- RO01 – KA102 – 

035799, cu titlul ”Pregătire profesională la standard europene prin mobilităţi VET” - 

MOBEUROVET 
III. – Depunerea candidaturii pentru un nou proiect de mobilitate KA1 VET, la termenul 

01.02.2018, respectiv două proiecte de schimb școlar KA229, unul în calitate de coordonator și 

unul la partener, la termenul 21.03.2018 

IV. – Derularea a trei proiecte etwinning: ”Education without borders”, ”My European 

firendsnews”, ”Robotic challenge” 

V. - Participarea la competiția națională Lider European 2017, în cadrul campaniei 

Europa casa noastră, cu un echipaj format din patru elevi de clasa a XI a, coordonator 

prof. Ionescu Veronica 

VI. – Participarea la concursul ”Made for Europe”,faza județeană, unde au fost obținute 

un premiu III – Joița Radu (prof coordonatori State Camelia si Anghelina Raluca) și o 

mențiune – Manole Diana (prof coordonatori Anghelina Raluca și Ionescu Veronica) 
VII. – Organizarea de activități cu prilejul Zilei Europene a Limbilor Străine, activități 

coordonate de prof Dumitrescu Mihaela, prof Iordăchiță Alexandra, prof Zamfir Mădălina 

VIII. – Organizarea de activități cu prilejul ”European VocationalSkillsWeek”, sub coordonarea 

prof Anghelina Raluca, prof Ionescu Veronica, prof State Camelia 

IX. – Participarea la concursul EuroQizz, organizat de către Comisia Europeană, cu un echipaj de 

4 elevi de la clasa a VI a, coordonator prof Duțu Daniel 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

       Impactul asupra elevilor: 

      - motivație crescută pentru pregătirea profesională  

- abilități de comunicare și IT îmbunătățite 

- abilități de lucru în echipă, toleranță, creativitate net superioare celor inițiale 

- conștiință ecologică mai dezvoltată 

- conștiință europeană dezvoltată 

Impactul asupra cadrelor didactice/personalului școlii: 

- abilități îmbunătățite în utilizarea învățării centrate pe elev 

- cunoștințe lingvistice și IT îmbunătățite 

- dimensiune psihopedagogică a educației îmbunătățită  

- cunoștințe lingvistice și IT îmbunătățite 
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- motivație crescută pentru realizarea unui învățământ european, de calitate 

Impactul asupra instituției: 

- calitate îmbunătățită a procesului instructiv – educativ din școală 

- dimensiune europeană a educației valorificată la un nivel superior 

- trecerea de la un proces de învățare axat pe furnizarea de informație la un proces de învățare orientat 

către rezultate 

5. Disfuncţionalităţi: 

-  

6. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

- experiență în derularea de proiecte 

europene 

- cadre didactice motivate 

Puncte slabe 

-reticenţa la schimbare manifestată de 

unele cadre didactice 

- slaba implicare a cadrelor didactice care 

predau limbi străine în proiectele etwinning 

Oportunități 

- obținerea de finanțări din partea Comisiei 

Europene, în cadrul programului Erasmus+ 
- reînnoirea certificatului de Școală Europeană 

și obținerea Cartei VET în domeniul formării 

profesionale 

Amenințări 

- număr de elevi de la filiera tehnologică în 

scădere 

- transferul elevilor care au participat la 

stagii de pregătire practică finanțate, la alte 

licee 

 

Întocmit, 

prof Raluca Andreea Anghelina 

 

     

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR/ROMANIA 

SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE) „Împreună pentru viitor” 

aprobat în runda I 

 

Începând cu data de 27.06.2017, Liceul Tehnologic Petrol Moreni beneficiază de finanțări prin 

Schema de Granturi pentru Licee (SGL) a Proiectului pentru Învățământul Preuniversitar-ROSE în urma 

semnării Acordului de Grant cu Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor 

cu Finanțare Externă(MEN-UMPFE). 

Tipurile de activități desfașurate pentru implementarea grantului sunt următoarele: 

I. Activități pedagogice și de sprijin 

II. Activități extracurriculare 

III. Activități de renovare și dotare 

IV. Activități de management 
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La categoria I Activități pedagogice și de sprijin, se derulează: 1 program de pregătire pentru 

bacalaureat „Să construim azi, succesul de mâine”, 3 programe de activități remediale: „Un pas mic 

acum, un pas mare pentru viitor”, „Dacă vreau, pot!”, „ Pas cu pas spre reînvățare”, 3 programe de 

consiliere: „ Față în față cu viitorul”, „ Motivație și performanță”, „ Personalitate autonomă și creativă”, 1 

program de tutorat „ Împreună spre succes”. Toate programele au început la data de 1.11.2017. 

 La categoria II Activități extracurriculare, se derulează 3 programe de pregătire: „ De la 

începător la experimentat”, „ Sportivii de la A1 la B2”, „ De la A1 la B2”. Toate programele au început la 

data de 1.11.2017. 

La categoria III Activități de renovare și dotare, există două secțiuni: 1. Renovarea spațiilor 

destinate activităților proiectului; 2. Amenajarea și dotarea spațiilor destinate activităților proiectului. 

La categoria IV Activități de management se derulează activitățile echipei de proiect. 

Iulie 2017-Ianuarie 2018 

I Activități pedagogice și de sprijin 

             Activitățile s-au desfășurat conform obiectivelor stabilite în proiect în acord cu schema acceptată. 

Începând cu luna noiembrie 2017, activitățile pedagogice și de sprijin au fost proiectate conform 

obiectivelor proiectului; pentru fiecare grupă de elevi implicată realizându-se planificarea activităților, 

liste de prezență. 

La clasa aXIIa , în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică, 1 grupă filieră vocațională) au fost 

susținute ore pedagogice și de sprijin după cum urmează: 

Filieră tehnologică:  

 la limba și literatura română s-au desfășurat 5 sesiuni de câte 1,5 ore în luna noiembrie 2017, 3 

sesiuni de câte 1,5 ore în luna decembrie 2017, 2 sesiuni de câte 1,5 ore în luna ianuarie 2018. 

 la matematică s-au desfășurat 4 sesiuni de câte 1,5 ore în luna noiembrie 2017, 3 sesiuni de câte 

1,5 ore în luna decembrie 2017, 3 sesiuni de câte 1,5 ore în luna ianuarie 2018. 

 la biologie s-au desfășurat 5 sesiuni de câte 1 oră în luna noiembrie 2017, 3 sesiuni de câte 1 oră 

în luna decembrie 2017, 2 sesiuni de câte 1 oră în luna ianuarie 2018. 

Filiera vocațională: 

 la limba și literatura română s-au desfășurat 5 sesiuni de câte 1,5 ore în luna noiembrie 2017, 3 

sesiuni de câte 1,5 ore în luna decembrie 2017, 2 sesiuni de câte 1,5 ore în luna ianuarie 2018. 

 la istorie s-au desfășurat 4 sesiuni de câte 1,5 ore în luna noiembrie 2017, 3 sesiuni de câte 1,5 ore 

în luna decembrie 2017, 3 sesiuni de câte 1,5 ore în luna ianuarie 2018. 

 la geografie s-au desfășurat 5 sesiuni de câte 1 oră în luna noiembrie 2017, 3 sesiuni de câte 1 oră 

în luna decembrie 2017, 2 sesiuni de câte 1 oră în luna ianuarie 2018. 

 

Implicare grup țintă: Prezența a fost de 100% pentru fiecare grupă. Elevii au beneficiat de masă 120 porții 

în 4 zile (21,22,28,29.11.2017), respectiv 180 porții în 6 zile (5,6,12,13,19,20.12.2017). 

Implicare personal în realizarea activităților proiectului 

Cele 6 cadre didactice au desfășurat activități pedagogice și de sprijin la disciplinele: lb. si lit. romana,  

matematică, biologie-filiera tehnologica, respectiv lb.și literatura romana, istorie, geografie-filiera 

vocațională, conform orarului stabilit. 

Probleme/ dificultăți întâmpinate: 
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În luna noiembrie 2017 am întâmpinat dificultăți de întocmire a orarului de pregătire în concordanță cu 

programul școlar zilnic al elevilor din grupul țintă, al cadrelor didactice implicate în proiect și cu 

propunerea de proiect aprobata, anexă a Acordului de grant. O altă problemă cu care ne-am confruntat a 

fost selecția elevilor navetiști pentru grupul țintă. Acest criteriu s-a dovedit a fi un impediment în 

implementarea activităților. În zilele cu ședințe de pregătire la două discipline, elevii finalizează 

activitățile la ora 16:30, iar orarul mijloacelor de transport în comun nu se pliază pe această oră. 

Măsuri de corectare implementate: 

Am organizat întâlniri atât cu cadrele didactice  implicate în proiect, cât și cu elevii grupului țintă și cu 

sprijinul conducerii liceului am reușit realizarea unui orar de pregătire pliabil pe nevoile și doleanțele 

tuturor. Cu ajutorul tutorilor am finalizat grupele de lucru; au fost selectați elevii care și-au exprimat 

dorința de participare și care și-au asumat ora de plecare, respectiv mijlocul de transport. 

La clasa aXIa , în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică, 1 grupă filieră vocațională) au fost 

susținute activități remediale după cum urmează: 

Filieră tehnologică:  

 la limba și literatura română s-au desfășurat 4 sesiuni de câte 1 oră în luna noiembrie 2017, 3 

sesiuni de câte 1 oră în luna decembrie 2017, 2 sesiuni de câte 1 oră în luna ianuarie 2018. 

 la matematică s-au desfășurat 4 sesiuni de câte 1 oră în luna noiembrie 2017, 3 sesiuni de câte 1 

oră în luna decembrie 2017, 2 sesiuni de câte 1 oră în luna ianuarie 2018. 

Filiera vocațională: 

 la limba și literatura română s-au desfășurat 4 sesiuni de câte 1 oră în luna noiembrie 2017, 

respectiv 3 sesiuni de câte 1 oră în luna decembrie 2017, 3 sesiuni de câte 1 oră în luna ianuarie 

2018. 

 la istorie s-au desfășurat 4 sesiuni de câte 1 oră în luna noiembrie 2017, respectiv 3 sesiuni de 

câte 1 oră în luna decembrie 2017, 3 sesiuni de câte 1 oră în luna ianuarie 2018. 

Implicare grup țintă: Prezența a fost de 100% pentru fiecare grupă. Elevii au beneficiat de masă 60 porții 

în 2 zile (21, 28.11.2017), respectiv 90 porții în 3 zile (5, 12, 19.12.2017). 

Implicare personal în realizarea activităților proiectului 

Cele 4 cadre didactice au desfășurat activități remediale la disciplinele: lb. si lit. romana,  matematică -

filiera tehnologica, respectiv lb.și literatura romana, istorie-filiera vocațională, conform orarului stabilit. 

La clasa aXa , în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică, 1 grupă filieră vocațională) au fost 

susținute activități remediale la o singură disciplină, componenta de bază, câte 1 oră la 2 săptămâni: 

Filieră tehnologică:  

 la matematică s-au desfășurat 2 ore în luna noiembrie 2017, 1,5 ore în luna decembrie 2017, 1,5 

ore în luna ianuarie 2018. 

Filiera vocațională: 

 la limba și literatura română s-au desfășurat 2 ore în luna noiembrie 2017, 1,5 ore în luna 

decembrie 2017, 1 ora în luna ianuarie 2018. 

Implicare grup țintă: Prezența a fost de 100% pentru fiecare grupă. 

Implicare personal în realizarea activităților proiectului 

Cele 2 cadre didactice au desfășurat activități remediale la disciplinele: matematică -filiera tehnologica, 

respectiv lb.și literatura romana-filiera vocațională, conform orarului stabilit. 
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La clasa a IXa , în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică, 1 grupă filieră vocațională) au fost 

susținute activități remediale la o singură disciplină, componenta de bază, câte 1 oră la 2 săptămâni: 

 

Filieră tehnologică:  

 la matematică s-au desfășurat 2 ore în luna noiembrie 2017, 1,5 ore în luna decembrie 2017, 1,5 

ore în luna ianuarie 2018. 

Filiera vocațională: 

 la limba și literatura română s-au desfășurat 2 ore în luna noiembrie 2017,1,5 ore în luna 

decembrie 2017, 1,5 ore în luna ianuarie 2018. 

 

Implicare grup țintă: Prezența a fost de 100% pentru fiecare grupă. 

Implicare personal în realizarea activităților proiectului 

Cele 2 cadre didactice au desfășurat activități remediale la disciplinele: matematică -filiera tehnologica, 

respectiv lb.și literatura romana-filiera vocațională, conform orarului stabilit. 

 

Ianuarie - Iunie 2018 

Activitatea I.1.1a) „Să construim azi, succesul de mâine” 

Rezultate: Activitățile s-au desfășurat conform obiectivelor stabilite în proiect în acord cu schema 

acceptată. Și în această perioadă, 01.01.-30.06.2018, activitățile pedagogice și de sprijin au fost proiectate 

conform obiectivelor proiectului; pentru fiecare grupă de elevi implicată realizându-se planificarea 

activităților, liste de prezență. La clasa aXIIa , în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică – 15 elevi, 1 

grupă filieră vocațională -15 elevi) au fost susținute ore pedagogice și de sprijin 

-implicare grup țintă : Prezența a fost în general, de 60%. 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cele 6 cadre didactice au desfășurat 

activități pedagogice și de sprijin la disciplinele : limba și literatura română, matematică și biologie-filiera 

tehnologică, respectiv limba și literatura română, istorie și geografie-filiera vocaționala, conform orarului 

stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : Prezența slabă a elevilor la activități a fost determinată de sistarea 

mesei asigurată prin serviciile de catering. La începutul anului 2018 ne-am confruntat cu lipsa banilor în 

cont, iar solicitarea celei de-a doua tranșe a întârziat până în luna aprilie. Acest lucru a facut imposibilă 

plata furnizorilor la timp pentru achizițiile făcute în 2017. 

-măsuri de corectare implementate : Pentru îmbunătățirea prezenței, tutorii au discutat cu elevii și cu 

părinții acestora, le-au explicat care este importanța acestor sesiuni în pregătirea examenului de 

bacalaureat. 

 

Activitatea I.2.1.a) “Un pas mic  acum, un pas mare pentru viitor” 

rezultate: la clasele a XI a, în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică, 1 grupă filieră vocațională) au 

fost susținute activități remediale la două discipline, câte 1 oră pe săptămână: 
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-implicare grup țintă : Prezența a fost de 100% pentru fiecare grupă. Elevii au beneficiat de masă(60 

porții) în 2 zile(21,28.11.2017), respectiv de 90 porții în 3 zile(5,12,19.12.2017). 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cele 4 cadre didactice au desfășurat 

activități remediale la disciplinele : limba și literatura română și matematică-filiera tehnologică, respectiv 

limba și literatura română și istorie-filiera vocaționala, câte 1 oră pe săptămână,  conform orarului stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : În prima lună de implementare a acestei activități(noiembrie 2017), 

am întâmpinat dificultăți de întocmire a orarului de pregătire în concordanță cu programul școlar zilnic al 

elevilor din grupul țintă, al cadrelor didactice implicate în proiect și cu propunerea de proiect aprobată, 

anexă a Acordului de grant. O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost selecția elevilor pentru 

grupul țintă. Unul din criteriile aplicate- naveta – s-a dovedit a fi o problemă în implementarea 

activităților. În zilele cu ședințe de pregătire la două discipline, elevii finalizează activitățile la ora 16 :30, 

iar orarul mijloacelor de transport în comun nu se pliază pe această oră. 

  

 CONSILIERE 

                Activitatea de consiliere s-a desfasurat conform obiectivelor stabilite in proiect in acord cu 

schema acceptata pentru aceasta componenta. 

               Incepand cu luna noiembrie 2017, activitatea de consiliere a fost proiectata conform obiectivelor 

proiectului. Astfel, pentru fiecare clasa implicata s-a realizat planificarea activitatilor, activitati realizate 

modular pentru fiecare clasa. Astfel, pentru clasa a IX-a , a fost realizat modulul ,, Autocunoastere’’, care 

cuprinde 16 activitati, fiecare activitate avand loc o data la doua saptamani, pentru clasa a X-a, modulul ,, 

Personalitate autonoma si creativa’’ , cuprinzand 16 sesiuni realizate o data la doua saptamani, pentru 

clasa a XI-a modulul ,,Motivatie si performanta’’, cuprinzand 32 de sesiuni, fiecare sesiune desfasurandu-

se saptamanal pentru fiecare grupa, iar pentru clasa a XII-a, s-a realizat modulul ,, Fata in fata cu 

vitorul’’, avand aceeasi structura de desfasurare ca si cel de la clasa a XI-a. Activitatile de consiliere au 

fost proiectate, planificate si realizate prin contributie proprie de catre consilierul scolar. 

         Pentru prezentarea elocventa a activitatii, prezentam succint activitatile desfasurate pentru fiecare 

grupa in parte, precum si modul de desfasurare. 

           In luna noiembrie, s-au desfasurat 25 de activitati cuprinzand: 8 sesiuni de o ora pentru grupele de 

clasa a XII-a, tehnologic si sportiv, 8 ore pentru grupele de clasa a XI-a, 5 sesiuni pentru grupele de clasa 

a X-a si 4 sesiuni pentru grupele de clasa a IX-a, conform orarului desfasurarii proiectului. 

           In luna decembrie, s-au desfasurat 16 activitati, organizate astfel: 3 sesiuni de cate o ora pentru 

cele doua grupe de clasa a XII-a, 3 sesiuni de cate o ora pentru cele doua grupe de clasa a XI-a, 2 sesiuni 

de cate o ora pentru grupele de clasa a X-a, respectiv clasa a IX-a, conform orarului desfasurarii 

proiectului.  

In luna ianuarie, s-au desfasurat 16 activitati, organizate astfel: 6 sesiuni de cate o ora pentru cele doua 

grupe de clasa a XII-a, 5 sesiuni de cate o ora pentru cele doua grupe de clasa a XI-a, 5 sesiuni de cate 0,5 

ore pentru grupele de clasa a X-a, respectiv 6 sesiuni de cate 0,5 ore pentru grupele de clasa a IX-a, 

conform orarului desfasurarii proiectului.  

          Participarea si implicarea elevilor in cadrul activitatilor de consiliere. S-a constat interesul mai 

mare manifestat de  cei de clasa a IX-a, clasa a XI-a si a XII-a. Interes mai scazut pentru cei de clasa a X-

a.Cu satisfactie constatam implicarea si placerea unor elevi de a participa la orele de consiliere, placere 

manifestata de dorinta acestora de a ramane chiar mai mult decat ora stabilita in cadrul proiectului. 
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        Rezultate asteptate: Acestea decurg logic din cele amintite mai sus, placerea si interesul elevilor 

pentru dezvoltarea personala si profesionala avand drept rezultat constientizarea a ceea ce sunt, ce detin si 

ce pot deveni. Elevii devin astfel constienti de sine si isi satisfac  nevoia de autorealizare, nevoie care 

devine o conditie sine qua non a devenirii umane. 

 

În cadrul programului de tutorat  „Împreună spre succes”, cele două persoane desemnate de echipa de 

proiect au desfășurat următoarele activități: participarea la întâlnirile de lucru cu echipa de proiect în 

vederea implementării în bune condiții a proiectului, participarea la întâlnirile de lucru cu monitorul atât 

în școală cât și la CCD Dâmbovița, selectarea elevilor din grupul țintă și organizarea grupelor de lucru cu 

modificările survenite pe parcurs, întâlniri cu diriginții pentru sprijinirea bunului demers al proiectului, 

întocmirea dosarelor personale ale elevilor și semnarea acordurilor parentale, discuții cu elevii pentru 

diagnosticarea problemelor acestora, eleborarea tabelelor de prezență și distribuirea către cadrele 

didactice. 

 

II. Activități extracurriculare 

“De la începător la experimentat” 

       La clasele a XIa și aXIIa , în cele două grupe - filieră vocațională au fost susținute activități de 

pregătire la disciplina TIC, deoarece aceasta nu se mai regăsește în planul cadru, la ciclul superior al 

liceului: 

• la clasa a XIa s-au desfășurat 2 ore în luna noiembrie 2017, 1,5 ore în luna decembrie 2017, 0,5 

ore în luna ianuarie 2018. 

• la clasa a XIIa s-au desfășurat 4 ore în luna noiembrie 2017, 3 ore în luna decembrie 2017, 2 ore 

în luna ianuarie 2018. 

Implicare grup țintă: Prezența a fost de 100% pentru fiecare grupă. 

Implicare personal în realizarea activităților proiectului 

Cadrul didactic a desfășurat program de pregătire pentru proba de competențe digitale pentru filiera 

vocațională, conform orarului stabilit: 

-la clasa a XI a câte 1 oră/la 2 săptămâni 

-la clasa a XII a câte 1 oră/ săptămână 

“Sportivii de la A1 la B2” 

La clasele a XIa și aXIIa , în cele două grupe - filieră vocațională au fost susținute activități de pregătire 

la disciplinele limba engleză si limba franceza. 

• la clasa a XIa s-au desfășurat 2 ore în luna noiembrie 2017, 1,5 ore în luna decembrie 2017, 1 ora 

în luna ianuarie 2018. 

• la clasa a XIIa s-au desfășurat 4 ore în luna noiembrie 2017, 3 ore în luna decembrie 2017, 2 ore 

în luna ianuarie 2018. 
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• la clasa a XIIa s-au desfășurat 4 ore în luna noiembrie 2017, 3 ore în luna decembrie 2017, 2 ore 

în luna ianuarie 2018- limba franceza. 

Implicare grup țintă: Prezența a fost de 100% pentru fiecare grupă. 

Implicare personal în realizarea activităților proiectului 

Cadrul didactic a desfășurat program de pregătire pentru proba de competențe lingvistice într-o limbă de 

circulație internațională pentru filiera vocațională, conform orarului stabilit: 

-la clasa a XI a câte 1 oră/la 2 săptămâni 

-la clasa a XII a câte 1 oră/ săptămână. 

“De la A1 la B2” 

La clasele a XIa și aXIIa , în cele două grupe - filieră tehnologică au fost susținute activități de pregătire 

la disciplinele limba engleză și limba franceză 

• la clasa a XIa s-au desfășurat 2 ore în luna noiembrie 2017, 1,5 ore în luna decembrie 2017, 1 ora 

în luna ianuarie 2018. 

• la clasa a XIIa s-au desfășurat 4 ore în luna noiembrie 2017, 3 ore în luna decembrie 2017, 3 ore 

în luna ianuarie 2018. 

Implicare grup țintă: Prezența a fost de 100% pentru fiecare grupă. 

Implicare personal în realizarea activităților proiectului 

Cadrul didactic a desfășurat program de pregătire pentru proba de competențe lingvistice într-o limbă de 

circulație internațională pentru filiera vocațională, conform orarului stabilit: 

-la clasa a XI a câte 1 oră/la 2 săptămâni 

-la clasa a XII a câte 1 oră/ săptămână. 

III. Activități de renovare și dotare 

Activitățile de renovare și dotare sunt în curs de desfășurare. Planul de achiziții a fost respectat, cu 

excepția mobilierului școlar care nu a fost achiziționat din două motive: furnizorii contactați nu se pot 

încadra în bugetul relativ mic prevăzut în proiect pentru această achiziție și pe de altă parte, prima tranșă 

acordată liceului nostru a fost epuizată cu celelalte cheltuieli, drept care se așteaptă tranșa a doua. 

S-au achiziționat: parchet pentru două săli de clasă, 2 uși, echipamente IT pentru centrele de educație ale 

proiectului, consumabile. 

IV. Activități de management 

Echipa de proiect a realizat următoarele activități în perioada scursă de la demararea proiectului: 

- stabilirea rolurilor și responsabilităților membrilor echipei de proiect; 

- întocmirea fișelor de post anexe la fișa postului cadru didactic; 

- stabilirea tutorilor și a responsabilităților acestora; 

- identificarea grupului țintă și a grupelor de lucru pe filiere; 

- participarea la toate întâlnirile cu monitoru desemnat atât la CCD Dâmbovița, cât și la liceu; 

- informarea ANAP cu privire la semnarea Acordului de grant; 
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- întocmirea bugetului estimativ pentru investiții; 

- întocmirea rapoartelor financiare lunare și a raportului financiar trimestrial; 

- întocmirea contractelor de muncă și înregistrarea în REVISAL; 

- realizarea bazei de date cu cadrele didactice implicate în proiect; 

- transmiterea către monitor a tututror documentelor solicitate; 

- întocmirea planului de achiziții pe 4 ani de proiect, respectiv pe primul an de proiect; 

- realizarea achizițiilor pentru primul an de proiect; 

- întocmirea orarului; 

- demararea activităților de pregătire pentru bacalaureat și a celor remediale; 

- întocmirea dosarelor elevilor din grupul țintă și semnarea acordurilor parentale; 

- realizarea unei structuri pentru documentele justificative pentru activitatea cadrelor didactice 

implicate în proiect; 

- consilierea cadrelor didactice în vederea întocmirii rapoartelor de activitate și a fișelor de pontaj 

lunare; 

- colectarea raporturilor de activitate lunare și a fișelor de pontaj solicitate; 

- solicitarea de livrabile și planificări pentru activitățile desfășurate;  

- planificarea și realizarea unor întâlniri de lucru în vederea bunei desfășurări a tuturor activităților 

din proiect; 

- recepția materialelor achiziționate; 

- desfășurarea în bune condiții a serviciilor de masă-catering; 

- monitorizarea activităților pedagogice și de sprijin. 

 

 Întocmit,  

 Coordonator proiect, 

 Prof. IVAN Adina 

 

IV.3. INSPECTII TEMATICE 

 

Nr 

crt 
Data 

Echipa de 

inspectori 
Aspecte vizate Observatii 

1.  4.10.2017 Insp. 

Homeghiu 

Catalina 

- Monitorizarea modului de valorificare 

a rezultatelor obținute de elevi la 

Evaluarea națională, clasa a VI-a în 

anul școlar 2016 - 2017 

 - Monitorizarea modului de organizare 

/ implementare a programelor de 

educație remedială la nivelul unităților 

de învățământ 

Exista rapoarte la mapa Comisiei de 

Evaluare nationala VI si la nivelul 

comisiilor metodice 

Rezultatele elevilor au fost analizate cu 

acestia si cu parintii 

 Exista plan de masuri – in rapoartele 

pe discipline si in planul operational al 

scolii 

Exista o evident a elevilor care au 

intampinat dificultati 

Exista planuri individuale de invatare 

(8 elevi la matematica, 10 elevi la lb 

romana, 8 elevi la stiinte) 

Au fost administrate teste initiale in 
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Nr 

crt 
Data 

Echipa de 

inspectori 
Aspecte vizate Observatii 

anul scolar 2017-2018, ale caror 

rezultate au fost analizate la nivelul 

catedrelor 

A fost stabilit grupul tinta pentru 

desfasurarea de activitati remediale si 

de sprijin 

2.  27.10.2017 

 

 

 

 

 

Insp. 

Homeghiu 

Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea modului de aplicare a 

curriculum-ului național la clasa a V-a 

 

 

Aplicarea curriculum-ului național la 

clasa a V-a – conform OMEN nr. 

3393/28.02.2017 

Sunt elaborate documente de proiectare 

Construirea demersului didactic pornnd 

de la nevoile de dezvoltare si specificul 

elevilor 

Continuturile invatarii sunt structurate 

si organizate prin activitati de invatare 

prin care se urmareste realizarea 

competentelor 

Monitorizarea implementării 

Programului ”A doua șansă” 

 

Elevii de la ”A doua șansă” sunt 

inregistrati in SIIR 

Se regasesc documentele prevazute in 

Metodologie 

Comisia de inscriere – decizia 

217/07.09.2017 

Comisia de evaluare si de recunoastere 

a competentelor dobantite anterior - 

decizia 218/07.09.2017 

Documentele scolare au fost 

completate pentru anul in curs. 

S-au realizat fise privind traseul 

individual  

Cadrele didactice au fost consiliate cu 

privire la procesul de evaluare 

Incadrarea s-a realizat conform 

prevederilor legale 

Monitorizarea modului de pregătire 

pentru examenele de bacalaureat și de 

certificare a calificării profesionale: 

 - cunoașterea metodologiilor specifice 

de către elevi, părinți, cadre didactice;  

Ordinele de ministru privind 

organizarea și desfășurarea examenelor 

nationale 2018 sunt afisate, atat la 

sediul unitatii cat sip e site 

La nivelul comisiilor metodice exista 

procese verbale incheiate in urma 
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Nr 

crt 
Data 

Echipa de 

inspectori 
Aspecte vizate Observatii 

- organizarea și desfășurarea 

programelor de pregătire a elevilor 

pentru aceste examene 

prezentarii prevederilor legislative 

specific e pentru examenele de 

Evaluare Nationala, Bacalaureat, 

certificarea calificării profesionale  

Au fost administrate chestionare 

elevilor din clasele a VIII a, a XII a si a 

XI a invatamant profesional, din care 

rezulta informarea lor cu privire la 

examenele nationale, calendarele de 

examen 

Se regasesc procesele verbale incheiate 

in urma prezentarii programelor 

valabile pentru 2017-2018, de catre 

profesorii care predau disciplinele de 

examen 

A fost elaborat graficul de pregatire 

suplimentara a elevilor 

3.  14.11.2017 Insp. Ilie 

Victor 

Modul de organizare si desfasurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor / 

catedrelor care se vacanteaza pe 

parcursul anului scolar in unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat 

A existat afisaj la sediul unitatii sip e 

site 

Informarea ISJDB a fost facuta letric si 

electronic, conform anexei 6 la PO 

Anuntul concursului de ocupare a 

posturilor a continut informatii, 

conditii, modalitate, data si ora 

Exista dosarele unui candidat pentru 

doua discipline 

Exista decizii de constituire a comisiei 

de organizare si desfasurare a 

concursului – 222/3.10.2017 si 

223/3.10.2017 

S-a emis decizie de ocupare a postului. 

Exista contract individual de munca. 

4.  24.11.2017 Insp. 

Homeghiu 

Catalina 

Reprezentat

nt CLDPS 

Ionescu 

Stefania 

Monitorizarea externa a implementarii 

PAS 

Se constata “progres bun” pentru O1 

(masurile 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8), O2 

(masurile 2.1, 2.2), O3(masura 3.1), O4 

(masurile 4.1, 4.3), O5 (masurile 5.1 – 

5.7), O6 (masurile 6.1, 6.2) 

Se constata “niciun progres” pentru  

O1 (masura 1.9) si O2 (masura 2.4) 

Se recomanda: 
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Nr 

crt 
Data 

Echipa de 

inspectori 
Aspecte vizate Observatii 

- urmărirea evoluţiei pieţei muncii în 

vederea identificării unei noi calificări 

profesionale şi se va depune 

documentaţia de autorizare. 

- intensificarea activităţilor de pregatire 

a elevilor pentru îmbunătăţirea 

performanţelor la examenele finale 

- monitorizarea mai eficientă a elevilor 

cu un număr mare de absenţe prin 

implicarea factorilor de decizie la 

nivelul  autorităţilor locale 

- participarea tuturor comisiilor 

metodice la activitati extracurriculare 

- implicarea mai activa a parintilor in 

activitatea de consiliere organizata de 

diriginte 

- reducerea cazurilor de indisciplina si 

violenta din scoala 

- asumarea unei responsabilităţi 

crescute în rezolvarea problemelor 

şcolii din partea autorităţilor locale. 

5.  29.11.2017 Insp. Iorga 

Nicolae 

Monitorizarea procesului educational al 

elevilor admisi pe locurile special la 

rromi 

Exista 2 elevi – clasa a XI a si clasa a 

XII a 

Elevii au note satisfacatoare, o buna 

frecventa, sunt politicosi, au tinuta 

vestimentara decent, au fost cooptati in 

proiectul Erasmus+ al liceului 

Se recomanda stabilirea unui cadru 

didactic mentor pentru acesti elevi. 

6.  6.12.2017 Insp. 

Vasilescu 

Liviu 

- Verificarea modului de constituire a 

Consiliului de administrație și a 

Consiliului profesoral; verificarea 

documentelor aferente consiliului de 

administrație și consiliului profesoral 

din unitățile de învățământ; 

 - Verificarea respectării 

reglementărilor legale referitoare la 

evaluarea anuală a personalului 

didactic și a personalului didactic 

auxiliar;  

-Verificarea documentelor școlare 

In fisele de evaluare a cadrelor 

didactice, nu este precizat explicit 

punctajul obtinut 

In cataloage sunt putine note 

In registrul matricol 121 nu sunt 

stampilate toate situatiile scolare. 

Procedurile de monitorizare si 

autoevaluare a unitatii de invatamant 

sunt in curs de realizare. 
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Nr 

crt 
Data 

Echipa de 

inspectori 
Aspecte vizate Observatii 

(cataloage, registre matricole etc.) 

7.  
13.12. 2017 

Insp. 

Homeghiu 

Catalina 

Monitorizarea înregistrării absenţelor, a 

notării ritmice (note / calificative), a 

întocmirii / respectării graficelor de 

susţinere a tezelor (aprobarea graficului 

desfășurării acestora de către director, 

conform art. 21, alin. 4, lit. o din 

Regulamentul cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin OMENCS 

nr. 5079/31.08.2016) 

Dirigintii completeaza lunar fisele de 

monitorizare a absentelor 

Absentele sunt motivate in baza 

documentelor justificative 

La clasele a XI a si a XII a au fost 

emise 43 preavize pentru absente 

nemotivate. 

 La clasele din invatamantul 

obligatoriu, dirigintii au trimis 

instiintari parintilor, adrese catre 

Primarie / Politie pentru absente 

nemotivate 

Masuri – Consilierea elevilor si 

parintilor, decontarea la termen a 

abonamentelor, sprijinirea elevelor 

aflate in situatii deosebite (art 105 

ROFUIP) – 6 eleve. 

Sunt note consemnate in cataloage, la 

majoritatea disciplinelor de studiu 

Exista raport al Comisiei de notare 

ritmica – nr 4573/23.11.2017 

Exista grafice de sustinere a tezelor, 

aprobate de director – nr 

4577/23.11.2017 

Toate tezele sunt planificate in luna 

decembrie. 

Verificarea respectării prevederilor 

OMEN 4371/2017 privind actualizarea 

permanentă și corectitudinea datelor 

introduse în SIIIR 

Comisia de gestionare SIIR – nr 

193/7.09.2017 

Comisia are componenta prevazuta la 

art 4 alin (3) din metodologie. 

Au fost completate datele 

corespunzatoare 

Operarea transferurilor – de reglat 

datele emise/primate 

Au fost introduce date pentru 82 

angajati (cadre didactice, didactic 

auxiliar, nedidactic) 

8.  
7.03.2018 Insp. 

Verificarea respectării legislației în 

vigoare privind încheierea situației 

- Legislatia este respectata 
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Nr 

crt 
Data 

Echipa de 

inspectori 
Aspecte vizate Observatii 

Homeghiu 

Catalina 

școlare pe semestrul I 

Verificarea modului de aprobare a 

transferurilor de elevi, conform 

prevederilor ROFUIP  

Verificarea utilizării soft-urilor 

educaţionale şi a platformelor de e-

learning, a platformelor dezvoltate prin 

proiectele cu finanțare externă în 

procesul de predare-învăţare-evaluare  

- Exista un registru al transferurilor 

- Exista softuri educationale 

9.  
19.03.2018 

Insp. 

Vasilescu 

Liviu 

- Respectarea programului de lucru 

- Actualizarea ROF 

- Rapoarte semestriale de activitate 

- Activitatea CA si CP 

- Monitorizarea SCMI 

- Verificarea incadrarii in bugetul 

aprobat 

- Verificarea planului de achizitii si a 

utilizarii fondurilor extrabugetare 

- Incheierea acordurilor de parteneriat 

- Verificarea proiectelor cu finantare 

europeana 

- Definitivarea actualizarii ROF 

- Definitivarea documentelor SCMI 

 

 

IV.4. INSPECTII GRADE DIDACTICE 

 

Nr crt Data 
Cadru didactic 

inspectat 
Echipa de inspectori Tipul inspectiei 

1 17.11.2017 Neagu Marian 

Prof. univ dr. Dragomir Marian 

Conf. univ. dr. Barbu Dumitru 

Insp. Constantinescu Octav 

Inspectie speciala pentru 

obtinerea gradului I 

2 19.12.2017 
Petrescu Petre 

Mircea 
Insp. Constantinescu Octav 

Inspectie speciala pentru 

acordarea gradului II 

3 17.01.2018 Oancea 

(Nedelcu) 

Conf. univ. dr. Toma Raluca Felicia 

Prof. univ dr. Barlea Gheorghe 

Inspectie speciala pentru 

obtinerea gradului I 
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Mihaela Petre 

Insp. Ghita Tatiana 

4 28.03.2018 
Zamfir 

Madalina 
Metodist Cismaru Daniela 

Inspecţie de specialitate 

definitivat 

5 26.04.2018 Stroila Eugen 
Bretcan Petre  

Mihaescu Mariana 

Inspectie speciala pentru 

obtinerea gradului I 

6 15.05.2018 
Zamfir 

Madalina 
Cismaru Daniela 

Inspecţie de specialitate 

definitivat 

7 22.05.2018 
Dumitrescu 

Mihaela 
Florea Cristina 

Inspectie curentă pentru 

obtinerea gradului I 

8 23.05.2018 Popa Georgeta Mihaescu Mariana 
Inspectie curentă pentru 

obtinerea gradului I 

9 23.05.2018 
Toma 

Constantin 
Prodan Mihai 

Inspectie curentă pentru 

obtinerea gradului II 
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IV.5. MANAGEMENT 

DIAGRAMA GANTT 

ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR 2017 – 2018 

 Activitatea manageriala/Luna 
09. 

2017 

10. 

2017 

11. 

2017 

12. 

2017 

01. 

2018 

02. 

2018 

03. 

2018 

04. 

2018 

05. 

2018 

06. 

2018 

07. 

2018 

08. 

2018 

1 
Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de 

diferență/ corigență susţinute la nivelul unității    
       

    
  

2 

Elaborarea/Revizuirea PDI  de către comisia de elaborare/revizuire 

aprobată de CA, dezbaterea și avizarea lui în C.P. , aprobarea în 

C.A. 
    

          

3 

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor metodice, a 

formațiunilor de studiu, de numire a coordonatorului pentru 

proiecte şi programe educative, a responsabilului cu formarea 

continuă   

  
           

4 
Proiectul planului de școlarizare: întocmire, avizarea de  C.P. și 

aprobarea de  C.A., depunerea la I.S.J.  
  

    
        

5 

Emiterea deciziilor de numire a diriginților, responsabililor de 

comisii, a membrilor C.A. aleși de către C.P., a secretarului CP, a 

secretarului CA. 
    

          

6 
Vizarea /întocmirea fiselor de post  pentru întreg personalul unității 

de învățământ    
   

  
       

7 Încadrarea unității cu personal didactic  
  

   
   

     
  

8 Elaborarea instrumentelor interne de  lucru utilizate în activitatea de 

îndrumare, control şi evaluarea tuturor activităţilor care se 
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 Activitatea manageriala/Luna 
09. 

2017 

10. 

2017 

11. 

2017 

12. 

2017 

01. 

2018 

02. 

2018 

03. 

2018 

04. 

2018 

05. 

2018 

06. 

2018 

07. 

2018 

08. 

2018 

desfăşoară în unitatea de învăţământ  

9 
Efectuarea săptămânal a 4 asistenţe la orele de curs, astfel încât 

fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru                        

10 Aprobarea  graficului serviciului pe şcoală al personalului didactic  
  

    
  

      

11 
Aprobarea  graficului de activități  organizate de cadrele didactice 

(olimpiade, competiții, festivaluri etc)   
    

  
      

12 Aprobarea  regulamentelor  
  

           

13 
Elaborarea/revizuirea ROF și RI, dezbaterea în CP și CRP, 

aprobarea de către C.A.     
          

14 
Încheierea  contractelor de muncă pentru personalul unității de 

învățământ    
           

15 
Aprobarea perioadelor concediilor de odihnă ale personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, concediilor fără plată  
 

  
       

  
  

16 
Aprobarea trecerii personalului salariat al unităţii de învăţământ, de 

la o gradaţie salarială la alta    
   

  
       

17 

Aprecierea personalului didactic de predare la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, înscrierea la concursurile de metodiști 

ai ISJ, în vederea obținerii gradaţiilor de merit.  

 
                

   

18 Elaborarea proiectului de buget propriu   
    

        

19 
Prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de 

execuţie bugetară  
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 Activitatea manageriala/Luna 
09. 

2017 

10. 

2017 

11. 

2017 

12. 

2017 

01. 

2018 

02. 

2018 

03. 

2018 

04. 

2018 

05. 

2018 

06. 

2018 

07. 

2018 

08. 

2018 

20 
Emiterea deciziei de numire a persoanei care răspunde de sigiliul 

unităţii de învăţământ şi de eliberarea actelor de studii    
           

21 
Asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul 

obligatoriu    
          

  

22 
Aprobarea diverselor  facilităţi financiare pentru elevi, la nivelul 

unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare      
   

  
      

23 
Prezentarea raportului  (semestrial şi anual) general privind starea şi 

calitatea învăţământului (CA, CP, părinți) 
 

  
   

  
      

24 Evaluarea personalului nedidactic     
  

       

25 
Întocmirea, împreună cu contabilul, a  proiectului  planului anual de 

venituri şi cheltuieli   
  

    
        

26 Organizarea Evaluărilor naționale cls. a II-a, a IV-a, a VI-a          
    

   

27 Organizarea Evaluărilor naționale pentru clasele  a VIII-a       
  

  
  

  

28 Organizarea Admiterii în învățământul liceal         
      

 

29 

Organizarea examenului de Bacalaureat pentru absolvenții claselor 

a XII-a si a examenelor de atestat și certificare a competențelor 

profesionale  

      
  

  
      

30 

Întocmirea dosarelor pentru mobilitatea personalului didactic 

(menţinerea  ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta 

de pensionare la cerere, pretransfer, continuitate suplinire,  detașare, 

titularizare) 
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 Activitatea manageriala/Luna 
09. 

2017 

10. 

2017 

11. 

2017 

12. 

2017 

01. 

2018 

02. 

2018 

03. 

2018 

04. 

2018 

05. 

2018 

06. 

2018 

07. 

2018 

08. 

2018 

31 Încărcare, actualizare SIIIR  
  

   
    

   
  

  

32 Stabilirea tematicii C.A. si C.P. 
  

    
  

      

33 Vizarea cataloagelor, carnetelor de elevi 
    

          

34 Întocmirea statelor de funcții 
  

           

35 Avizarea  autorizaţiilor sanitare, SSM, PSI.  
  

           

36 
Monitorizarea activității  comisiilor metodice și a comisiilor pe 

probleme  din școală   
 

  
  

        
   

37 
Asigurarea sistemului de protecție si securitate al elevilor si 

personalului    
   

    
      

38 
Sprijinirea  cadrelor didactice în dezvoltarea  profesionala si 

personală                          

39 

Verificarea  completării cataloagelor: date elevi, date părinți, 

denumiri complete discipline opționale, completarea indicatorilor, 

încheierea mediilor,  scrierea notelor de la teze, - legarea, semnarea, 

stampilarea cataloagelor 

  
    

  
   

      

40 
CDȘ: prezentarea ofertei în C.P., exprimarea opțiunilor 

elevilor/părinților, stabilirea opționalelor, avizarea programelor   
 

              
   

41 Monitorizarea frecvenţei elevilor  
      

 
  

 
      

  

42 Planificarea programului ”Școala altfel”  
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ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL 

Această activitate s-a desfășurat la toate nivelele și sectoarele de către responsabilii de arie curriculara, catedră, comisie, compartiment și de către conducerea 

liceului, analizându-se cauzele care au anumite disfuncționalități precum și modalități de remediere ale acestora, modul în care fiecare angajat își îndeplinește sarcinile de 

serviciu. S-au efectuat asistențe la orele de curs, dirigenții, activități ale comisiilor metodice, ședințe cu părinții, activități extrașcolare, constatându-se o îmbunătățire a 

activității și un interes crescut manifestat de cadrele didactice și elevi față de munca educativă. De asemenea majoritatea angajaților încearcă să-și îndeplinească sarcinile 

ce le revin prin planul managerial al liceului. 

În urma asistențelor la ore, s-a constatat că predomină încă metode expozitive și că nu se utilizează metode activ-participative care să stimuleze elevul și să-l 

conștientizeze la propria formare, de asemenea caietele de notițe nu sunt verificate de către profesori, aceștia fiind indiferenți și față de aspectul clasei, sau al ținutei 

elevilor. Este momentul să ne schimbăm atitudinea să stimulăm gândirea elevilor, să se intereseze de propria lor gândire. 

Un aspect neplăcut este nesemnarea condicii de prezență, cât și întârzierile de la ore a profesorilor, pe care numai prezența celor doi directori îi fac să se îndrepte 

către sălile de curs, orice justificare în acest caz fiind de prisos. 

   



 

IV.6. PARTENERIATE EDUCATIONALE 

Cu părinţii 

Şcoala se consideră ca fiind coresponsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. 

Şcoala îi informează în permanenţă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi 

extracurriculare desfăşurate. Răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi stimulează să-şi aducă 

contribuţia la bunul mers al şcolii. 

 Optimizarea Relaţiei Scoală –Familie 

S-a realizat prin: 

 Semnarea contractelor educaționale 

 Activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, pentru a se asigura o comunicare constantă, 

promptă şi eficientă cu părinţii, conform planificării şi orarului; 

 Şedinţe cu părinţii: 

- pe clase - desfăşurate conform calendarului activităţii dirigintelui la clasă şi în urma cărora s-au 

întocmit procese verbale; 

- pe şcoală – în luna octombrie 

  Se poate aprecia că prezenţa părinţilor la aceste şedinţe a fost in general sub 50%, procent mai mare 

înregistrându-se la gimnaziu.  

 Consilierea psihopepagogică a elevilor numai cu acordul părinţilor conform procedurii de identificare a 

copiilor / elevilor cu nevoi specifice de  consiliere;  

  Vizite la domiciliul sau la locul de muncă al părinţilor elevilor cu probleme disciplinare sau de 

absenteism; 

  Informarea părinţilor cu privire la prevederile legale, referitoare la examenele nationale 

 Colaborarea cu părinţii şi Comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea 

elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi. 

  Perfecţionarea Colaborării Şcoală – Familie, Alţi Factori Educativi Din Comunitate 

 Implicarea comunităţii locale în rezolvarea fie a problemelor de abandon şcolar şi exmatriculare fie a 

problemelor disciplinare sau de alta natură s-a făcut prin monitorizarea elevilor de către Poliţia de proximitate, 

Serviciul de asistenţă socială al primăriilor de domiciliu în urma adreselor sau sesizărilor  trimise de diriginţi. 

 Şcoala a beneficiat de sprijin prompt şi eficient  din partea poliţiei de proximitate din Moreni în 

rezolvarea situaţiilor specifice apărute în diferite momente şi de o susţinere superficială în activitatea de 

prevenire a acestora. Serviciile de asistenţă socială ale primăriilor de domiciliu au răspuns în general solicitărilor 

diriginţilor, mai puţin cel din Moreni. 

Cu agenţii economici 

Şcoala colaborează cu agenţii economici din regiune pentru: 

- Desfăşurarea instruirii practice a elevilor de la învăţământul liceal și profesional 

-  Susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare  

-  Inserţia socio-profesională a absolvenţilor – în fiecare an şcolar agenţii economici sunt invitaţi  să participe la 

desfăşurarea probei practice din cadrul examenului de absolvire şi a examenului pentru obţinerea certificatului 

de competenţe profesionale - nivel 3 și 4, prilej cu care îşi recrutează viitoarea forţă de muncă dintre absolvenţii 

şcolii. 

Parteneriatul social în formarea profesionala se materializează în: 
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-  validarea de către agenţii economici a standardelor de pregătire profesionala (SPP); 

-  implicarea agenţilor economici în elaborarea curriculum-ului de dezvoltare locală 

-  cooptarea agenţilor economici ca membri ai comisiilor de examinare în cadrul examenelor de absolvire a 

învăţământului profesional şi tehnic; 

-  consultarea agenţilor economici în procesul de fundamentare a planului de şcolarizare pentru învăţământul 

profesional şi în procesul de elaborare a planului de acţiune al şcolilor; 

-  atragerea de către şcoli a resurselor de finanţare extrabugetare. 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr elevi 

cu 

contract 

Tip 

Învăţământ  
Calificarea profesională 

Operatorul economic 

partener 

1 IX B p 13 Inv.profesional 
Lacatus constructii metalice 

si utilaj tehnologic 

SC.TRICONWOOD.SRL 

 

 2 IX B p 13 Inv.profesional Sudor 

3 IX A p 24 Inv.profesional 
Electromecanic masini si 

instalatii industriale 
SC.VASIBAN.SRL 

4 X A p 14 Inv.profesional 
Electromecanic masini si 

instalatii industriale 
SC.VASIBAN.SRL 

5 X A p 14 Inv.profesional Sudor SC.TRICONWOOD.SRL 

6 XI A p 11 Inv.profesional 
Electromecanic masini si 

instalatii industriale 
SC.VASIBAN.SRL 

7 XI B p 11 Inv.profesional Sudor 

SC.TRICONWOOD.SRL 
8 XI B p 11 Inv.profesional 

Lacatus constructii metalice 

si utilaj tehnologic 

 

Cu autorități locale  

Şcoala desfăşoară un parteneriat activ pentru educaţie, formare profesională şi pentru administrarea unităţii 

şcolare cu autorităţile locale: Primăria, Poliţia, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională, Direcţia de Sănătate Publică, secţia pentru Tineret şi Sport Dâmboviţa, Direcţia 

Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Penitenciarul Mărgineni. 

Şcoala colaborează cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Munca Dâmboviţa pentru desfăşurarea unor 

cursuri de calificare adulţi (Operator introducere, validare și prelucrare date - OIVPD) si cu Asociatia APOLLO 

PLOIESTI – cursuri de formare. 

Cu patronate, sindicate, asociaţii profesionale 

Şcoala desfăşoară parteneriate pentru formare profesională, competiții sportive, promovarea imaginii liceului şi 

pentru administrarea unităţii şcolare cu Biblioteca Municipală Moreni,  Biblioteca Judeţeană, Clubul Sportiv 
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Municipal Moreni, OMV Petrom, BCR, Tymbark Romania, Radio Minisat, Junior Achievement România, 

Europe Direct, cu sindicate. 

Cu instituţii de învăţământ preuniversitar și universitar 

Parteneriate cu: ISJ Dâmboviţa, CCD Dâmboviţa, CJRAE, Clubul Copiilor Moreni, școli generale din județ şi 

cu instituţii de învăţământ universitar – Universitatea ”Valahia” Târgoviște. 

Parteneriate externe 

S-au dezvoltat parteneriate cu instituţii europene pentru derularea unor proiecte finanţate din programe europene 

(Erasmus+) - City College Plymouth, Anglia – pentru formarea profesională a elevilor și cadrelor didactice; 

parteneriate de schimb la distanta, prin platforma e-twinning. 

 

IV.7. DOMENIUL ECONOMIC, TEHNICO-ADMINISTRATIV 

RESURSE FINANCIARE 

In perioada 01 septembrie 2017- 31 august 2017, unitatea noastra scolara a beneficiat de urmatoarele 

sume pentru finantarea ativitatii: 

1. BUGET LOCAL – primarie = 1.722.939 lei cuprinde atat finantarea de baza cat si finantarea 

complementara: 

- cheltuieli de personal = 1573381 lei folositi la achitarea drepturilor salariale ale personalului, 

diferente salariale castigate in instanta si la plata viramentelor aferente; 

De mentionat ca deficitul bugetar pentru plata salariilor a fost de 277000 lei 

- cheltuieli materiale = 88495  lei din care: 

o cheltuieli cu energia termica si electrica  = 25268 lei; 

o cheltuieli cu apa rece, canal, salubritate  = 23873 lei; 

o cheltuieli cu carburanti  = 399 lei; 

o cheltuieli cu transportul CD navetiste = 5821lei:; 

o cheltuieli cu telefonia,internet  =  2224 lei; 

o alte cheltuieli = 21911lei (verificare prize de pamant, mentenanta sisteme informatice, , 

materiale diverse reparatii si intretinere, competitii sportive,etc.); 

o fond de handicap – 7800 lei 

o alte cheltuieli- evaluare medicala angajati - psihologica si medicina muncii = 1.200 lei 

2. BUGET  DE STAT – I.S.J  total fonduri alocate = 131355 lei.: 

- cheltuieli de personal  = 3360  lei  sume folosite pentrua achitarea drepturilor si a viramentelor 

aferente pentru examene nationale; 

- cheltuieli – asistenta sociala = 12432 lei si reprezinta suma folosita pentru   decontarea 

transportului elevilor navetisti 

- cheltuieli cu bursele – 79535 lei reprezinta sumele utilizate  pentru plata bursele elevilor Scoala 

Profesionala si  beneficiarii programului Bani de liceu 

- alte cheltuieli – deplasari examene nationale , pregatire profesionala =  2278 lei  

 

3. VENITURI PROPRII:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

INCASARILE  realizate au fost de  25431 lei; 

PLATI =  25431  lei ,aceste sume au fost utilizate astfel: 

- cheltuieli cu furnituri de birou= 5157 lei  

- cheltuieli cu materiale de curatenie = 2508  

- cheltuieli cu carburanti  - 438 lei 
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- cheltuieli cu servicii postale – 986, 

- cheltuieli cu materiale si servicii diverse – 6347 lei astfel: servicii informatice, achizitie mingi 

baschet, rovinieta, agregate renovare cabina poarta, servicii intretinere microbuz (ITP, taxa cheie 

document acces, descarcare cartela auto), . 

- Cheltuieli cu alte bunuri si servicii - 4977 astfel: oferta scolara, materiale intretinere cladiri ( 

parchet, maturi), servicii postale, contor secundar 4 faze, servicii LEX. 

- cheltuieli cu obiecte de inventar – 5018 lei astfel: freza zapada, aspirator, usa termopan, jaluzele 

verticale 

 

Tip cheltuieli Suma 

Materiale Birotica 9139 

Materiale Intretinere/Curatenie 7594 

Gresie / Termopane/ Parchet 12555 

Mobilier 12832 

Motorina, Ulei 2017 

Echipamente / Accesorii IT 1737 

Camere Supraveghere 12000 

Utilaje, Amenajari Curte Interioara 4742 

Mingi, Teren Baschet 4434 

Total 67553 

 

 

IV.8. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

GRAFICUL ȘI ORDINEA DE ZI A  ȘEDINȚELOR ORDINARE ALE CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 
Tematica Luna și anul 

 

 

1. 

o Evaluarea activităţii cadrelor didactice pentru anul şcolar 2016-2017 şi 

acordarea calificativelor pentru personalul didactic și didactic auxiliar 

o Revizuirea şi aprobarea fişei individuale a postului pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar 

o Particularizarea fişei-cadru a postului de director adjunct 

o Particularizarea contractului educaţional-tip  în care sunt înscrise drepturile 

şi obligaţiile reciproce ale şcolii şi părinţilor elevilor din clasele: I, a V-a şi a 

IX-a, respectiv a celor veniţi prin transfer 

o Desemnarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare 

o Aprobarea CDŞ, a organigramei, a încadrării, a orarului, a programului de 

funcţionare a școlii, a graficului de serviciu pe școală, a profesorilor 

diriginți, a repartizării personalului didactic de predare pentru învățământul 

preșcolar și primar pentru anul 2017-2018 

o Aprobarea componenţei nominale și a atribuțiilor comisiilor metodice și pe 

probleme, a şefilor de catedră/responsabili de comisii 

o Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal din unitate 

o Analizarea și aprobarea regulamentului CEAC 

o Aspecte organizatorice (transferuri elevi, constituirea formațiunilor de studiu 

Septembrie 

2017 
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etc.) 

o Aprobarea/revizuirea procedurilor elaborate la nivelul unității de învățământ 

2. o Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

o Aprobarea Regulamentului intern  

o Organizarea activității CA: repartizarea responsabilităților membrilor CA, 

stabilirea tematicii, adoptarea Regulamentului de funcționare a CA   

o Validarea rapoartelor semestriale și anuale de activitate  

o Validarea raportului de evaluare internă (RAEI) pentru anul școlar 2016-

2017 

o Aprobarea calendarului activităților educative școlare și extrașcolare 

o Aprobarea acordării burselor școlare  

o Aprobarea PDI/PAS pentru perioada 2017-2020/2022 (sau ale modificărilor 

acestuia) 

o Aprobarea planului managerial al directorului și directorului adjunct 

o Avizarea planului de implementare/planului operațional  PDI/PAS pentru 

anul școlar 2017-2018 

o Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă (conf. Art. 6 (2) 

al OMECTS 5559/7.10.2011) 

o Aprobarea perioadei și a programului ”Școala altfel: Să știi mai mult, să fii 

mai bun!” (în funcție de perioada aleasă se poate muta în altă lună) 

Octombrie 

2017 

 

3. o Analiza activității departamentului administrativ 

o Analiza nevoilor de formare ale personalului didactic al unității 

o Aprobarea proiectului de buget al unității pentru anul 2018 

o Avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 

Noiembrie 

2017 

 

4. o Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2018-2019 

o Analiza desfăsurării pregătirii elevilor pentru  olimpiade și concursuri 

școlare 

o Aprobarea temelor pentru atestatele profesionale si pentru examenul de 

certificare a competenţelor profesionale – pentru licee 

Decembrie 

2017 

 

5. o Evaluarea activităţii personalului nedidactic pentru anul 2017  

o Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de post pentru personalul 

nedidactic 

o Avizarea execuției bugetare 

o Aprobarea schemei de personal didactic auxiliar și nedidactic 

o Aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de predare 

o Controlul parcurgerii materiei și a evaluării ritmice a elevilor 

Ianuarie 

2018 

 

6. o Analizarea și soluționarea cererilor de transfer ale elevilor Februarie 2018  

 

IV.9. CONSILIUL PROFESORAL 

A abordat în sem I anul şcolar 2017- 2018 următoarele probleme: 

- validarea situaţiilor şcolare după corigenţe şi la sfârşitul semestrului I   

- aprobarea notelor la purtare 

- alegerea Consiliului de administraţie  

- stabilirea responsabilităţilor la catedre şi comisii  

- instructaj comisie de securitate şi sănătate în muncă 

- diseminare cursuri şi proiecte europene 

- validarea raporturilor de analiză şi a planurilor manageriale 
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- informare proceduri CEAC 

- aprobarea ROF ȘI RI 

- dezbaterea criteriile de evaluare personal didactic 2017-2018  

- comunicări de la şedinţele ISJ şi măsuri de punere în aplicare a sarcinilor trasate în cadrul şedinţelor 

- probleme ale procesului instructiv-educativ (parcurgerea curriculumului, activitatea remedială.) 

- măsuri de ameliorare a absenteismului  

- formarea personalului didactic 

- prezentarea procedurii de depistare a copiilor cu CES elaborată de  catre CJRAE 

- aprobarea continuităţii cadrelor didactice pensionabile  

- monitorizarea elevilor cu părinţi plecaţi din ţară 

- probleme de personal 

- monitorizarea documentelor şcolare - cataloage 

- planuri de măsuri pentru încheierea sem. I 

 

 

 

IV.10. CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR  

În afara întâlnirilor regulate ale Consiliului consultativ al elevilor, activitatea acestuia a fost marcată de 

următoarele evenimente deosebite: Alegeri: pentru a stabili preşedintele şi comitetul de conducere a consiliului 

s-au organizat alegeri. Astfel, după o campanie electorală de 1 săptămâna au fost desemnaţi: preşedinte – Rauta 

Stefania, vicepreşedinte – Pletosu Andreea, secretar – Serban Alexandra. 

Reprezentantii CSE au participat la Adunarile Generale ale Consiliului Judetean al Elevilor. 

 

IV.11. CONSILIUL CONSULTATIV AL PĂRINŢILOR 

 În semestrul I al anului şcolar 2017/2018 s-au organizat întâlniri periodice şi activităţile specifice consiliului 

consultativ al părinţilor. După alegerea reprezentanţilor fiecărei clase, au fost organizate alegeri pentru 

desemnarea preşedintelui şi comitetului de organizare a Consiliului consultativ al părinţilor la nivel de unitate 

şcolară. Presedintele Consiliului consultativ al părinţilor a fost ales dl Dragan Florin. 

Consiliul a avut întâlniri în care a analizat regulamentele în vigoare, transmiţând informaţiile apoi la clasele pe 

care le reprezintă. S-a implicat şi a susţinut activităţile curriculare şi extracurriculare propuse la nivel de unitate 

şcolară. 

 

IV.12. COMPARTIMENT – SECRETARIAT 
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SECRETAR SEF – DUTA NICOLETA 

Activităţi desfăşurate de serviciul secretariat, în anul şcolar 2017 - 2018: 

- Întocmit decizii 

- Întocmit contracte de muncă şi fişa postului pentru nou angajaţi  

- Actualizat REVISAL 

- Actualizat SIIIR 

- Evidenţă concedii odihnă salariaţi 

- Situaţie elevi peste 18 ani, pentru casa de asigurări 

- Alocaţii de stat pentru elevii peste 18 ani transmisă la ISJ Dâmboviţa 

- State de plata pentru burse bani de liceu  

- State de plata pentru burse profesionale  

- State de plata pentru elevii beneficiari de drepturi conform HG 423/2016 (4 dosare) 

- Eliberare adeverinţe diverse: elevi existenţi, absolvenţi promoţii anterioare 

- Completat condică prezenţă conducere şi didactic auxiliar 

- Arhivare documente 

- Întocmit liste cu clasele existente în anul şcolar 2017 – 2018 

- Întocmit dosare cu catalog provizoriu pe clase 

- Monitorizarea mişcării elevilor (primirea sau eliberarea dosarelor complete, întocmirea adreselor, 

emiterea cererilor în SIIIR, urmărirea eventualelor cereri primite) la începutul sem I 

- Primire dosare burse bani de liceu, completare fişier on-line cu datele solicitanţilor (31 dosare) 

- Primire dosare de la diriginţii claselor de învăţământ profesional, cu documentele elevilor şi părinţilor, 

necesare pentru a beneficia de bursa profesională în anul şcolar 2017 – 2018 (92 dosare) 

- SC0 

- Situaţie statistică sfârşit an şcolar 2016 – 2017 întocmită pe forme de învăţământ şi calificări, date 

completate în SIIIR şi pe Portalul web al INSSE on-line,  transmise la ISJ în două exemplare  

- Situaţie statistică început an şcolar 2017 – 2018 întocmită pe forme de învăţământ şi calificări, date 

completate în SIIIR şi pe Portalul web al INSSE on-line,  transmise la ISJ în două exemplare  

- Situaţie beneficiari de alocaţie de susţinere a familiei - semestrial pentru judeţul Dâmboviţa şi judeţul 

Prahova (intre 40 – 60 cazuri) 

- Situaţie privind securitatea în caz de incendii, pt Poliţia Moreni 

- Adeverinţe pentru elevi beneficiari de alocaţie din Germania 

- Situaţie on-line privind absolvenţii de gimnaziu 2017 şi realizarea planul de şcolarizare pentru 2017 – 

2018 

- Evidenţă numeric existent la clasele V-VIII pentru programul lapte / corn 

- Adresă aprobare ISJ pentru funcţionarea claselor cu efective peste numeric aprobat 

- Întocmit adeverinţă de modul pentru cursanţi ai programului ,,A DOUA ŞANSĂ” 

- Întocmit adeverinţe pentru pentru dosare de pensionare a absolvenţilor de şcoală profesională 

- Ridicat acte studii de la ISJ pentru absolvenţii 2017 

- Completare registre matricole 

- Înregistrarea elevilor nou veniţi în registre matricole  

- Distribuit cataloage diriginţilor conform tabelului cu diriginţii din anul şcolar 2017 – 2018 

- Distribuit carnete de elev pentru clasele V, IX - liceu, IX – înv. Professional 

- Întocmit necesar de material consumabile pentru secretariat 

- Întocmit dosar de pensionare pentru Moroşan Ion 

- Întocmit şi eliberat adeverinţe diverse 

- Înregistrare corespondenţă zilnic 

- Înregistrare documente în registrul de întrări – ieşiri zilnic 

- Situaţie statistică sfârşit semestru I 

- Întocmit lunar necesar burse, transmis la ISJ Db 

- Întocmit lunar state burse bani de liceu şi profesionale 

- Întocmit necesar si state de plată pentru elevii beneficiari de drepturi băneşti conform HG 

423/16.06.2016 

- Întocmit adeverinţe pentru casa de pensii 

- Înregistrat situaţiile neîncheiate ale elevilor în SIIIR, nominal şi monitorizarea acestora 

- Întocmit dosare privind mişcarea elevilor la sfârşitul sem I 
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- Întocmit necesar acte studii pentru promoţia 2018 

 

SECRETAR -  ENCIU GABRIELA 

Activităţi desfăşurate în anul şcolar 2017 - 2018 

 am adecvat activitatea compartimentului la planul de dezvoltare instituţională  şi specificului local. 

 Am întocmit contracte individuale de muncă personalului venit în unitate la începutul anului școlar, fișe 

de post tuturor cadrelor didactice din unitate, și decizii pentru comisiile de lucru cu caracter temporar/ocazional. 

 Am întocmit planificarea concediilor de odihnă, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru personalul 

didactic auxiliar și nedidactic. 

 Am efectuat achiziții pentru diversele activități și nevoi ale unității și pentru proiectul ROSE. 

 Am întocmit Contracte de închiriere inclusiv acte adiționale la contractele existente, tuturor chiriașilor 

din căminul unității scolare. 

 Am încasat diverse taxe școlare și chirii. 

 Am procurat, păstrat şi cunosc documentele  privind legislaţia şcolară  (legi, hotărâri, ordine, 

regulamente, instrucţiuni, adrese ) 

 Am utilizat TIC  la întocmirea documentelor şcolare. 

 Am arhivat documentele privind pontajele, statele de personal și statele de plată ale salariaților, 

documentele privind naveta elevilor și cadrelor didactice navetiste, în condiţii optime. 

 Am completat la zi programul REVISAL, dosarele personale ale angajaţilor respectând legislaţia în 

vigoare. 

 Am întocmit decizii privind salarizarea personalului începând cu data de 01.01.2018. 

 Am actualizat statele de personal cu diversele situații apărute lună de lună.  

 Am întocmit statele de plată lunare ale salariaţilor pe baza contractelor de muncă. 

 Am prezentat  pentru verificare si viza de control financiar preventiv contabilităţii, statele de plată cu 

cel puţin 3 zile înainte de data planificării pentru întocmirea documentelor către Trezorerie. 

 Am întocmit ordine de plată pentru salarii și contribuțiile aferente. 

 Am întocmit state de plată pentru transportul elevilor și cadrelor didactice navetiste.  

 Am întocmit statisticile solicitate de INS (S1- privind salarizarea personalului), ISJ sau alte instituţii la 

timp şi la solicitarea acestora conform termenelor, cât şi alte statistici privind personalul unităţii. 

 Am întocmit în baza legislaţiei în vigoare o serie de proceduri la activităţile specifice compartimentului 

de secretariat. 

 Am colaborat cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare. 

 Am asigurat circuitul documentelor în condiţii optime. 

 Am păstrat permanent legătura cu ISJ, CCD, unităţile de învăţământ din cadrul judeţului.  

 Am asigurat relaţiile cu publicul în timpul programului de serviciu. 

 Am informat conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară ( decrete, legi, hotarâri, 

ordine, regulamente, instrucţiuni). 

 Am ţinut o evidenţă clară a documentelor pe care le-am gestionat şi arhivat. 

 Am intermediat comunicarea între şcoală şi beneficiarii ei. 

 Am preluat şi furnizat date între elevi- cadre didactice – direcţiune – ISJ – alte şcoli prin intermediul e-

mail-ului. 

 Am participat pe parcursul anului şcolar la cursuri de formare continuă.   

 Am contribuit la promovarea imaginii şcolii. 

 M-am implicat în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii. 

 Am oferit disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor. 

 Cunosc normele, procedurile de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi ISU pentru activităţile 

desfăşurate în şcoală. 

 Am respectat ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de PSI şi ISU pentru 

toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

 Asigur o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada zilei, cu tot ce implică 

aceasta: eliberare documente, furnizare  informaţii, efectuarea diferitelor situaţii cerute atât de conducerea 

unităţii cât şi de ISJ. 

 am raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenta în unitate. 
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    În toată această perioadă  relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare şi respect reciproc, iar  

faţă de personalul din unitate atat didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost atât de colaborare cât  şi de 

respect reciproc. 

 

IV.13. BIBLIOTECA SCOLARA 

Descrierea bibliotecii 

1. Suprafaţa bibliotecă: 60,20 mp 

2. Numărul sălilor: 2 

3. Stagii de formare în domeniu la care a participat Bibliotecarul: 

Titlul programului de formare Perioada Locaţia 

Biblioteca și CDI, factor cheie în educația elevilor 2017 - 2018 CCD – Dâmbovița 

  

Calculatoare existente în biblioteca: 3 

Conexiune la internet: x există  □ nu există 

Situaţia gestiunii fondului documentar: gestiune clasică 

 

Fondul documentar : 

Cărţi 

(Nr. volume) 

Abonamente ziare/ 

reviste 

(Titluri) 

Documente intrate 

(număr total şi 

titluri noutăţi) 

CD- rom 

DVD- rom 

(număr total şi 

titluri noutăţi 2009) 

Donații 

(Titluri) 

Observaţii 

28226 
1 – Tribuna 

învățământului 
9 251 64  

Programul bibliotecii (intervalul orar în care este deschis publicului): 

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

730 - 1530 730 - 1530 730 - 1530 730 - 1530 730 - 1530 

 

Frecventarea bibliotecii: 

Nr. cititori 
Nr. titluri/publicaţii 

împrumutate 

Nr. titluri/publicaţii consultate la 

sala de lectură 
elevi profesori alţii 

560 62 11 262 210 
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Activităţi organizate în bibliotecă: 

A. Activităţi pedagogice: 

Lecţii susţinute de către 

cadrele didactice 

Lecţii în parteneriat 

cadru didactic- 

documentarist 

Lecţii susţinute 

de bibliotecar 
Lecţii interdisciplinare Proiecte 

4 16 4 7 
- 

 

B. Activităţi culturale: 

Activităţi Număr de activităţi 

Expoziţii 3 

Activităţi prilejuite de diverse evenimente 5 

Ateliere de creaţie 2 

 

 Parteneri ai bibliotecii  în vederea organizării/ susţinerii de activităţi: 

 Cabinet asistență psihopedagogică 

 Cadre didactice 

 Profesori diriginți 

 Informatician școlar 

 Cabinetul medical școlar 

Bibliotecar, 

Sandu Maria Magdalena 

 

IV.14. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

Sectorul administrativ gospodăresc, coordonat de dl Grigore Mario, a depus toate eforturile pentru 

asigurarea unei curățenii corespunzătoare și o funcționare normala a centralelor termice, care sunt depășite 

tehnic și moral, a efectuat deratizări periodice și o curățenie generala, o dată de lună. Acest fapt a asigurat 

condiții optime de igienă pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate. Pentru asigurarea unor condiții 

optime, pentru noul an școlar, în timpul vacanței de vară, au fost remediate defecțiuni la instalațiile electrice 

sanitare și de încălzire, au fost înlocuite geamurile sparte, reparat ușile, broaștele etc. 

În perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018, compartimentul administrativ a efectuat următoarele 

lucrări de întreținere și reparații: 

 Verificat și reparat instalațiile sanitare din ambele școli și cămin. 
 Înlocuirea și completarea becurilor și neoanelor din sălile de clasă și coridoare. 
 Toaletarea arborilor și tunderea gazonului din incinta școlii, întreținut spații verzi 
 Consolidat caloriferele desprinse din sala 1 școala veche, sala 9, hol parter, hol et. I, sala 

20, hol et.II, școala nouă, sala11. 
 Reparat și înlocuit blaturile scaunelor deteriorate din sălile de clasă. 
 Conservat instalația din cantină (golirea de apă din radiatoare, conducte, centrale). 
 Reparat dușumea sala de sport. 
 Reparat canapelele din parcul școlii. 
 Montat gresie și faianță grup sanitar etaj II școala nouă. 
 Montat gresie intrare școala nouă. 
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 Montat gresie hol cabină pază. 
 Izolat acoperiș cabină pază. 
 Reparat și vopsit interior și exterior cabină pază. 
 Montat ușă parter școala veche. 
 Montat dispozitive de închidere la ușile parter școala veche. 
 Reparat copertină intrare școala nouă. 
 Instalație electrică sala 21 (panou siguranță). 
 Demontat ușă metalică hol școala nouă, reparat glaf. 
 Montat lambriu sala 10. 
 Văruit pereți sala 10. 
  Amenajat cameră îngrijitori prin: montat mașină de spălat automată, conectat la rețeaua 

de alimentare cu apă, racordat la canalizare. 
 Montat hotă absorbție la atelier sudură. 
 Reparat și gletuit pereți atelier sudură. 
 Instalație electrică pentru calculatoare la sala 20. 
 Montat boiler electric pentru apă caldă școala veche. 
 Instalație electrică pentru boiler apă caldă școala nouă. 
 Montat lavoar parter școala veche. 
 Montat wc etaj I profesori școala veche. 
 Instalație electrică dușuri etaj II cămin. 
 Amenajat arhiva școala veche parter. 
 Reparat glaf ușă sala 9 școala veche, ușă intrare 
 Reparat glaf ușă sala 15. 
  Montat ușă metalică cabinet psihologie. 
 Demontat ușă și reparat glaf anexă cancelarie. 
 Montat faianță glaf fereastră anexă cancelarie. 
 Schimbat lămpi pentru ilumint anexă cancelarie. 
 Demontat și remediat vopseaua exfoliată la cele două table de scris de la  sala 4. 
 Zidit pereți pentru montarea ferestrelor hol cabină poartă. 
 Gletuit și văruit pereți cabină poartă. 
 Verificat zilnic și remediat defecțiunile apărute accidental în clădirile din incinta 

instituției. 
 Parchetat sălile 9 si 15 
 Montat gresie camera pentru lapte și corn, sala 1, grup sanitar etaj 1, școala nouă 
 Turnat placă beton teren baschet 
 Reparat mese 
 Pregătit săli pentru Examenul de bacalaureat 
 Montat 5 vase de toaletă, robineți siguranță grup sanitar etaj 1, școala nouă 
 Reparat și vopsit glafuri și pereți săli clasă 
 Reparat gardul de beton din spatele școlii 
 Montat apometre apă rece și caldă cămin etajul II. 

 

Întocmit, 

Adm. Grigore Gabriel Mario 

 

 

IV.15. SERVICIUL PE ȘCOALĂ ȘI SIGURANȚA ȘCOLARĂ 
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Serviciul pe școală, efectuat de către profesori s-a desfășurat cu regularitate, cu unele 

disfuncționalități, acesta desfășurându-se după o planificare judicioasă, întocmită de ing. Georgescu Roxana, 

fiecare cadru didactic efectuând serviciul cu aproximație, o dată la 5-6 săptămâni. În scopul întăririi ordinii și 

disciplinei, în școală, evitării pătrunderii persoanelor străine în liceu, la punctul poartă personalul de pază este 

instruit să treacă într-un registru special, datele de identificare ale persoanelor. De asemenea, comisia pentru 

siguranța școlară a întocmit un registru de evidență a ecusoanelor pentru elevi 

 

IV.16. LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI A FOST CENTRU/GAZDA: 

 

 Centru pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale - Bacalaureat iunie-iulie 

 Centru de examen pentu Bacalaureat iunie-iulie  

 Centru de examen pentru certificarea calificării nivel 3 și 4 

 Cerc metodic la nivel judetean – ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC, Domeniul de 

pregătire: Electromecanică 

 Cerc metodic la nivel judetean – ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC, Domeniul de 

pregătire: Construcții – Textile – Pielărie (semestrul II).   

IV.17. CONCLUZII 

Toată activitatea desfășurată în decursul anului școlar este reliefată în materialul prezentat mai sus, din 

care am desprins următoarele aspecte: 

Aspecte pozitive: 

-  interesul cadrelor didactice fata de activitatea de perfecționare 

-  participarea cadrelor didactice la activitati metodice si stiintifice 

-  implicarea elevilor si cadrelor didactice in activitățile educative școlare și extrașcolare, de voluntariat 

-  participarea elevilor si cadrelor didactice la concursuri/olimpiade la nivelul catedrei de educatie fizica si 

sport 

-  implicarea Consilierului scolar in activitatea de consiliere si OSP 

-  implicarea activa a catedrelor si a comisiilor in realizarea documentelor specifice si a activitatilor propuse 

-  parteneriate locale, nationale si europene 

-  derularea proiectelor ROSE si Erasmus+ 

-  implicarea Primariei Municipiului Moreni în rezolvarea problemelor liceului 

-  implicarea Politiei Municipiului Moreni in rezolvarea cazurilor de indisciplina, violenta 

-  sprijinul Primariilor si Politiei din localitatile invecinate, in vederea imbunatatirii frecventei elevilor 

  

Aspecte negative: 

-  230 elevi cu situatii neincheiate – sem I (32.9%)  și 116 elevi cu situatii neincheiate – sem II (15.1%) 

- Număr mare de elevi cu notele scăzute la purtare: 320 – sem I și  240 – sem II  
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-  numar foarte mare de absente nemotivate ale elevilor – 28.121 (sem I) și  56.700  (sem II) 

- 17 elevi exmatriculați pentru absențe nemotivate 

- 59 elevi repetenți 

-  dezinteresul manifestat la ore, acte de indisciplina si violenta ale elevilor 

-  existenta unor conflicte intre elevi si cadrele didactice 

-  participarea redusa a elevilor la orele de pregatire suplimentara pentru examenele nationale 

-  utilizarea limitata a mijloacelor IT si a metodelor interactive in activitatea didactica 

-  intarzierea cadrelor didactice la ora 

-  necompletarea la timp a condicii de prezenta de catre unele cadre didactice 

 - monitorizarea activităţilor instructiv-educative a surprins uneori formalism, rutină, rigiditate în structura 

secvenţelor, sarcinile de lucru propuse spre rezolvare elevilor nefiind atent selectate 

-  modalităţile de evaluare ale elevilor sunt uneori defectuos aplicate, neexistând un feed-back imediat. 

(Evaluare elevilor este un lucru complex și delicat, cu efecte benefice sau nefaste asupra elevilor, de scurtă 

sau lungă durată. Aplicarea sistemului de notare de către unii profesori este deficitară.) 

-  implicarea sporadică a părinților în viata scolara. 

Acestă analiză demonstreaza calitatea activității noastre. 

Daca coroborăm analizele SWOT din rapoartele de activitate ale catedrelor și comisiilor cu indicatorii 

de la sfârșitul semestrului I, constatăm o scădere a calității procesului educațional, având în vedere creșterea 

numărului elevilor cu situție neîncheiată, elevi pe care am putea sa-i încadrăm în rândul corigenților. Astfel ne 

aflam în fața unei constatări care trebuie să reprezinte scopul analizei noastre. 

Trebuie să analizăm cu discernamănt calitatea educațională reflectată de toți acești indicatori, să vedem 

punctele forte si slabe ale muncii noastre, să ajungem la adevăratele cauze, să nu mai discutăm global sau la 

general, să spunem lucrurilor pe nume. 

Care este contribuția fiecăruia la acest rezultat, la calitatea educațională, la imaginea școlii? 

Populația școlară este în scădere, interesul elevilor pentru școală este de asemenea în scădere. Situația 

economica a regiunii este defavorizată. Finanțarea per elev este esențială în functionarea unității școlare. O serie 

de unități școlare care își diminuează activitatea si-au pierdut personalitatea juridică, altele chiar au fost închise 

din lipsă de elevi. În acest context calitatea actului educațional este și va fi esențială în viața fiecarei unități 

școlare. 

Având în vedere toate aceste aspect, este timpul să ne schimbăm atitudinea mentală și profesională și să 

conștiemtizăm necesitatea creșterii calitătii actului educațional al fiecăruia la locul său de muncă, să punem 

elevul în centrul activității educaționale și să încercăm să-i facem pe elevi adevărați parteneri ai procesului 

educațional. 

LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI            
B-DUL 22 DECEMBRIE 1989, NR. 40 

135300, MORENI, DÂMBOVIŢA 

TEL / FAX:  0245666188 

E-mail: gsipmoreni@yahoo.com 

Site WEB : http://gsip.xhost.ro 

mailto:gsipmoreni@yahoo.com
http://gsip.xhost.ro/
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CAPITOLUL I 

ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 
 

1.1. CADRUL LEGISLATIV 
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 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 OUG. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 

pentru modificarea unor acte normative 

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

privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare 

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

completările ulterioare  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E.N.C.Ş nr. 5079/2016;  

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea 

Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

 O.M.E.C.T.S nr. 5547/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

inspecţiei şcolare şi a Metodologiei de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare;   

 O.M.E.C.T.S nr. 5561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, cu modificările și completărie ulterioare 

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului  

controlului intern/ managerial al entităţilor publice 

 Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3220/19.02.2018 privind structura anului școlar 

2018-2019 

 OMEN 4830/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea examenului național de 
bacalaureat 2019 

 OMEN 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la 
clasa a VIII-a 2019  

 OMEN Nr. 3185/18.02.2019 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru 
elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 
național, în anul școlar 2018-2019 

 O.M.E.N. nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică. 

 OMEN 4.433 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a 

examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala 

 Ordin MENCS nr. 5033/29.08.2016 privind aplicarea Metodologiei de organizare si functionare 

a invatamantului profesional de stat 

 Ordinul nr. 4824/2018 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a 

calificarii profesionale a absolventilor din învatamantul profesional si tehnic preuniversitar în 

anul scolar 2018-2019. 

 

1.2. STRATEGIA Liceului Tehnologic Petrol Moreni 

1.2.1 Ţintele strategice ale Liceului Tehnologic Petrol Moreni (2016-2020) 

1. Formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice cu accent pe învățarea centrată pe elev  

2. Crearea unui climat de siguranţă fizică și emoțională în vederea derulării în cele mai bune condiții a 

procesului intructiv-educativ 

3. Promovarea imaginii școlii prin eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 

parteneriate 

4. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale  în scopul promovării unui învățământ modern, de calitate 

5. Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, prin consultarea / implicarea factorilor interesați de 

educație, în vederea racordării ofertei  educaționale la cerintele pieței muncii. 

 

 

 

 

 1.2.2.Misiune, viziune  
MISIUNEA ŞCOLII 

      Liceul Tehnologic Petrol Moreni se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care 

oferă oportunităţi de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa 
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muncii, sprijinind în acelaşi timp cetăţenia activă, dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea 

economică. 

 Îmbinând politicile educaţionale cu tradiţiile învăţământului românesc de specialitate, Liceul 

Tehnologic Petrol Moreni urmăreşte să asigure premisele necesare dezvoltării unui sistem de învăţământ 

modern, deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei europene. 

     Liceul Tehnologic Petrol Moreni are menirea de a desăvârși personalitatea adolescentului înzestrat cu 

aptitudini sportive, căruia îi asigură un parcurs școlar gimnazial și liceal formator de cultură generală și 

generator de performanță sportivă. 

     Fiind singura unitate ÎPT din zonă, dorim să oferim: 

- locuitorilor din Moreni, din comunele învecinate și tuturor celor interesați din zonă, ”Învățarea pe tot 

parcursul vieții” - oportunități de educație și instruire accesibilă, de înaltă calitate, pentru incluziunea socială și 

pentru accesul pe piața muncii 

         - învățământ de calitate pe domeniile cerute pe piața muncii (protecția mediului, mecanică, 

electromecanică, industrie textilă și pielărie), conform cadrului european al competențelor cheie 

         - șanse egale tuturor tinerilor din zonă, conform dorinței de formare profesională și socială a acestora.  

VIZIUNEA ŞCOLII 

Educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii, la standarde europene! 

 

I.3. Scurt istoric al Liceului Tehnologic Petrol Moreni             
 

 Liceul Tehnologic Petrol Moreni este un continuator al traditiei invăţământului tehnic în domeniul 

petrolului din judeţul Dâmbovita. Şcoala noastră s-a dezvoltat din vechea şcoală industrială din Moreni, care a 

funcţionat în actuala incintă a şcolii din anul 1924. 

            Modificări intervenite în timp (denumire,structura pe niveluri de învăţământ): 

            În 1924 s-a înfiinţat sub denumirea de Şcoala Industrială şi a aparţinut Ministerului Muncii, Cooperaţiei 

şi Asigurărilor Sociale. Durata de şcolarizare era de 3 ani în meseriile: tâmplari, mecanici, strungari şi 

electricieni, pentru ucenicii de la întreprinderile de petrol din Moreni. 

            În 1934, Şcoala Industrială a fost înlocuită cu Şcoala profesională şi aparţinea Ministerului 

Muncii,Cooperaţiei şi Asigurărilor Sociale. Durata de şcolarizare era tot de 3 ani în meseriile: croitori, tinichigii, 

telefonişti, fierari, turnători, mecanici, strungari, sudori, electricieni, pentru ucenicii de la întreprinderile 

industriale şi ale patronilor. 

          În 1942 redevine tot la Şcoala Industrială şi aparţine tot Ministerului Muncii. Durata de şcolarizare era de 

4 ani. 

           Din 1947 până în 1955 s-a numit Şcoala profesională de Petrol şi aparţinea Ministerului Minelor şi 

Petrolului până în 1951, şi din 1951 până în 1955 aparţinea Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă, 

Regionala Ploieşti. Durata de şcolarizare era de 2 ani în meseriile: mecanici, strungari şi sudori. 

           Din 1955 funcţionează ca Şcoală profesională de ucenici şi aparţinea Ministerului Industriilor, Petrolului 

şi Chimiei. Durata de şcolarizare era de 2 şi 3 ani în meseriile: mecanici, strungari, sondori, lăcătuşi, operatori, 

sudori. 

          În 1968 s-a transformat în Grupul Şcolar Petrol Moreni cuprinzând: 

        -şcoala profesională învăţământ zi (cu meseriile: sondori, strungari, sudori, lăcătuşi, operatori, 

cazangii,rectificatori, frezori. Durata de şcolarizare fiind de 3 ani.) 

        -şcoala profesională învăţământ seral. (cu meseriile: electricieni şi mecanici. Durata de şcolarizare fiind de 

2 ani.) 

        -şcoala tehnică de maiştri. (cu meseriile: lăcătuşi şi prelucrători. Durata de şcolarizare fiind de 3 ani.) 

        -şcoala tehnică postliceală. (cu meseriile: contabilitate şi electromecanic. Durata de şcolarizare fiind de 2 

ani.) 

       Din 1974, în unitatea şcolară au luat fiinţă clase de liceu industrial, curs de zi şi  seral cu profilul mecanic şi 

electrotehnic, constituindu-se în cadrul Grupului Şcolar Petrol Moreni, Liceul mecanic nr. 2 Moreni. Din 1977 

s-a înfiinţat şi profilul mine, petrol şi geologie. 

       Din 1977 până în 1990 s-a menţinut această structură pe cele 3 profiluri şi forme de învăţământ. 

       Din 1990 până în 2012 unitatea şcolară s-a numit: Grup Şcolar Industrial Petrol Moreni. 

       Din decembrie 2012 unitatea școlară se numește Liceul Tehnologic Petrol Moreni. 

 

1.4. Analiza S.W.O.T.  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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 interesul şcolii pentru îmbunătăţirea accesului 

la educaţiei, al menţinerii elevilor în sistemul 

educaţional, al monitorizării inserţiei pe piaţa 

muncii a absolvenţilor, al formării cadrelor 

didactice, al promovării  unui nou demers 

didactic, de formare si consolidare a 

competentelor pentru managementul vieţii 

personale si sociale  

 dotarea şcolii cu reţele de informatizare; 

 conectarea reţelei şcolare la Internet; 

 încadrarea cu personal didactic calificat  

 număr mare de cadre didactice perfecţionate 

prin grade didactice; 

 existenţa unui număr semnificativ de cadre 

didactice, manageri, metodişti care 

demonstrează o pregătire de calitate din punct 

de vedere ştiinţific, metodic şi al 

managementului educaţional; 

 interes crescut al unui număr mare  de cadre 

didactice preocupate de propria formare şi 

dezvoltare profesională prin stagii de formare 

continuă şi postuniversitară, în specialitate, 

iniţiere în utilizarea calculatorului etc; 

 preocuparea personalului din învăţământ pentru 

inovare, pentru diseminare de bune practici,   

 buna colaborare între toate compartimentele  

 derularea unor parteneriate educaţionale locale, 

naţionale, europene, prin programe specifice şi 

proiecte încheiate la nivelul unităţii şcolare  

 organizare şi desfăşurarea asistenţelor în 

vederea consilierii şi a optimizării actului 

educativ; 

 obţinerea de venituri extrabugeratre 

 sprijinul acordat elevilor care provin din medii 

defavorizate prin programul Bani de liceu, 

burse sociale, rechizite şi decontarea 

abonamentelor elevilor navetisti 

 

 slaba motivaţie a învăţării la elevi; creşterea 

absenteismului în rândul elevilor; 

 cazuri frecvente de indisciplină a elevilor  

 rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice –

preocupare scăzută pentru individualizarea / 

diferenţierea învăţării, în raport cu nevoile / 

interesele elevilor; 

 disfuncţionalităţi în realizarea procesului de 

proiectare şi de predare – învăţare pentru  

formarea de competenţe; proiectarea activităţii de 

învăţare preponderent pe baza manualului şi nu a 

programei şcolare; 

 insuficienta valorificare a activităţilor practice şi 

a situaţiilor – problemă; 

 slaba frecvenţă a activităţilor de învăţare care 

facilitează exprimarea şi susţinerea opiniei 

personale a elevilor. 

 Disfuncţionalităţi în realizarea evaluării de 

proces:  

 slaba implicare a elevilor în procesul de 

autoevaluare, de automonitorizare a progresului, 

de gestionare a propriei învăţări, de 

conştientizare a dificultăţilor în învăţare; 

 inconsecvenţa în utilizarea unor instrumente 

adecvate necesare evaluării unor competenţe; 

 slaba preocupare pentru acordarea de sprijin 

educaţional individual elevilor 

 inconsecvenţă din partea cadrelor didactice în 

stimularea dezvoltării gândirii critice şi creatoare 

a elevilor, implicarea elevilor în  analiza critică a 

informaţiilor pe care ei înşişi le cercetează; 

 slaba implicare a familiei şi a comunităţii locale 

în procesul de luare a deciziilor la nivelul unităţii 

de învăţământ; insuficienta colaborare a 

părinţilor cu şcoala,  

  rezultate slabe obţinute la examenul de 

bacalaureat 

 slaba participare a elevilor la concursuri şi 

olimpiade 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 posibilitatea dezvoltării instituţionale şi a resursei 

umane prin atragerea unui număr mare de elevi în 

vederea realizării planului de şcolarizare 

 existenţa unor standarde naţionale pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

 sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate prin programe guvernamentale; 

 posibilitatea de informare şi comunicare rapidă 

cu ISJ cu partenerii, prin portal şi forum. 

 

 

 promovarea în mass-media a unor „modele” 

negative pentru educaţie 

 situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte 

tot mai scăzute pentru piaţa muncii; 

 diminuarea interesului/capacităţii familiei de a 

susţine pregătirea şcolară a copilului şi de a-i 

monitoriza timpul liber; 

 situaţia socio-economică precară a familiilor 

din care provin unii copii/elevi/tineri; 

 existenţa unui număr mare de părinţi plecaţi din 

ţară; 

 posibilităţi reduse de petrecere a timpului liber 

de către elevi, la nivelul comunităţii locale 
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 slabe iniţiative private / sprijin comunitar 

pentru dezvoltarea şi susţinerea actului 

educaţional 

 insuficienta conştientizare a unor factori de 

decizie (consilii locale, societăţi comerciale, 

sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind 

priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în 

învăţământ;  

 insuficientă conştientizare a părinţilor 

copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de 

principal partener educaţional al şcolii. 

 

 

1.5. Obiectivele generale și obiectivele specifice  
 

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE 

Domenii funcționale: 

CURRICULUM,   

RESURSE UMANE, MATERIALE 

ȘI FINANCIARE 

Creşterea calităţii procesului de 

învățământ prin modernizarea abordării 

procesului de predare-învăţare-evaluare 

la nivelul unității școlare 

1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui 

curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor  elevi/grupuri 

de elevi și a unor programe complementare 

1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor 

elevilor și specificului local 

1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, 

examenele de bacalaureat și de certificare a calificării 

profesionale 

Domeniul funcțional: 

MANAGEMENT  
Îmbunătățirea managementului la nivel 

de instituție și la nivelul clasei de elevi 

(decizional, informațional, organizatoric, 

metodologic), prin transparență 

decizională, creșterea capacității 

instituționale, eficientizare, în scopul 

creșterii calității în educație 

2.1 Asigurarea cadrului legal  și procedural necesar desfășurării 

activității la nivelul unității școlare 

2.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul unității școlare 

prin asigurare aconexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale 

2.3. Creșterea competențelor specifice managementului clasei/ 

lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade 

didactice şi în diverse programe de formare, inclusiv prin 

participarea la mobilități transnaționale prin Programul 

Erasmus+  

2.4. Compatibilizarea resurselor alocate de ISJ.Dâmbovița cu 

nevoile unităţii de învăţământ 

Domenii funcționale: 

DEZVOLTARE.  

RELAȚII COMUNITARE  

Asigurarea unui sistem educaţional 

stabil, echitabil, eficient şi relevant la 

nivelul LTP Moreni, compatibil cu cel 

european, prin sporirea accesului la 

educaţia de calitate, prin asigurarea 

politicilor de echitate socială şi a 

egalităţii şanselor în vederea 

îmbunătățirii rezultatelor elevilor 

3.1. Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea  

accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul 

învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița  

3.2. Îmbunătățirea frecvenței elevilor, prin implementarea unor 

politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului 

școlar, a fenomenelor de violență 

 

Domenii funcționale: 

DEZVOLTARE. RELAȚII 

COMUNITARE 

Dezvoltarea învăţământului  profesional 

şi tehnic, prin consultarea / implicarea 

factorilor interesați de educație, în 

vederea racordării ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii 

4.1. Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul 

profesional, prin fundamentarea acesteia pe nevoile  reale ale 

elevilor și pe cerințele pieței muncii 

 

 

CAPITOLUL II 
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RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE 
 

2.1. Evoluția efectivelor de elevi 
Situaţia privind realizarea planului de şcolarizare 2018 - 2019 

 

Nivel Profil / Domeniu/Specializare 

Nr 

clase 

propuse 

Nr 

locuri 

propuse 

Nr clase 

realizate 

Nr 

locuri 

ocupate 

GIMNAZIAL Clasa a V a- Învățământ sportiv integrat – Fotbal 1 25 1 13 

LICEAL – ZI 

Filieră - 

Tehnologică 

Clasa a IX a – Profil: Resurse naturale și protecția 

mediului, Domeniul de pregătire de bază:  Protecția 

mediului 

Clasa a IX a – Profil: Tehnic, Domeniul de pregătire 

de bază:  Electromecanică 

1 

 

 

1 

28 

 

 

28 

1 

 

 

1 

24 

 

 

30 

LICEAL – ZI 

Filieră – 

Vocațională 

Clasa a IX a – Profil: Sportiv, Specializare: Handbal 

+ Fotbal 
1 28 1 33 

LICEAL – 

Seral 

Filieră - 

Tehnologică 

Clasa a IX a – Profil: Tehnic, Domeniul de pregătire 

de bază:  Mecanică 

Clasa a XI a – Profil: Tehnic, Domeniul de pregătire 

de bază:  Mecanică, Calificarea profesională: 

Tehnician mecanic întreținere și reparații 

1 

 

 

1 

28 

 

 

28 

1 

 

 

2 

26 

 

 

66 

Invatamant 

profesional 

de stat 

Clasa a IX a - Domeniul de pregătire de bază: 

Electromecanică+Mecanica 

Clasa a IX a - Domeniul de pregătire de bază: 

Mecanica 

1 

 

1 

28 

 

28 

1 

 

2 

30 

 

47 

Programul “A 

doua sansa” 
Anul I - Învăţământ secundar inferior 2 30 2 35 

 

Situaţia privind Populaţia Şcolară 2018 – 2019 

a) La începutul anului școlar 

Total populaţie şcolară 

La începutul 

anului școlar 

La sfârșitul 

semestrului I 
785 783 

Nr. elevi  învăţământ gimnazial 61 60 

Nr. elevi  liceu - zi 312 306 

Nr. elevi  liceu tehnologic - seral 188 193 

Nr. elevi  Invatamant Profesional si tehnic 148 147 

Nr. elevi Programul ”A doua șansă”, anii I – IV 76 77 



 

2.2. SITUAŢIE STATISTICĂ CU REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI PURTARE LA SFARSITUL SEMESTRULUI I,  AN ŞCOLAR 2018-2019 

  
Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului I 

Numar elevi 

promovaţi 

Total 

promo 

vaţi 

Din care: 

Promovaţi pe 

medii: 

Corigenţi la: 

Cu situatia 

şcolara 

neîncheiată 

  
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 
% 

5-

6.99 

7-

8.99 

9-

10 

1 

obiect 

2 

obiecte 

3 

obiecte 

4 

obiecte 

>4 

obiecte 
Total 

din care 

feminin 

Gimnazial total  61 1 60  52 1 86.67 3 35 14  2 1 1 1 3  

Gimnazial V 14  13  13  100  9 4        

Gimnazial VIII 18  18  11  61.11 3 8   2 1 1 1 2  

Liceal ZI Total 312 120 306 115 204 77 66.67 98 105 1 36 6 1 2 1 56 30 

Liceal ZI ciclu 

inferior IX-X 
155 60 153 58 96 30 62.75 50 46  18 5 1  1 32 23 

Liceal ZI ciclu 

inferior IX 
86 35 86 34 48 18 55.81 29 19  15 5 1  1 16 12 

Liceal ZI ciclu 

inferior X 
69 25 67 24 48 12 71.64 21 27  3     16 11 

Liceal ZI ciclu 

superiorXI-

XII/XIII 

157 60 153 57 108 47 70.59 48 59 1 18 1  2  24 7 

Liceal ZI ciclu 

superior XI 
101 39 92 36 61 29 66.3 37 23 1 15 1  2  13 4 

Liceal ZI ciclu 

superior XII 
56 21 61 21 47 18 77.05 11 36  3     11 3 

Liceal SERAL 

IX-XIV 
188 95 193 97 152 78 78.76 127 25       41 18 

Liceal SERAL IX 24 15 26 15 16 9 61.54 10 6       10 6 

Liceal 

SERALXIII 
18 6 17 6 17 6 100 17          

Profesional 

TOTAL 
148 47 147 47 95 33 64.63 61 34  5 1    46 12 

Profesional IX 78 26 77 26 43 17 55.84 29 14  5 1    28 7 

Profesional X 46 16 46 16 36 12 78.26 23 13       10 4 

Profesional XI  24 5 24 5 16 4 66.67 9 7       8 1 
     

503 
 

71.24

% 
289 199 15 57 (8,07%) 

146 

(20,6

7%) 
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Elevi 
înscrişi la 
început 
de an 

Elevi rămaşi 
la sfârşitul 

semestrului 
Mişcarea elevilor 

Exmatriculaţi 
pentru 

absente 
Număr de elevi cu notele scăzute la purtare 

  Total Total 
Plecaţi 
in judet 

Plecaţi in 
alt judet 

Veniţi 
din judet 

Veniţi 
din alt 
judet 

Total 
note 
între 

9.99 si 7 

note 
sub 7 

pentru 
absente 

alte 
motive 

Gimnazial total cls V-VIII 61 60 1 
    

12 1 1 
 

Gimnazial cls V 14 13 1 
        

Gimnazial cls VIII 18 18 
     

9 1 1 
 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 312 306 6 3 8 3 8 109 22 16 6 

Liceal ZI ciclu inferior cls 
IX-X 

155 153 2 2 2 
  

66 22 16 6 

Liceal ZI ciclu inferior cls 
IX 

86 86 1 
 

1 
  

30 11 7 4 

Liceal ZI ciclu inferior cls 
X 

69 67 1 2 1 
  

33 11 9 2 

Liceal ZI ciclu superior 
cls XI-XII/XIII 

157 153 4 1 6 3 8 43 
   

Liceal ZI ciclu superior cls 
XI 

101 92 4 1 2 
 

6 30 
   

Liceal ZI ciclu superior cls 
XII 

56 61 
  

4 3 2 13 
   

Liceal SERAL cls IX-XIV 188 193 4 
 

10 
 

1 109 20 20 
 

Liceal SERAL cls IX 24 26 
  

2 
  

14 12 12 
 

Liceal SERAL cls XIII 18 17 
    

1 12 
   

Profesional TOTAL 148 147 1 
    

68 35 34 1 

Profesional cls IX 78 77 1 
    

20 24 24 
 

Profesional cls X 46 46 
     

28 7 6 1 

Profesional an de 
completare 

24 24 
     

20 4 4 
 

TOTAL 
  

12 3 18 3 9 298 78 71 7 

 
  

15 21 9 376 
  

 

 

 

 



Situaţia privind absentele nemotivate 
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Gimnazial Liceal ciclu inferior zi Liceal ciclu superior zi Liceal seral Invatamant
profesional de stat

Absente nemotivate

Nivel Clasa 
Nr absente 

nemotivate 
Total 

Medie 

absente 

Gimnazial 

VA 10 

593 593 

26010 
36,8 

absente/elev 

VIA 179 

VIIA 49 

VIIIA 355 

Liceal zi 

IXA 1355 

3532 

9897 

IXB 1832 

IXC 345 

XA 1173 

2881 XB 1182 

XC 526 

XIA 336 

2247 
XIB 126 

XIC 1281 

XID 504 

XIIA 322 

1307 XIIB 253 

XIIC 732 

Liceal seral 

IXD 2042 

6311 6311 

XD 1793 

XIE 520 

XIID 1401 

XIIIA 555 

Invatamant 

profesional de 

stat 

IXAP 2438 

6418 

9209 

IXBP 2117 

IXCP 1863 

XAP 878 
1728 

XBP 850 

XIAP 1063 1063 
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Sanctiuni 

Tipul sanctiunii Nr elevi 

Instiintare 131 

Preaviz de exmatriculare 44 

Exmatriculare 9 

Note scazute la purtare (7 - 9) 296 

Note scazute la purtare sub 7 71 

 
- elevii care nu frecventeaza au primit înștiințări (inv. obligatoriu) înregistrate, au fost trimise adrese la 

primăriile de domiciliu și la poliție 

- toți elevii cu Situatii neincheiate /corigențe au fost informați în scris la adresa de domiciliu de situația 

școlară, în termen de 10 zile lucrătoare de la terminarea cursurilor sem I. Toate înștiințările au fost 

înregistrate la secretariatul unității școlare. 

Masurile discutate în CP și validate în CA privind scăderea numărului de situații neîncheiate sunt 

următoarele: 

- o  mai mare implicare a diriginților pentru conștientizarea elevilor și părinților privind participarea la 

orele de educație fizică și sport cu echipament sportiv 

- prezentarea situației în ședința cu părinții pe școală din semestrul al II lea 

- prezentarea situației în Consiliul Elevilor 

- monitorizarea încheierii situațiilor școlare în primele 4 săptămâni din semestrul al II lea de către 

conducerea școlii  

- asistențele la ore din semestrul II vor fi în majoritate efectuate la învățământul profesional  

- implicarea diriginților de la seral în monitorizarea mai atentă a frecvenței și tratarea diferențiată a 

fiecărui caz în parte.  

 

2.3. Analiza incidentelor de violență 
NUMĂR TOTAL ACTE DE VIOLENȚĂ 

NR. CRT. CATEGORIA Sem. I 

1 Violente usoare 6 

2 Automutilare 1 

3 Introduverea unor persoane straine in incinta scolii 2 

4 Furt si tentative de furt 1 

5 Distrugerea bunurilor unor persoane 1 

Referate indisciplina 70 (21 elevi) 

Cazuri de elevi raportate la Politie bilunar 

 

2.4. Resurse umane 

SITUATIA PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR 

 

Personal  didactic 
Personal didactic 

auxiliar 
Personal 

nedidactic 
Total 

Posturi Personal Posturi Personal Posturi Personal Posturi Personal 

57.46 57 6.5 7 15 15 78.96 79 
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2.5. Baza tehnico-materială  

Informaţii privind spaţiile şcolare, auxiliare și administrative 
 

Clădire Denumire sală Tip de sală 
Suprafață 
utilă (mp) 

Înălțimea 
utilă (m) 

Nivel 
Nr. de 
locuri 

Camin internat Atelier electric Atelier 33.58 2.6 0 0 

Camin internat Atelier tâmplărie Atelier 33.58 2.6 0 0 

Școala nouă Atelier Atelier 30.0 33.0 0 12 

Școala nouă Mecanic 1 Atelier elevi 98.0 3.3 0 18 

Școala nouă Mecanic 2 Atelier elevi 61.0 3.3 0 18 

Școala nouă Mecanic 3 Atelier elevi 61.6 3.3 0 18 

Școala nouă Electric Atelier elevi 61.6 3.3 0 18 

Școala nouă Biblioteca Bibliotecă 60.0 3.3 0 
 Școala veche Secretariat Birou 16.8 3.3 0 2 

Școala veche Director Birou 16.8 3.3 0 1 

Școala veche Director adjunct Birou 27.0 3.3 1 1 

Școala veche Caserie Birou 5.0 3.3 1 1 

Școala nouă Contabilitate Birou 19.6 3.3 0 2 

Școala nouă Birou Adm Birou 15.4 3.3 1 1 

Cantina (Sala de sport) Pers nedidactic Birou 27.5 4.0 0 10 

Camin internat Birou tehnician Birou 20.44 2.6 0 1 

Ateliere Paznic Birou 7.5 2.5 0 1 

Școala nouă Psiholog Cabinet 19.6 3.3 0 1 

Camin internat Cabinet medical Cabinet 33.58 2.6 0 2 

Camin internat Cabinet gimnastică Cabinet 33.58 2.6 0 10 

Școala veche Cancelarie Cancelarie 73.9 3.3 1 50 

Școala nouă Sala 16 Chimie Laborator 107.31 3.3 2 30 

Școala nouă Sala 21 Informatică Laborator informatica 85.41 3.3 1 
 Școala veche Depozit Magazie - Depozit 9.0 3.3 0 1 

Școala veche Centrala termică Magazie - Depozit 7.5 3.3 0 0 

Școala nouă Depozit Magazie - Depozit 18.0 3.3 0 0 

Școala nouă Depozit Magazie - Depozit 19.0 3.3 0 0 

Școala nouă Centrala termică Magazie - Depozit 21.0 3.3 0 0 

Școala nouă Depozit nedidactic Magazie - Depozit 21.9 3.3 1 0 

Cantina (Sala de sport) anexa sport Magazie - Depozit 16.0 4.0 0 
 Cantina (Sala de sport) Magazie 1 Magazie - Depozit 12.0 4.0 0 0 

Cantina (Sala de sport) Magazie 2 Magazie - Depozit 6.0 4.0 0 0 

Cantina (Sala de sport) Magazie 3 Magazie - Depozit 6.0 4.0 0 0 

Cantina (Sala de sport) Centrala termică Magazie - Depozit 16.0 4.0 0 0 

Sala de sport Centrala termică Magazie - Depozit 12.0 3.1 0 0 

Camin internat Arhiva școlară Magazie - Depozit 33.58 2.6 0 0 

Camin internat Arhiva bibliotecă Magazie - Depozit 33.58 2.6 0 0 

Camin internat Magazie tehnician Magazie - Depozit 33.58 2.6 0 0 

Camin internat Magazie adm Magazie - Depozit 67.16 2.6 0 0 

Camin internat Magazie textile Magazie - Depozit 33.58 2.6 0 0 

Camin internat Centrala termică Magazie - Depozit 33.58 2.6 0 0 

Școala nouă Depozit mobilier Magazie - Depozit 63.51 3.3 2 0 

Școala nouă Sala 23 Sală de clasă 61.6 3.3 0 30 

Școala nouă Sala 11 Sală de clasă 63.51 3.3 1 30 

Școala veche Sala 1 Sală de clasă 85.3 3.3 0 30 

Școala veche Sala 2 Sală de clasă 51.0 3.3 0 30 

Școala veche Sala 3 Sală de clasă 51.0 3.3 0 30 

Școala veche Sala 4 Sală de clasă 51.0 3.3 0 30 

Școala veche Sala 5 Sală de clasă 51.0 3.3 0 30 

Școala veche Sala 6 Sală de clasă 51.0 3.3 1 30 

Școala veche Sala 7 Sală de clasă 51.0 3.3 1 30 

Școala veche Sala 8 Sală de clasă 51.0 3.3 1 30 

Școala veche Sala 9 Sală de clasă 51.0 3.3 1 30 

Școala veche Sala 10 CEAC, CA 54.0 3.3 1 30 

Școala nouă Sala 22 Sală de clasă 63.51 3.3 2 20 
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Clădire Denumire sală Tip de sală 
Suprafață 
utilă (mp) 

Înălțimea 
utilă (m) 

Nivel 
Nr. de 
locuri 

Școala nouă Sala 12 Sală de clasă 107.31 3.3 1 30 

Școala nouă Sala 13 Sală de clasă 107.31 3.3 1 30 

Școala nouă Sala 14 Sală de clasă 107.31 3.3 1 30 

Școala nouă Sala 15 Sală de clasă 85.41 3.3 1 30 

Școala nouă Sala/Laborator 17 Sală de clasă 107.31 3.3 2 30 

Școala nouă Sala 18 Sală de clasă 107.31 3.3 2 30 

Școala nouă Sala 19 Sală de clasă 107.31 3.3 2 30 

Școala nouă Sala 20 Sală de clasă 107.31 3.3 2 30 

Cantina (Sala de sport) Sala sport Sală de sport 224.25 4.0 0 
 Cantina (Sala de sport) Sala forta Sală de sport 108.0 4.0 0 
 Sala de sport Sala de sport Sală de sport 450.0 7.0 0 
  

Informaţii privind tehnica de calcul 
 

Tehnica de calcul NR ECHIPAMENTE 

Calculatoare utilizate de catre elevi 30 

Calculatoare utilizate in administratie 12 

Imprimante//xerox 9 

Imprimante inchiriate  4 

Videoproiector 4 

Videoproiector interactiv 1 

Tabla interactiva 2 

Sistem audio 1 

 

Situaţia autorizaţiilor 

 

Autorizație sanitară Autorizație de securitate la incendiu 

Negare ISU (Corp A si B) nr 1881/24.04.2018 Notificare de certificare de sănătate publică a 

conformității nr 11062/17.10.2017 
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CAPITOLUL III - CURRICULUM 

 

3.1. PROIECTAREA CURRICULUMULUI 
 

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Domeniul 

pregătirii de bază 
Denumire CDL Autor 

1 Liceu IX  Protecția mediului 
Managementul resurselor naturale - 

Aprofundare 

Ionescu Veronica 

Anghelina Raluca 

2 Liceu X Mecanic 
Utilizarea documentației tehnice în 

practica de atelier 

Georgescu Roxana 

Grigore Doru 

3 Liceu X  
Resurse naturale și 

protecția mediului 
Surse locale de poluare 

Năstase Luminița 

Rusu Mădălina 

4 Liceu X  Mecanică  
Aplicații de bază în lăcătușărie mecanică 

structuri 

Arghira Simona 

Stanciu Gheorghe 

5 Liceu X Electromecanică  
Repararea și întreținerea echipamentelor 

electrice și mecanice 

Stroe Adriana 

Manu Daniela 

6 
Înv. prof. 

cls a IX-a 
Mecanic - sudor 

Utilizarea documentației tehnice în 

practica de atelier 

Georgescu Roxana 

Popescu Carmen 

7 
Înv. prof. 

cls a IX-a 
Mecanic – lăcătuș 

Utilizarea documentației tehnice în 

practica de atelier 

Georgescu Roxana 

Grigore Doru 

8 
Înv. prof. 

cls a IX-a 
Electromecanică  

Lucrări practice în domeniul 

electromecanic 

Manu Daniela 

Grigore Doru 

9 
Înv. prof. 

cls a X-a 
Mecanic – lăcătuș 

Aplicații de bază în lăcătușărie mecanică 

structuri 

Arghira Simona 

Stanciu Gheorghe 

10 
Înv. prof. 

cls a X-a 
Mecanic - sudor Aplicații de bază în prelucrari la cald 

Arghira Simona 

Stanciu Gheorghe 

11 
Înv. prof. 

cls a X-a 
Electromecanică  

Repararea și întreținerea echipamentelor 

electrice și mecanice 

Stroe Adriana 

Manu Daniela 

 

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII 

 

Nr. crt. Clasa Denumire CDȘ Profesor 

1 VII Tehnologia Informației și a Comunicațiilor State Camelia 

2 VIII Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Petrica Adriana 

3 V Pregătire specifica probei / postului Petrescu Mircea 

4 V Expresivitate corporala specifica Sirbu Daniel 

5 VI Pregătire specifica probei / postului Petrescu Mircea 

6 VI Expresivitate corporala specifica Petrescu Mircea 

 

3.2. REALIZAREA CURRICULUMULUI 
Proiectarea didactică: 

- există documente de proiectare didactică la nivelul tuturor catedrelor 

- există concordanţă între conţinuturi –obiective –activităţi de învăţare –evaluare 

Recomandări: 

- personalizare creativă a parcursurilor didactice (în general) 

- respectarea structurii anului școlar si integrarea celei de a 15-a saptamani in care s-a desfașurat programul 

naţional „Şcoala altfel”. 

Strategii didactice şi metode de lucru utilizate: 

- s-au utilizat strategii inductive, deductive, analogice, mixte, algoritmice, euristice în funcţie de particularităţile 

evolutive ale gândirii elevilor sau în funcţie de gradul de dirijare a învăţării 

- în demersul didactic s-au utilizat atât metode expozitive, conversative cât şi cele de explorare directă sau 

indirectă 

- în funcție de specificul disciplinelor de studiu s-au organizat următoarele tipuri de activităţi de învăţare: 

individuale, pe grupe, in perechi, dezbateri, jocuri de rol, simulări, lucrări practice de laborator, etc. 

http://www.tvet.ro/index.php/ro/parteneri/141-cap4cr11.html
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- elevii sunt sprijiniți și coordonați în scopul înțelegerii textelor prin întrebări care verifică vocabularul, reținerea 

informațiilor din text și prin care se solicită formularea de deducții logice. 

Recomandări: 

- să se pună accent pe învățarea logică, conștientizarea cunoștințelor 

- antrenarea tuturor elevilor în desfășurarea activităților 

- să se acorde prioritate metodelor activ-participative și a predării interactive, pentru a favoriza dezvoltarea 

personală a elevilor, capacitatea lor de exprimare și de punere în valoare a cunoștințelor dobândite 

- sporirea responsabilității elevilor față de rezolvarea sarcinii de lucru din clasă și pentru acasă 

Respectarea curriculumului: 

- în general, la toate catedrele s-au respectat programele şcolare și planificările calendaristice 

- există decalaje la unele discipline generate, de programele școlare foarte încărcate și numărul mic de ore 

alocat. 

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

Măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare s-a realizat: 

- prin raportare la competenţe, conţinuturile, metodele şi mijloacele de învăţare folosite 

- prin evaluare iniţială, continuă şi finală 

- utilizând atât instrumentele de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cât şi cele 

alternative (observarea sistematică a elevului, proiectul, portofoliul, tema de lucru în clasă şi acasă, evaluarea cu 

ajutorul calculatorului). 

În scopul cunoaşterii nivelului comportamental cognitiv iniţial, determinării liniei de pornire la începutul 

programului de instruire şi refacerii sau remedierii unei stări de fapt, s-au aplicat testări iniţiale. 

La toate obiectele de învăţământ s-a urmărit respectarea curricumului obligatoriu. 

La nivelul catedrelor: 

- S-au selectat manualele în concordanță cu criteriile de evaluare ale acestora și cu specializările pentru care au 

fost propuse; 

- S-au stabilit materialele auxiliare; 

- Fiecare cadru didactic şi-a întocmit planificarea calendaristică respectând cerinţele programelor şcolare în 

vigoare; 

La nivelul comisiilor metodice: 

- S-au alcătuit propuneri de subiecte, bareme pentru: lucrări scrise, teste de evaluare sumative, modalităţi de 

evaluare prin experiment, referate, portofolii de documente 

- S-au aplicat teste iniţiale la toate disciplinele pentru clasele a IX-a și pentu clasele noi din încadrare; 

- Au fost prezentate rezultatele în cadrul sedinței cu părinții elevilor, s-au stabilit concluziile şi măsurile 

remediale ce se impuneau. 

- Membrii comisiilor au participat la un număr mare activitati organizate de școală, de către ISJ Dambovita, 

decătre CCD, dupa cum reiese din rapoartele comisiilor metodice. 

- Pe lângă testele de evaluare curentă a rezultatelor elevilor, testele iniţiale s-au aplicat teste sumative, probe 

pentru selecţia elevilor participanţi la olimpiade şi concursuri 

- S-a respectat perioada de teze la toate clasele, iar la cele terminale au fost aplicate subiecte unice in vederea 

realizarii unei diagnosticari inaintea examenului de bacalaureat. 

 

3.3. ACTIVITATEA CATEDRELOR METODICE  

 

COMISIA METODICĂ LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 

Cadru 

didactic 

Grad 

didactic 
Statut  

Responsabilitati in unitatea scolara / la nivel judetean 

sau national 

1. ARSENE 

CRINA 

MARIA 

II titular Membru în Comisia pentru dezvoltare profesională și 

evoluție în cariera didactică 

Membru în Comisia pentru curriculum 

Membru în Comisia metodică a diriginților 

Membru în Comisia pentru frecvența elevilor, 

combaterea absenteismului și abandonului școlar 

Membru în Comisia pentru consiliere, orientare școlară 

și profesională 
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Membru în Comisia pentru întocmirea, promovarea 

ofertei educaționale și a imaginii școlii 

Membru în Comisia pentru manuale și rechizite 

Membru în Comisia pentru monitorizarea inserției 

socio-profesionale 

Secretar CA 

2. SIMA 

POMPILIA 

I titular Responsabilul Comisiei pentru olimpiade și concursuri 

Responsabilul Comisiei pentru ritmicitatea notării și 

parcurgerea ritmică a materiei 

Membru în Comisia SNAC 

Membru în Comisia pentru frecvența elevilor, 

combaterea absenteismului și abandonului școlar 

Membru în Comisia metodică a diriginților 

Membru în Comisia pentru manuale și rechizite 

Membru în Comisia pentru mobilitatea cadrelor 

didactice 

Secretar in comisia metodică a catedrei de limba și 

literatura română 

Responsabil sala 4, sala 22 

Responsabil al subcomisiei diriginților- nivel gimnazial 

3. MIRICĂ 

RALUCA 

I titular Responsabil al Comisiei pentru monitorizarea inserției 

socio-profesionale 

Membru în comisia de Proiecte şi Programe Educative 

Membru în Comisia SNAC 

4. NEDELCU 

MIHAELA 

I titular Membru în Comisia pentru revizuirea ROF 

Membru în Comisia SNAC 

5. RUSU 

NICOLETA 

I pensionar Membru în Comisia de evaluare în programul ADS 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

 Analiza calităţii şi a rezultatelor instruirii 

 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a metodologiilor şi a ghidurilor 

metodice în vigoare 

 Proiectarea activităţii pentru anul şcolar 2018-2019 

 Creşterea eficienţei demersului didactic, prin: 

- reducerea absenteismului şcolar 

- evaluarea cu scop de evaluare şi optimizare a învăţării 

- îmbunătăţirea competenţelor de lectură 

 Aplicarea metodelor moderne de evaluare şi realizarea evaluării formative continue 

 Îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de calitate 

 Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examene naţionale,la concursuri şi olimpiade 

 Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor 

 Asigurarea consultanţei şi organizarea activităţii 

 Sprijinirea dezvoltării profesionale 

 Asigurarea unui climat favorabil comunicării şi dezvoltării personale 

 Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ 

 Realizarea de programe şi parteneriate 

 Încadrarea manifestărilor educative şi nonformale din şcoală, în spiritul valorilor naţionale, europene şi 

internaţionale 

 

3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2018-2019) 

 



185 
 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / 

Calificare profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, 

Anexe) 

Gimnazial 

a V-a – vocational, sportiv 

a VI-a – vocational, sportiv 

a VII-a – vocational, sportiv 

a VIII-a – vocational, sportiv 

3393 / 28.02.2017 

 

5097/09.09.2009 

Liceal 

a IX-a – protecția mediului 

a IX-a – electromecanic 

a IX-a – vocational, sportiv 

a X-a – protecția mediului 

a X-a – vocational, sportiv 

a X-a – mecanic 

a XI-a – protecția mediului 

a XI-a – electromecanic, mecanic 

a XI-a – vocational, sportiv 

a XII-a – protecția mediului 

a XII-a – vocational, sportiv 

5099/2009 

 

 

5099/2009 

 

 

3252/2006 

 

 

5959/2006 

Invatamant 

profesional si 

tehnic 

a IX-a – electromecanic/mecanic 

a X-a – electromecanic/mecanic 

a XI-a – electromecanic 

5099/2009 

5099/2009 

3252/2006 

Programul ADS 
Nivel 2 cu 1 

Nivel 2 cu 3 

OMEdC 5735/29.12.2005 

 

Auxiliare didactice avizate in anul scolar 2018-2019: 

Titlu auxiliar Clasa Editura 

- Limba si literatura romana. Liceal. 

Portofoliul de evaluare formativa - profil real, 

Mihaela Popa (coord.) 

-Limba si literatura romana.Liceal.Examenul 

de Bacalaureat - Modele de teste, Adrian 

Nicolae Romonti (coordonator)  

-Limba si literatura romana.Gimnazial.cls-6. 

Gramatica. Fise de lucru, C. Chirita  

-Limba si literatura romana, limba engleza, 

limba franceza. Gimnazial. Modele de teste 

Evaluare Nationala, Monica David 

-100 de teste ENVIII . 100 de teste ENVIII, 

Emilia Borza; 

- Pregatirea Evaluarii, Mihail Stan; 

-Ghid complet pentru Evaluarea Nationala, 

Claudia Topan (coordonator teste); 

- Limba si literatura romana structurat pe 

model E.R.R., Adrian Nicolae Romonti 

(coord.); 

- Portofoliul de evaluare formativa – profil 

real, Mihaela Popa (coord.); 

- Simulare Examenul de Bacalaureat, Adrian 

Nicolae Romonti (coordonator); 

- Examenul de Bacalaureat - Modele de teste, 

Adrian Nicolae Romonti (coordonator); 

- Limba si literature romana.Standard, Anca 

Roman; 

- Gramatica. Fise de lucru, E. M.Trofin; 

- Limba si literatura romana. Evaluare 

Nationala 2019, Mihaela Dobos; 

- Bacalaureat 2019. Limba si literatura 

romana. Profil real, Dumitrita Stoica 

cls-9-12 

 

 

cls-12 

 

 

cls-6 

 

cls-6 

 

cls-8 

 

cls-8 

cls-8 

 

 

cls-11 

 

 

cls-9-12 

 

cls-11 

 

 

cls-12 

 

cls-8 

 

cls-8 

cls-8 

 

cls-11-12 

DELFIN 

 

 

DELFIN 

 

 

 Editura Paralela 45  

 

DELFIN 

 

Art Educational 

 

Art Educational 

DELFIN  

 

 

DELFIN  

 

 

DELFIN  

 

DELFIN 

 

 

DELFIN 

 

Paralela 45 

 

Paralela 45 

Paralela 45 

 

Paralela 45 
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4. Managementul carierei şi al dezvoltării 

4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului de 

formare  

Nr 

ore 
Nr credite Perioada 

Nedelcu Mihaela    Curs Metodica predării – 

învățării-evaluării eficiente 

în instituțiile de învățământ 

preuniversitar 

Asociaţia  Egomundi  

30 de 

credite 
 

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic Denumire Nivel 
Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

Arsene Crina 

Maria 

Referat Metode activ-

participative 
Uniate școlară 

Noiembrie 

2018 
Sala 11 

Toți membrii Cerc pedagogic Județean 
Noiembrie 

2018 

Școala 

Gimnazială I. L. 

Caragiale 

-Ghirdoveni 

Liceul tehnologic 

Voievodul Mircea 

Târgoviște 

Nedelcu Mihaela 

- lecție demonstrativă-„ 

Riga Crypto şi lapona 

Enigel de Ion Barbu”, 

clasa a XII-a B; 

(13.11.2018). Nr. de 

elevi: 18 elevi. (asistenţă 

d-na director Stroe  

Adriana Mariana) 

Unitate şcolară 13.11.2018 Sala 6 

 

4.4. Participarea cadrelor didacticela concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada Nivel 
Evaluator  / asistent / 

organizator 

Arsene Crina Maria OLLR Faza pe școală Organizator, evaluator 

Sima Pompilia OLLR Faza pe școală Evaluator  

 

5.Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, regional, 

naţional, european 

Cadru didactic 
Denumire 

parteneriat/proiect 
Nivel 

Institutia / Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/

proiect 

Beneficiari 

parteneriat / 

proiect 

Arsene Crina 

Maria 

-"Unire-n cuget 

și-n simțiri" – 160 

de ani de la 

Unirea 

Principatelor 

Române 

Interjude-

țean 

Asociația pentru 

sprijinirea elevilor, 

cadrelor didactice și 

persoanelor cu 

dizabilități "Pro 

Educația"-Argeș și 

Asociația Națională 

Cultul Eroilor "Regina 

Maria"-filiala Pitești 

23 

ianuarie 

2019 

partener 

Elevi, 

scriitori, 

publiciști, 

istorici, 

profesori, 

cadre 

militare, 

oficialități 

Nedelcu 

Mihaela 

Parteneriat cu 

Biblioteca 

municipiului 

Moreni; 

Parteneriat cu 

asociaţia Respiro;  

Proiect „Sǎ 

local 

 2018-

2019 

 

elevi 



187 
 

scriem şi sǎ 

vorbim  corect”. 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, excursii, 

targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 
Cadru 

didactic 
Denumire activitate 

Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locul desfășurării 

Arsene Crina 

Maria 

- Ziua Mondială a Educației: postere 

- Activități în săptămâna Școala altfel: Scriere 

creativă,concurs de postere – promovarea 

cărților autorilor îndrăgiți, joc de rol, audiţie 

muzicală 

-Ziua Culturii Naționale – concurs „10 lucruri 

care nu se predau la școală despre Eminescu” 

05.10.2018 

17-

21.12.2018 

 

 

14.01.2019 

15 

72 

 

 

 

13 

Salile de clasă 

 

Biblioteca școlară, 

sala de clasă 

 

Biblioteca școlară 

Sima 

Pompilia 

- Activități în săptămâna Școala altfel: „Citește 

și tu”: lectură, vizionare de filme, prezentări 

power point,dezbateri 

- Ziua Mondială a Educației: concurs: Educație 

și educatori 

- Activitate de voluntariat: donare de produse de 

igienă 

17-21 

dec.2018 

 

05.10.2018 

 

24.11.2018 

103 

 

 

32 

 

7 

Biblioteca școlară, 

sala de clasă 

 

Biblioteca școlară 

 

Școala Gimnazială nr.2 

Moreni 

Nedelcu 

Mihaela 

-voluntariat cu elevii de la clasa a V-a : Donarea 

de produse de curăţenie şi pentru  igienă 

personală 

noiembrie 5  

Mirică Raluca - Ziua Mondială a educaţiei-realizare de eseuri 

şi postere pe tema educaţiei.Dezbatere pe tema 

educaţiei 

- Activitate dedicată sărbătorilor de 

iarna.Coordonarea elevului Răcăşanu de la clasa 

a X-a B,care a realizat şi prezentat un eseu pe 

tema Crăciunului 

- ,,Lumea se schimbă.Noi?” 

Activitate dedicată Săptămânii Educaţiei 

Globale.Realizare de postere pe tema educaţiei 

- ZIUA CULTURII ROMÂNE-Activitate 

dedicată poetului Mihai Eminescu.Recitări din 

lirica eminesciană şi lectură din proza 

eminesciană.Discuţii despre contribuţia şi 

importanţa poetului pentru cultura şi literatura 

română 

- SĂPTĂMÂNA ,,ŞCOALA ALTFEL”-Mai 

multe activităţi realizate în cadrul orelor de 

curs,cuprinzând:vizionare de filme şi piese de 

teatru,recitări din lirica unor poeţi,dezbateri pe 

tema prevenirii şi combaterii violenţei 

- ,,DARUIND,VEI DOBÂNDI!” 

Activitate de voluntariat(donare de alimente) 

-prof.Mirică Iulia-Raluca 

-prof.Răbaea Eugen-Nicolae 

5.10.2018 

 

 

14.12.2018 

 

 

 

21.11.2018 

 

 

17.01.2019 

 

 

 

 

 

17.12-

21.12.2018 

 

 

 

8.12.2018 

 

 

 

20 de elevi 

 

 

1 elev 

 

 

 

18 elevi 

 

 

18 elevi 

 

 

 

 

 

Mai multe 

clase. 

 

 

 

-elevi 

voluntari 

de la clasa 

a IX-a B 

Sala 9 

 

 

Sala de festivităţi 

 

 

 

Sala 6 

 

 

Biblioteca liceului 

 

 

 

 

 

Mai multe săli de clasă. 

 

 

 

 

Şcoala Iedera 

 

6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 
6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, realizare / 

reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 
Cadru didactic Activitatea Sala/Locul 

Arsene Crina Maria Reamenajare sală 5, 11 

Sima Pompilia Realizare de panouri Sala 4, sala 22 

Mirică Raluca Reamenajarea panoului SNAC Holul școlii 

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  
Cadru didactic Activitatea Obs 

Arsene Crina Maria Înștiințări de absențe, consiliere părinți, consiliere elevi, fișa de monitorizare a 

absențelor 
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Sima Pompilia - monitorizare frecvența si comportamentul elevilor clasei a VII-a; teme în 

cadrul orelor de consiliere și orientare 

 

Mirică Raluca Efectuarea serviciului pe şcoală, 

Monitorizarea frecvenţei elevilor 

 

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 
Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

Arsene Crina a VI-a 13 11 5,31 

a VIII-a 18 18 4,89 

a X-a C 26 21 4.44 

a XII-a C 21 13 4,32 

Sima Pompilia a VII-a 16 12 5,08 

a IX-a A 26 20 4,52 

a IX-a C 33 27 4,22 

a XI-a C 26 20 4,20 

a XI-a D 26 22 4,05 

a XII-a A 17 13 4,01 

Mirică Raluca a X-a B înv. prof. 19 18 4,15 

a IX-a B înv. prof. 21 21 3,77 

a X-a B 19 17 4,23 

a XI-a B 27 25 6,55 

a XI-a A înv. prof. 19 19 4,55 

a IX-a B 26 25 6,42 

Nedelcu Mihaela a IX-a A înv. prof. 23 26 2,72 

a XI-a A 17 14 4,50 

a XII-a B 22 15 4,50 

a X-a A înv. prof. 23 15 2,70 

a X-a A 21 18 3,74 

a V-a 14 14 3,72 

Rusu Nicoleta a IX-a Cînv. prof. 24 16 3,31 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar 
Elevi din 

clasa/clasele 

Arsene Crina Lb. și lit. română miercuri 

vineri 

14-15 

14-15 

a XII-a C 

a VIII-a 

Sima Pompilia Lb. și lit. română joi 14-15 a XII-a A 

Nedelcu Mihaela Lb. și lit. română miercuri 14-15 a XII-a B 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 
Cadru didactic Responsabilitatea  Titlul activității desfasurate  Clasa / Filiera 

Arsene Crina Cadru didactic pentru 

activități pedagogice şi 

de sprijin 

Pregătire Tehnologic și vocațional     

clasa a XII-a 

Sima Pompilia Cadru didactic pentru 

activități pedagogice şi 

de sprijin 

Activități remediale Clasa a XI-a tehnologic 

Clasa a XI-a vocațional 

Mirică Raluca Cadru didactic pentru 

activități pedagogice şi 

de sprijin 

Activități remediale a IX-a vocațional 

a X-a vocațional 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

-personal didactic calificat, competent-profesori titulari 

motivati, cu o buna pregatire stiintifica si metodologica; 

- cadre didactice cu gradul didactic I sau II; 

PUNCTE SLABE 

-  nivel scazut al pregatirii initiale a elevilor; 

- lipsa motivatiei elevilor pentru scoala si 

invatare; 
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-participarea la activitatile metodice desfasurate in scoala 

si la cele propuse de ISJ; 

- implicarea elevilor in activitati extrascolare si 

extracurriculare; 

-utilizarea de metode si mijloace moderne pentru 

realizarea de lectii atractive; 

- inserarea tehnologiei moderne in orele de limba şi 

literatura română; 

- elaborarea de subiecte pentru olimpiada de limba şi 

literatura româna; 

- colaborarea eficienta cu toate compartimentele din 

scoala; 

- buna colaborare a membrilor comisiei metodice din 

scoala; 

- realizarea de ore de pregatire suplimentara pentru 

imbunatatirea rezultatelor de la bacalaureat şi Evaluare 

Naţională; 

- încheiere de parteneriate educaționale. 

- interes scazut al parintilor fata de problemele 

scolii; 

- slaba implicare a elevilor in procesul 

instructiv-educativ; 

- refuzul unor elevi de a utiliza manuale si alte 

instrumente de lucru  necesare desfasurarii in 

bune conditii a procesului instructiv–educativ; 

- frecventa slaba in unele cazuri; 

-prezenta slaba la orele de pregatire 

suplimentara pentru bacalaureat; 

- dezinteresul familiei pentru imbunatatirea 

rezultatelor scolare ale elevilor; 

-interes foarte scazut al elevilor pentru 

implicarea in diverse concursuri, olimpiade. 

 

OPORTUNITATI 

- cadrele didactice manifesta deschidere spre nou, spre 

creativitate; 

- cadrele didactice au cunostinte de utilizare a tehnologiei 

moderne (calculator, internet, etc.); 

- realizarea de proiecte la nivelul catedrei; 

- participarea la concursuri. 

 

 

AMENINTARI 

- instabilitatea economica, starea economica 

precara a unor familii din care provin elevii; 

- lipsa implicarii parintilor in problemele scolii; 

- scaderea motivatiei pentru scoala; 

- înmulțirea cazurilor de violență fizică și 

verbală, ceea ce duce la managerierea dificilă a 

clasei de elevi. 

 

8.Plan de măsuri: 

 Participarea la concursuri și activități extrașcolare 

 Stimularea elevilor prin recompense  

 Legătura mai strânsă cu familia și diriginții 

 Consultații (în pauze, după ore) 

 Ore mai atractive prin mijloace și metode adaptate claselor, pentru combaterea absenteismului și 

implicarea elevilor în procesul instructiv-educativ 

 Colaborarea cu psihologul școlii în vederea consilierii elevilor cu probleme de comportament. 

Intocmit, 

Prof. Arsene Crina Maria 

 

COMISIA METODICĂ LIMBI MODERNE 
 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 

Cadru 

didactic 

Grad 

didactic 

Statut  

 

Responsabilitati in unitatea scolara / la nivel judetean 

sau national 

1. Iordăchiţă 

Alexandra 

I Profesor titular de 

limba franceză 

-Responsabil al Comisiei de limbi moderne, 

-Membru în Comisia de curriculum, 

-Membru în Comisia metodică a diriginților, 

-Membru în Comisia pentru manuale și rechizite, 

-Profesor în cadrul programului “A doua sansa”, 

-Diriginte la clasa a XI-a seral, 

-Membru în Comisia pentru frecvența elevilor, 

combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

2.  Dumitrescu 

Mihaela 

II Profesor titular de 

limba franceză 

-Membru în Comisia metodică a diriginților, 

-Diriginte la clasa a XI-a învățământ profesional, 
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-Profesor în cadrul programului “A doua sansa”, 

-Membru în Comisia pentru frecvența elevilor, 

combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

-Membru în Comisia pentru manuale și rechizite, 

-Responsabil al Comisiei SNAC, 

-Membru al Comisiei interne de  evaluare continua 

(CIEC), 

-Membru al Comisiei pentru monitorizarea inserţiei 

socio-profesionale, 

-Membru al Comisiei pentru programe si  proiecte 

europene, 

-Secretarul Comisiei metodice de limbi moderne, 

-Membru în Comisia de cercetare disciplinară (la 

elevi). 

3.  Neagu 

Andreia 

Elena 

I Profesor titular de 

limba engleză 

-Membru în Comisia pentru programe și proiecte 

educative, 

-Membru al Comisiei SNAC, 

-Membru în Comisia pentru Olimpiade si 

Concursuri. 

4.  Croitoru 

Andreea-

Elena 

Def. Profesor suplinitor de 

limba engleză 

-Membru în Comisia pentru programe și proiecte 

educative, 

-Membru în Comisia pentru burse, ajutoare,  

programe sociale, decontare naveta, 

-Profesor în cadrul programului ROSE. 

5.  Zamfir 

Izabela 

Mădălina 

Def. Profesor suplinitor de 

limba engleză 

--Profesor în cadrul programului “A doua șansă”, 

-Membru în Comisia pentru programe și proiecte 

educative, 

-Membru în Comisia pentru întocmirea, promovarea 

ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii, 

-Membru în Comisia pentru informare si relatii 

publice, 

-vicepreședinte în Comisia de evaluare  in programul 

ADȘ. 

6. Nedelcu 

Mihaela 

I Profesor titular de 

limba 

română/franceză 

-Membru al Comisiei SNAC, 

-Membru în Comisia pentru revizuirea 

regulamentului de organizare și funcționare (ROF). 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

6. Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de beneficiarii lor direcţi – elevii, 

dar în concordanţă cu standardele de referinţă; 

7. Pregătirea continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor de învăţare la nevoile 

elevului; 

8. Eficacitatea educaţională – susţinerea unor activităţi didactice în conformitate cu documentele 

normative şi bazate pe o metodologie centrată pe elev; 

9. Evidenţierea unor atitudini în evaluarea cadrelor didactice care să demonstreze pregătirea 

corespunzătoare a elevilor , implicarea activă a acestora în propria educaţie şi o participare susţinută 

la viaţa şcolii; 

10. Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare care: 

- să ofere o ancorare realistă a elevului în comunitatea locală; 

- să ofere elevului deschidere spre dimensiunea europeană şi spre înţelegerea conceptului de 

cetăţean al Uniunii Europene. 

 

3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2018-2019): 
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     La începutul anului școlar 2018/2019, toate cadrele didactice din cadrul comisiei metodice de limbi moderne 

au întocmit planifcările calendaristice conform programelor în vigoare și în acord cu modelele sugerate de ISJ. 

Acestea au fost vizate de către responsabilul comisiei metodice și de directorul adjunct al unității școlare și 

predate la termenul stabilit. 

    În urma consultărilor cu toți membrii catedrei, responsabilul comisiei a întocmit planul managerial și graficul 

activităților pentru ambele semestre, a stabilit responsabilitățile în cadrul catedrei, s-au întocmit liste cu 

manualele folosite în funcție de nivelul de studiu și profilul fiecărei clase.  

    Fiecare cadru didactic al comisiei metodice de limbi moderne care are în încadrare clase terminale ainformat 

(au fost întocmite procese-verbale) elevii cu privire la programa de bacalaureat și structura subiectelor în cadrul 

probei C de evaluare a competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, stabilindu-se  ore 

de pregătire suplimentară cu fiecare clasă terminală în parte în vederea ameliorării rezultatelor. 

Au fost elaborate, de asemenea,o listă cu programele școlare folosite în acest an școlar, în funcție de nivelul de 

studiu și profilul fiecărei clase și o listă cu auxiliarele școlare utilizate în cadrul catedrei.  

Limba franceză 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / 

Calificare profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, 

Anexe) 

Gimnazial 

5. Programa școlară de Limba franceză, clasele a V-a - 

a VIII-a, limba modernă 2; 

6. Programa școlară de Limba franceză, clasele a V-a - 

a VIII-a, limba modernă 1; 

7. Programa şcolară  pentru disciplina Limbă modernă 

2,  Clasele a V-a – a VIII-a; 

8. Programa şcolară  pentru disciplina Limbă modernă 

1,  Clasele a V-a – a VIII-a. 

1.Aprobatăprinordin al ministrului 

nr. 5097/09.09.2009 ; 

2.Aprobatăprinordin al ministrului 

nr. 5097/09.09.2009 ; 

3.Anexa nr. 2 la 

ordinulministruluieducaţieinaţionale 

nr. 3393 / 28.02.2017 ; 

4.Anexa nr. 2 la 

ordinulministruluieducaţieinaţionale 

nr. 3393 / 28.02.2017. 

Liceal 

7. Programa școlară de Limba franceză pentru clasa a 

IX-a, ciclul inferior al liceului; 

8. Pograma școlară de Limba franceză, clasa a IX-a, 

limba modernă 2; 

9. Programa școlară de Limba franceză pentru clasa a 

X-a ciclul inferior al liceului; 

10. Programa școlară de Limba franceză, clasa a X-a, 

limba modernă 2; 

11. Programa de Limba franceză-  Filiera teoretică, toate 

profilurile şi specializările Filiera vocaţională, toate 

profilurile şi specializările , Clasele a XI-a și a XII-a 

; 

12. Programa de Limba franceză –Filiera tehnologică, 

clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare 

profesională, clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta 

progresivă de calificare profesională. 

1.Aprobatăprinordin al 

ministruluieducaţiei, 

cercetăriişitineretului nr. 3458 / 

09.03.2004 ; 

2.Aprobatăprinordin al ministrului 

nr. 5099/09.09.2009 ; 

3.Aprobatăprinordin al ministrului  

nr. 4598 / 31.08.2004 ; 

4.Aprobatăprinordin al ministrului 

nr. 5099/09.09.2009 ; 

5.Aprobatăprinordinulministrului  nr. 

3410 / 07.03.2006 ; 

6.Aprobatăprinordinulministrului  nr. 

3488 / 23.03.2006 

Învățământ 

profesional 

și tehnic 

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014 referitor la 

aplicarea programelor școlare în învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani și în învățământul profesional special, 

începând cu anul școlar 2014-2015, precum și pentru 

aprobarea programei școlare pentru Consiliere  și orientare, 

curriculum diferențiat pentru învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a . 

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 

4437/29.08.2014. 
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Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / 

Calificare profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, 

Anexe) 

Programul 

ADȘ 

Filierătehnologică/ profiltehnic/ domeniulmecanică 

Cls. V- VII 

Cls. IX-X 

Anexa 4 la OMECTS nr. 5248/ 

31.08.2011, 

OM nr. 5097/ 09.09.2009 

OM nr. 5099/ 09.09.2009 

 

Limba engleză 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / Calificare 

profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, 

Anexe) 

Gimnazial 

5. Programa școlară revizuită Limba engleză, clasele a V-a - 

a VIII-a, limba modernă 1; 

6. Programa școlară de Limba engleză, clasele a V-a - a VIII-

a, limba modernă 2; 

7. Programa şcolară  pentru disciplina Limbă modernă 1,  

Clasele a V-a – a VIII-a; 

8. Programa şcolară  pentru disciplina Limbă modernă 2,  

Clasele a V-a – a VIII-a. 

1. Aprobată prin ordin al 

ministrului Nr. 5237/01.09.2009; 

2. Aprobată prin ordin al 

ministrului Nr. 5097/ 09.09.2009; 

3. Anexa nr. 2 la ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 

3393 / 28.02.2017; 

4. Anexa nr. 2 la ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 

3393 / 28.02.2017. 

Liceal 

5. Programa școlară de limba engleză pentru ciclul superior 

al liceului, Filiera teoretică, toate profilurile şi 

specializările, Filiera vocaţională, toate profilurile şi 

specializările, clasele a XI-a- aXII-a; 

6. Programa școlară de limba engleză pentru ciclul superior 

al liceului, Filiera tehnologică, clasele a XI-a- aXII-a ruta 

directa si clasele a XII-a- a XIII-a ruta progresivă; 

7. Programa școlară de Limba engleză pentru clasa a X-a 

ciclul inferior al liceului; 

8. Programa școlară de Limba engleză pentru clasa a IX-a, 

ciclul inferior al liceului. 

1. Aprobată prin O.M. nr. 3410/ 

07.03.2006; 

2. Aprobată prin O.M. nr. 3488/ 

23.03.2006; 

3. Aprobată prin ordin al 

ministrului  Nr. 4598 / 

31.08.2004; 

4. Aprobată prin Ordin al 

ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 3458 / 09.03.2004. 

Invatamant 

profesional 

si tehnic 

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014 referitor la 

aplicarea programelor școlare în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani și în învățământul profesional special, începând cu 

anul școlar 2014-2015, precum și pentru aprobarea programei 

școlare pentru Consiliere  și orientare, curriculum diferențiat pentru 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a 

X-a și a XI-a . 

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 

4437/29.08.2014. 

Programul 

ADS 

Filieră tehnologică/ profil tehnic/ domeniul mecanică 

Cls. V- VII 

Cls. IX-X 

Anexa 4 la OMECTS nr. 5248/ 

31.08.2011, 

OM nr. 5097/ 09.09.2009 

OM nr. 5099/ 09.09.2009 

 

Auxiliare didactice avizate in anul scolar 2018-2019: 
Nr 

crt 
Titlu auxiliar Clasa Editura 

1 
Upstream C2 - Student’s 

Book 

 

XII A, XII B 

XII C 

Express Publishing- Popa Simona 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

2 
Click on 4 - Student’s 

Book 

X B, a X a A, a X a D, a X a A 

profesionala, a X a seral 

 

Express Publishing- Popa Simona 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

3 CONNEXIONS 2 XI C 

CENTRUL DE CARTE STRAINA SITKA-  DIDIER 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 
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4 CONNEXIONS 3 XI A, XI B, XII A 

CENTRUL DE CARTE STRAINA SITKA-  DIDIER  

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

5 Snapshot  intermediate  a VII a A, a VIII a 

Express Publishing 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

6 Front runner a IX a A 
Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

7 
Prospects pre-

intermediate 
a IX a B 

Macmillan 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

8 
  

 Front runner 

a IX a A profesionala 

a IX a B profesionala 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

9 English My Love a IX seral 

Editura Didactica si Pedagogica 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

10 Mission 2 a XI a A, D Editura Express Publishing 

11 
Prospects Upper 

Intermediate 

a XI a  profesionala, a XI a 

seral 

Macmillan 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

13 Prospects Advanced a XII a seral 

Macmillan 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

14 
Prospects Super 

Advanced 
a XIII a seral 

Editura Macmillan 

Se incadreaza in prevederile art. 4 alin 3 din 

Metodologia cadru aprobata prin OMEN 5062/2017 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 
4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Nedelcu Mihaela Curs- Metodica predării-

învățării-evaluării 

eficiente în instituțiile de 

învățământ preuniversitar 

Asociația Egomundi  

30  

 Prof. Croitoru Andreea-Elena a depus cerere pentru susținerea inspecției curente 1 în vederea înscrierii 

la examenul pentru obținerea gradului didactic II. 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 
Nivel 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

Iordăchiță 

Alexandra 
-Participare la activitatea metodică 

semestrială a Centrului metodic de 

limba franceză; 

Local-municipiu 19.11.2018 
C. N. I. L. 

Caragiale Moreni 

- prezentarea referatului cu tema: 

La chanson en classe de langue-

quelques pistes d’exploitation. 

Unitate școlară 
Noiembrie 

2018 

Liceul 

Tehnologic Petrol 

Dumitrescu 

Mihaela 

-Participare la activitatea metodică 

semestrială a Centrului metodic de 

limba franceză cu referatul: Le jeu 

en classe de FLE- outil privilégié 

pour l’amélioration de l’oral 

Local-municipiu 19.11.2018 
C. N. I. L. 

Caragiale Moreni 

-prezentare referat cu tema: Le jeu 

en classe de FLE- outil privilégié 

pour l’amélioration de l’oral 

Unitate școlară 
Ianuarie 

2019 

Liceul 

Tehnologic Petrol 

Neagu 

Andreia Elena 

Participare la activitatea metodică 

semestrială a Centrului metodic de 
Local-municipiu 5.11.2018 

Școala 

gimnazială nr.4 
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 limba engleză Moreni 

-lecție demonstrativă Unitate școlară 
Ianuarie 

2018 

Liceul 

Tehnologic Petrol 

Zamfir Izabela 

Mădălina  

Participare la activitatea metodică 

semestrială a Centrului metodic de 

limba engleză 

Local-municipiu 5.11.2018 

Școala 

gimnazială nr.4 

Moreni 

Croitoru 

Andreea-Elena 
Lecție demonstrativă Unitate școlară 

Noiembrie 

2018 

Liceul 

Tehnologic Petrol 

 

4.3. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinte  etc. 

Cadru didactic Denumire simpozion / conferinta Institutie organizatoare 
Perioada / 

data 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Croitoru  

Andreea-Elena 

Let`s Speak English… Not 

Grammar! 

National Geographic 

Learning 

25.10.2018 participare 

A Great Hamilton House day 

for English teachers 

Casa Corpului Didactic 

Ploiesti 

29.10.2018 participare 

The Write Stuff: Teaching 

Writing and Spelling to Young 

Learners 

National Geographic 

Learning 

22.11.2018 participare 

Neagu Andreia 

Elena 

 

Gateway to ELT training 

session 

Casa Corpului Didactic 

Ploiesti 

3.09.2018 particpare 

Gateway to ELT training 

session 

Casa Corpului Didactic 

Ploiesti 

29.10.2018 participare 

Zamfir Izabela 

Mădălina 

,,Nostalgii de toamnă” ClubulCopiilorMoreni 29.10.2018 Premiu I 

 

4.4. Participarea cadrelor didactice la concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada Nivel 
Evaluator  / asistent / 

organizator 

Zamfir Izabela 

Mădălina 

Concurs școlar,,Unirea, 

națiunea a făcut-o!” 

Național Asistent 

 

5.Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, regional, 

naţional, european 

Cadru didactic 

Denumire 

parteneriat/ 

proiect 

Nivel 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/ 

proiect 

Beneficiari 

parteneriat / 

proiect 

Croitoru 

Andreea-Elena 

In lumea lui 

Petre Ispirescu. 

Ediția a II-a 
județean 

ScoalaGim

nazială 

„Petre 

Ispirescu”, 

Sectorul 1, 

Bucuresti 

Noiembrie 

2018-august 

2019 Organizator, 

partener 

Eleviiclasel

or 

V-VIII 

Zamfir Izabela 

Mădălina 

parteneriat 

Media județean 

Radio 

MINISAT 

14.09.2018-

20.09.2019 Partener 

media 

LTP 

Moreni/ 

Radio 

Minisat 

Dumitrescu 

Mihaela  

parteneriat 

SNAC 
județean 

Școala 

Gimnazială 

Iedera 

Septembrie 

2018-iunie 

2019 partener 

Elevii LTP 

Moreni și 

elevii Școlii 

Gimnaziale 

Iedera 
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5.2. Promovarea/elaborarea ofertei educaţionale: 

Cadru 

didactic 
Nivel 

Institutia unde s-

a realizat 

promovarea  

Perioada / 

data 
Modalitate de promovare  

Participare la  

elaborarea ofertei 

Zamfir 

Izabela 

Mădălina 

județean Radio Minisat 14.09.2018-

20.09.2019 

-emisiuni radio 

-Știrile Radio Minisat 

-internet – site Radio 

Minisat 

Articole 

scrise/materiale audio 

 

5.3. Participarea elevilor la concursuri/olimpiade/simpozioane 

Cadru didactic 

Concursul / 

olimpiada / 

simpozionul 

Nume şi prenume 

elev / Grupa / Lot 
Clasa 

Nivel: local, 

judetean, 

regional, naţional 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Perioada / 

data 

Zamfir 

Izabela 

Mădălina 

,,Unirea, națiunea 

a făcut-o!” 

Despa Darius a-

VII-a 

Național Premiul I 29.11.2018 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, excursii, 

targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 
Cadru 

didactic 
Denumire activitate 

Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locul desfășurării 

Croitoru 

Andreea-

Elena 

European Day of Languages 26.09.2018 20 sala 4 

Education Day 5.10.2018 13 Sala 3 

Happy Halloween 31.10.2018 15 Sala 4 

Iordăchiță 

Alexandra 

Ziua Europeană a Limbilor 26.09.2018 Clasele din 

încadrare 

Sala 15 

Școala Altfel 17-21. 

12.2018 

Clasele din 

încadrare 

Sala 15 

1 decembrie- Ziua națională în anul 

centenar 

29.11.2018 Clasele din 

încadrare 

Sala 15 

Dumitrescu 

Mihaela 

Ziua Europeană a Limbilor 26.09.2018 Clasele din 

încadrare 

Sala de curs 

Ziua Educației 5.10.2018 14 Biblioteca liceului 

Acțiune de voluntariat în cadrul SNAC-

colectare și donare de rechizite școlare. 

Octombrie 

2018 

10 LTP Moreni /Școala 

Gimnazială Iedera 

Nedelcu 

Mihaela 

Acțiune de voluntariat ce a constat în  

colectarea și donarea de produse de 

curățenie și igienă în cadrul SNAC. 

Noiembrie 

2018 

5 LTP Moreni și 

Școala Gimnazială 

Iedera 

Neagu 

Andreia 

Elena 

Ziua Educatiei 5.10.2018 25 sala de curs 

Halloween Party 31.10.2018 20 sala de curs 

Acțiune de voluntariat în cadrul SNAC-

colectare și donare de cărți. 

Ianuarie 

2019 

10 LTP Moreni și 

Școala Gimnazială 

Iedera 

 

6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 
6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, realizare / 

reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 
Cadru 

didactic 
Activitatea Sala/Locul 

Iordăchiță 

Alexandra 

Realizare de materiale și activități de redecorare a sălii 15 . Sala 15 

Neagu 

Andreia-

Elena 

Realizarea de postere cu citate despre educatie. Acestea au fost expuse in 

locuri accesibile elevilor 

si in cancelarie 

Dumitrescu 

Mihaela 

Realizare afișe pentru promovarea activității SNAC Bibliotecă, holurile 

liceului 
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6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  
Cadru 

didactic 
Activitatea Obs 

Iordăchiță 

Alexandra 

-Monitorizarea frecvenței elevilor în calitate de diriginte al clasei a XI-a 

seral-sem.I.  

-Elaborarea fișei de monitorizare lunară a absențelor. 

-Consilierea elevilor în vederea îmbunătățirii frecvenței. 

Intocmire de 

înștiințări la 

finalul 

ciclului  

Dumitrescu  

Mihaela 

-Monitorizarea frecvenței și a comportamentului elevilor în calitate de 

diriginte al clasei a XI-a înv. prof.(consiliere elevi, discuții cu familia, 

înștiințări, discuții cu profesorii clasei). 

-Completarea lunară a fișelor de monitorizare a absențelor pentru burse 

profesionale și pentru dirigenție. 

-Consilierea elevilor de la clasele din încadrare în vederea ameliorării 

frecvenței. 

 

 

 Toate cadrele didactice din componența comisiei metodice de limbi moderne au monitorizat frecvența și 

comportamentul elevilor în timpul efectuării serviciului în școală. De asemenea, fiecare cadru didactic 

este preocupat în mod constant de îmbunătățirea frecvenței, implicându-se în consilierea elevilor și 

menținând o strânsă legătură cu diriginții. 

 

6.3. Analiza testelor initiale 

 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 
Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

Iordăchiță Alexandra a IX-a B 30 23 3,86 

a X-a A 22 11 2,24 

a X-a B  21 15 1,92 

a XI-a B 27 20 2,57 

a XII-a A 17 15 2,07 

Croitoru Andreea-

Elena 

a VI-a  13 9 4,36 

a IX-a  B 30 24 1,77 

a IX-a C 33 27 2,95 

a X-a B 21 15 4,71 

a X-a C 27 23 4,17 

a  XI-a B 26 22 4,68 

a XI-a C 26 13 4,00 

a XII-a B 21 9 4,22 

a XII-a C 22 14 3,92 

Nedelcu Mihaela IX A i.p 31 23 4,28 

IX B i.p 24 13 2,30 

IX C i.p 23 15 2,36 

X A i.p 23 10 2,73 

X B i.p 24 17 1,95 

Dumitrescu Mihaela VI 13 13 4,23 

VII 15 13 4.00 

VIII 18 16 3,68 

IX A 24 19 2,89 

IX C 34 30 2,83 

X C 27 21 2,38 

XI C 27 9 2,33 

XII B 23 15 2,46 

Neagu Andreia Elena 

 

 

 

 

 

 

9 A 26 14 3,42 

9 A profesionala 28 27 1,81 

9 B profesionala 24 16 3,33 

10 A 23 16 2,50 

10 A profesionala 23 15 2,30 

11 A 29 20 2,45 

11 D 30 13 1,92 



197 
 

 11 A profesionala 24 14 2,00 

12 A 17 15 2,60 

Zamfir Izabela 

Mădălina 

a VII-a 15 14 6,25 

a VIII-a 16 15 5,80 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar 
Elevi din 

clasa/clasele 

Iordăchiță Alexandra Limba franceză Miercuri 

joi 

8.00-9.00 

13.30-14.30 

a XII-a C 

a XII-a A 

Dumitrescu Mihaela Limba franceză Miercuri  14.00-15.00 a XII-a B 

Neagu Andreia 

Elena 

Limba engleză Luni 13.30-14.30 a XII-a A, a XIII-a 

seral 

Croitoru Andreea-

Elena 

Limba engleză Joi 

Luni 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

a XII-a B 

a XII-a C 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic Responsabilitatea  Titlul activității desfasurate  
Clasa / Filiera 

 

Croitoru Andreea-

Elena 

Cadru didactic „De la A1 la B2” Clasa a XII-a A – filiera 

tehnologica 

Cadru didactic „Sportivii de la A1 la B2” Clasele a XII-a B si C – 

filiera vocațională 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

- 100% personal didactic calificat, competent- profesori  

motivați, cu o bună pregatire științifică și metodologică; 

-preocuparea cadrelor didactice pentru perfecționarea si 

imbunătățirea activității prin cursuri de formare continua 

si prin sustinerea examenelor de obtinere a gradelor 

didactice; 

-participarea la activitatile metodice desfasurate in școală 

si la cele propuse de ISJ; 

-implicarea elevilor in activitati extrascolare si 

extracurriculare; 

-utilizarea de metode si mijloace moderne pentru 

realizarea de lectii atractive; 

- inserarea tehnologiei moderne in orele de limba straina; 

- colaborarea eficienta cu toate compartimentele din 

scoala; 

- buna colaborare a membrilor comisiei metodice din 

scoala; 

-realizarea de ore de pregatire suplimentara pentru 

imbunatatirea rezultatelor de la bacalaureat; 

- derularea Proiectului ROSE; 

- implicarea in programe europene a unora dintre 

membrii catedrei; 

- promovarea activitatilor in presa locala; 

- desfasurarea programului A doua sansa; 

- cadrele didactice au cunostinte de utilizare a tehnologiei 

moderne. 

PUNCTE SLABE 

- nivel scazut al pregatirii initiale a elevilor; 

- lipsa motivatiei elevilor pentru scoala si 

invatare; 

- interes scazut al parintilor fata de problemele 

scolii; 

- slaba implicare a elevilor in procesul 

instructiv-educativ; 

- frecventa slaba in unele cazuri; 

- prezenta slaba la orele de pregatire 

suplimentara pentru bacalaureat; 

- volumul mare de cunoştinţe de predat în raport 

cu numărul orelor alocate pentru fixarea lor; 

-dezinteresul familiei pentru imbunatatirea 

rezultatelor scolare ale elevilor; 

- lipsa unui laborator de limbi straine, care sa fie 

dotat cu mijloace tehnologice moderne; 

-interes foarte scazut al elevilor pentru 

implicarea in diverse concursuri, olimpiade. 

 

OPORTUNITATI 

-cadrele didactice manifesta deschidere spre nou, spre 
AMENINTARI 

- scaderea populatiei scolare; 
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creativitate; 

- crearea unui laborator de limbi straine, care sa fie dotat 

cu mijloace tehnologice moderne ; 

- realizarea de proiecte la nivelul catedrei; 

- participarea la concursuri si simpozioane; 

- implicarea mai multor cadre didactice in programe  

europene; 

- continuarea proiectului ROSE; 

 

 

-creșterea violenței în mediul școlar și a 

comportamentelor indezirabile; 

- instabilitatea economica, starea socio-

economica precara a unor familii din care provin 

elevii; 

- lipsa implicarii parintilor in problemele scolii; 

- scaderea motivatiei pentru scoala; 

- numărul relativ mare de părinți plecați în 

străinătate; 

- număr relativ mare de elevi cu situații familiale 

dificile, ceea ce duce uneori la absenteism sau 

chiar abandon școlar. 

8. Plan de măsuri: 

 Abordare  diferențiată, centrată pe elev; 

 Ore de pregătire suplimentară pentru elevii din clase terminale; 

 Utilizarea de metode si mijloace didactice atractive si eficiente care să stimuleze interesul pentru studiul 

limbilor străine; 

 Consiliere/sprijin pentru elevii cu dificultăți de învățare; 

 O legătură mai strânsă între școală și familie; 

 Evidențierea/recompensarea exemplelor de bună-practică în rândul elevilor. 

 

                                                                                      Întocmit, 

                                                                                          prof. Dumitrescu Mihaela 

 

COMISIA METODICĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 
 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

Grad 

didactic 
Statut  

Responsabilitati in unitatea scolara / la nivel 

judetean sau national 

1 Anghelina Raluca 

Andreea 

I Titular Responsabil Comisia metodică ”Matematică și 

Științe” 

Membru Comisia pentru Curriculum 

Membru Comisia CEAC 

Membru Comisia pentru frecvenţa elevilor, 

combaterea absenteismului şi abandonului şcolar 

Membru Comisia de elaborare a PAS 

Membru Comisia pentru informare si relatii 

publice 

Membru Comisia pentru manuale şi rechizite 

Membru Comisia pentru burse, ajutoare,  

programe sociale, decontare naveta 

Profesor de serviciu 

Responsabil sala 16 

2 Ionescu Veronica I titular Membru Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea 

Calității 

Membru Comisia programe și proiecte Europene 

Membru Comisia pentru frecvenţa elevilor, 

combaterea absenteismului şi abandonului şcolar 

Membru Comisia pentru manuale şi rechizite 

Membru Comisia pentru elaborare şi actualizare 

PAS 

Profesor de serviciu 

Diriginte: clasa a X-a A 

3 Mihalea Ioan I titular Profesor la clasele din ȋncadrare 
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Nr 

crt 
Cadru didactic 

Grad 

didactic 
Statut  

Responsabilitati in unitatea scolara / la nivel 

judetean sau national 

Profesor de serviciu pe școala 

Responsabil sala nr.17 (laborator de fizica) 

Membru ȋn comisia ptr. prevenirea și eliminarea 

violenței,a faptelor de corupție și discriminare ȋn 

mediu școlar și promovarea interculturalității; 

consilier de integritate. 

4 Rusu Mădălina 

Elena 

I Titular Responsabil comisia de perfectionare, responsabil 

sala 20 

5 State Gabriel I Titular în altă 

unitate 

Coordonator al cercului de robotică 

Membru al Consiliului Consultativ al profesorilor 

de Fizică; administrator al site-ului profesorilor 

de Fizică și Chimie 

6 Stănescu Mihai I Pensionar  Profesor de serviciu 

7 Ivan Adina I Titular  Responsabil program „A doua șansă” 

Membru Comisia de inscriere in programul „A 

doua sansa” 

Membru evaluator Comisia de evaluare in 

programul „A doua sansa” 

Diriginte an III-IV ADS 

Organizator concurs Cangurul Matematician 

8 Iordan Florian I Titular Responsabil intocmit orare scolare 

 Lider sindicat al organizatiei LTP in cadrul FSLI 

Dambovita 

 Membru in comisia de prezentare si popularizare 

a ofertei scolare 

9 Dina Mihail I Titular Membru Consiliul de Administraţie 

Membru Comisia de Inventar 

 

Profesori formatori: 

 

Nr crt Cadru didactic 

1 Anghelina Raluca Andreea 

2 Ionescu Veronica 

3 Ivan Adina 

4 State Gabriel  

 

Profesori metodişti: 

 

Nr crt Cadru didactic 

1 State Gabriel 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

I. Curriculum 

- Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislative 

- Organizarea testării inițiale și a celei finale 

 

II. Management 

- Asigurarea începerii anului şcolar în bune condiţii 

- Planificarea  procesului de predare-învăţare 

- Desfăşurarea  eficientă a activităţii didactice desfăşurate la clase 

- Monitorizarea activităţii comisiei metodice Științe 

- Îmbunătățirea competențelor elevilor de lectură și comunicare folosind limbajul științific 

- Reducerea absenteismului 
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III. Resurse umane 

- Organizarea activităţilor extracurriculare 

- Pregătirea elevilor prin programul ROSE, precum și pentru examenul de bacalaureat 

- Identificarea nevoii de formare 

- Ridicarea gradului  de profesionalizare a  personalului 

3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2018-2019): 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / 

Calificare profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, 

Anexe) 

Gimnazial 
V, VI OMEN 3393/28.02.2017 

VII, VIII OMECI 5097/09.09.2009 

Liceal 

IX filiera tehnologică OMECI 5099/09.09.2009 

X filiera tehnologică OMEC 4598/31.08.2004 

XI filiera tehnologică OMEC 3252/13.02.2006 

XII filiera tehnologică OMEC 5959/22.12.2006 

IX filiera vocațională OMECI 5099/09.09.2009 

X filiera vocațională OMECI 5099/09.09.2009 

XI filiera vocațională OMEC 3252/13.02.2006 

XII filiera vocațională OMEC 5959/22.12.2006 

Învățământ 

profesional 

IX OMECI 5099 /09.09.2009 

X OMEC 4598 /31.08.2004 

XI 4598 /31.08.2004 

ADS  I, II, III, IV OMECS din 2011 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 

4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Anghelina Raluca 

Andreea 

 

Curs ”Chimia altfel” 
CEAE  80 

20 
Oct – dec 

2018 

Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 

32 
- Nov 2018 

Ionescu Veronica 
Curs ”Chimia altfel” 

CEAE  80 
20 

Oct – dec 

2018 

Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 

32 
- Nov 2018 

State Gabriel Curs formare mentori 

ARCA 

Arca Education Center 

București 

6 luni 
- 

Sep 2018- 

mai 2019 

Ivan Adina  
„Competențe –cheie prin 

activitățile nonformale și 

extracurriculare” 

Asociația generală a 

cadrelor didactice din 

Romania „Dăscălimea 

Română” 

 

94 
     24 

19.09-

3.10.2018 

“Metodica predării-

învățării-evaluării efciente 

în instituțiile de 

învățământ 

preuniversitar” 

Asociația 

EGOMUNDI 

 

30 
Sept-   

nov.2018 

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate scolara / 

Municipiu /  Judetean / 

National 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

Anghelina Raluca Participare cerc metodic Local Nov 2018 Șc. Gimn. 3 
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Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 

Nivel: Unitate scolara / 

Municipiu /  Judetean / 

National 

Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

Andreea  Moreni 

Referat: ”Model de PIP 

pentru elevii cu CES care 

studiază chimia” 

Unitate scolara Nov 2018 LTP Moreni 

Mihalea Ioan Activitate de formare 

continuă/perfecționare cu 

tema:"Schimb de bune 

practici din domeniul 

educației – disciplina 

fizica". 

ISJ-DB și 

Univ.Valahia 
21.11.2018 Univ.Valahia 

Activități metodico – 

științifice ȋn comisia 

metodica. 

Unitate școlara 
Grafic 

activitați 
LTP Moreni 

 

Rusu Mădălina 

Elena 

Diseminarea bunelor 

practici privind:inovarea 

in procesul de predare-

invatare-evaluare. 

judetean 28.11.2018 
Liceul Tehnologic 

Nucet 

State Gabriel  
Consfătuiri  Județean 

Septembrie 

2018 
ISJ DB 

Cerc pedagogic Județean 
21 noe 

2018 
Univ. Valahia 

Ivan Adina 

Cerc metodic Județean  26.11.2018 

Colegiul National 

“Constantin 

Carabella” 

Iordan Florian 

Cerc metodic Județean  26.11.2018 

Colegiul National 

“Constantin 

Carabella” 

 

4.3. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinte  etc. 

Cadru didactic 
Denumire simpozion / 

conferinta 
Institutie organizatoare 

Perioada / 

data 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Mihalea Ioan Lumen Internațional Scientific 

Conference 

Educațion,Quality&Sustenable 

Development EQSD2018 

Univ.Valahia și 

Asociația "LUMEN" 

Iași 

November 

21 – 22. 

2018 

Certificate 

of 

Participation 

Rusu Mădălina 

Elena 

Conferinta Asociatiei Eco -

Ruralis 

USAMV-Cluj-Napoca 20-

21octombrie 

participare 

 

4.4. Participarea cadrelor didactice la concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada Nivel 
Evaluator  / asistent / 

organizator 

Ivan Adina Cangurul Matematician național organizator 

Iordan Florian Cangurul Matematician național organizator 

Dina Mihail  Olimpiada de matematică local Evaluator  şi asistent 

 

5.Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, regional, 

naţional, european 

Cadru 

didactic 

Denumire 

parteneriat/proiect 
Nivel 

Institutia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/proiect 

Beneficiari 

 

Anghelina 

Raluca 

Andreea  

Proiect Erasmus+ 

VET ”MOVE” European 

Berufskolle

g Alsdorf, 

Germania 

2018-

2019 beneficiar 

Grup țintă: 

7 cadre 

didactice 
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Cadru 

didactic 

Denumire 

parteneriat/proiect 
Nivel 

Institutia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/proiect 

Beneficiari 

 

City 

College 

Plymouth, 

Anglia 

VET și 14 

elevi VET 

Proiect de schimb 

școlar Erasmus+ 

”Education 

without borders” 

European 

Școli din 

România, 

Franța, 

Ungaria, 

Anglia 

2018 – 

2020 

Coordonator 

Elevi din 

LTP 

Moreni 

Proiect de schimb 

școlar Erasmus+ 

”Don t be fuelish” European 

Școli din 

Belgia, 

Lituania, 

Portugalia, 

România 

2018 – 

2020 

Partener 

Elevi din 

LTP 

Moreni 

Ionescu 

Veronica  

Proiect Erasmus+ 

VET ”MOVE” 

European 

Berufskolle

g Alsdorf, 

Germania 

City 

College 

Plymouth, 

Anglia 

2018-

2019 

beneficiar 

Grup țintă: 

7 cadre 

didactice 

VET și 14 

elevi VET 

Proiect de schimb 

școlar Erasmus+ 

”Don t be fuelish” European 

Școli din 

Belgia, 

Lituania, 

Portugalia, 

România 

2018 – 

2020 

Partener 

Elevi din 

LTP 

Moreni 

Rusu 

Mădălina 

Elena 

Ocrotind natura 

ne ocrotim pe noi 

insine! 

local 

Garda de 

Mediu 

An 

scolar201

8-2019 

participant 

Elevii LTP 

State Gabriel Parteneriat cu 

fundația “Nație 

prin Educație” 
Național 

Nație prin 

Educație 

2018-

2028 
Partener 

LTPM, 

cercul de 

robotică 

din liceu 

 

5.3. Participarea elevilor la concursuri/olimpiade/simpozioane 

Cadru 

didactic 

Concursul / 

olimpiada / 

simpozionul 

Nume şi prenume 

elev / Grupa / Lot 
Clasa Nivel 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Perioada / 

data 

Rusu 

Mădălina 

Elena 

Lider European Nicolescu 

Alexandru, Nastase 

Alexandru, Stan 

Ioana Bianca, 

Brasoveanu 

Andreea Gabriela 

9A national participare 24.10 2018 

Dina Mihail  Olimpiada de 

matematică 

Negoi Bogdan aVI-a Local Participare 17.02.2019 

Olimpiada de 

matematică 

Stoica Alberto aVI-a Local Participare 17.02.2019 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, excursii, 

targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

Cadru 

didactic 
Denumire activitate 

Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locul desfășurării 

Anghelina 

Raluca 

”European Vocational Skills week” Nov 2018 75 LTP Moreni 

Școala altfel Dec 2018 Elevii LTP Moreni 
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Andreea claselor 

din 

încadrare 

Ionescu 

Veronica 

”European Voctiaonal Skills week” Nov 2018 75 LTP Moreni 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Mihalea 

Ioan 

Școala altfel:"Noul cod rutier – expresie a 

civilizației străzii" și "Să ȋnvățăm Șah". 

17.12.2018 

– 

21.12.2018 

Elevi ai 

claselor 

din 

ȋncadrare 

Unitate școlara. 

Participare la alte activități educative Organizare 

ocazională 

Elevi ai 

claselor 

din 

ȋncadrare 

Unitate școlara 

Rusu 

Mădălina 

Elena 

Lets Do It Romania 15.09. 

2018 

20 Zona Bana Moreni 

Excursie tematica in cadrul proiectului 

Erasmus 

Vizita de documentare la S.C.Phoenix 

S.R.L. 

31.01.2019 

 

25.11 2018 

35 

 

20 

Rafinaria Brazi, 

Muzeul de  

Petrol Ploiesti 

Moreni 

State Gabriel Demo București – concurs First Tech 

Challenge 

3 II 2019 6 Școala Americană 

București 

Ivan Adina Școala Altfel: Atelier de creație 17-

21.12.2018 

Clasele din 

incadrare 

Sala 15 

 

6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 
6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, realizare / 

reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 

Cadru didactic Activitatea Sala/Locul 

Anghelina Raluca Andreea Amenajare panou proiecte europene Parter corp A 

Ionescu Veronica Amenajare panou proiecte europene Parter corp A 

Mihalea Ioan Ȋntreținerea funcționalității laboratorului de fizica. Sala nr.17 

Ivan Adina Reamenajare sală, realizare panouri 15 

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

Cadru didactic Activitatea 

Anghelina Raluca 

Andreea 

-înștiințări pentru un număr de 14 elevi, clasa IX A, pentru peste 20 de absențe 

nejustificate 

- mustrare scrisă pentru un număr de 4 elevi, clasa a IX A, pentru abateri 

disciplinare 

Ionescu Veronica -înștiințări pentru un număr de 9 elevi, clasa a X A, pentru peste 20 de absențe 

nejustificate 

Mihalea Ioan Am monitorizat frecvența elevilor și comportamentul elevilor atât ca profesor la 

clasa punând accent pe valențele educative ale lecției,cât și ca profesor de serviciu 

pe școala;am participat la ședințele consiliilor claselor din ȋncadrare și am 

colaborat permanent cu diriginții claselor. 

Ivan Adina  Fise de lucru 

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 

Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

Anghelina Raluca 

Andreea 

 

IX A 24 22 4,40 

IX B 30 19 4,05 

IX C 33 21 4,57 
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 IX A p 30 22 4,12 

IX B p 24 16 3,75 

Ionescu Veronica  IX C prof 23 15 3,62 

Mihalea Ioan IXA 25 18 5,32 

IXB 30 22 5,38 

IXC 33 27 5,67 

IXAprof. 31 22 5,73 

IXBprof 24 11 5,61 

IXCprof 23 14 5.25 

Stănescu Mihai V   4,78 

VI   4,75 

VII   3,93 

VIII   4,35 

IX A   3,75 

IX B   3,94 

IX C   3,80 

X A   3,43 

X B   4,40 

X C   4,06 

XI A   3,56 

XI B   3,73 

XI C   3,30 

XII A   3,56 

XII B   4,20 

XII C   2,25 

IX A P   3,83 

IX B P   4,18 

IX C P   4,17 

Ivan Adina V 13 12 5,49 

VIII 19 18 1,11 

Iordan Florian IX A 24 22 3,90 

IX B 30 29 3,60 

Dina Mihail  a VI-a 15 15 4,13 

a VII-a 17 17 3,58 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar 
Elevi din 

clasa/clasele 

Anghelina Raluca 

Andreea 

Chimie Marți 14-15 XII A 

Ivan Adina matematică joi 13:30-14:30 VIII 

Dina Mihail Matematică  Marţi 14-15 a XII-a A 

Joi 14-15 a VI-a 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic 

Responsabilitatea în 

cadrul proiectului 

ROSE 

Titlul activității desfasurate  
Clasa / Filiera  

 

Dina Mihail Cadru didactic Pregătire pentru bacalaureat cls 

XII 

XII filiera tehnologică 
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7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

- Membrii catedrei sunt cadre didactice calificate, titulare 

sau asociate, interesate pentru perfecționarea profesională 

continuă 

- Responsabilități multiple ale membrilor comisiei alte 

comisii permanente sau temporare ale școlii  

- Disponibilitate pentru implicarea în activități 

extrașcolare  

- Dotare bună cu materiale și auxiliare a cabinetelor de 

fizică, chimie și biologie 

- Folosirea TIC în procesul de predare, prin utilizarea 

videoproiectoarelor din săli 

PUNCTE SLABE 

- Interesul scăzut al elevilor pentru școală 

- Nivelul scăzut de cunoștințe la matematică și 

științe al elevilor care optează pentru liceul 

nostru 

 

OPORTUNITATI 

- Posibilitatea participării la cursuri de perfecționare 

gratuite, prinprograme cu finanțare europeană 

- Implicarea cadrelor didactice de chimie în activități de 

cooperare europeană 

- Promovarea imaginii școlii în țară și peste hotare 

 

 

 

 

AMENINTARI 

- Scăderea populației școlare  

- Creșterea abandonului școlar  

- Starea de indisciplină a unor elevi de la 

învățământul obligatoriu, lucru care perturbă 

buna desfășurare a orelor 

- Programe școlare încărcate comparativ cu 

numărul de ore pe săptămână,  care nu permit o 

abordare mai aprofundată a noțiunilor  

 

8. Plan de măsuri: 

 Utilizarea mai frecventă a învățării diferențiate,în funcție de capacitățile intelectuale ale elevilor 

 Realizarea de programe școlare adaptate și PIP-uri pentru toți elevii cu CES din liceu 

 Creșterea numărului de ore de pregătire suplimentară pentru elevii care susțin examene de sfârșit de ciclu 

 Creșterea atractivității orelor, printr-o folosire mai intensă a metodelor interactive 

9. Alte aspecte 

Mihalea Ioan:  

 Pentru elevii monitorizați din cls. a-VII-a au fost realizate planuri individuale de ȋnvățare la fizica 

ȋn urma evaluării competențelor fundamentale la finalul cls.a-VI-a (EN VI 2018). 

 Ȋn cadrul activităților desfășurate cu elevii am cultivat permanent interesul elevilor pentru diferite 

domenii ale tehnicii, diferite calificări profesionale, ȋn care se pot pregăti ȋn liceul nostru, urmărind 

atragerea rudelor/cunoștințelor acestora către școala noastră. 

 

 

COMISIA METODICĂ : OM ŞI SOCIETATE 
 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 
Cadru didactic Nivel Responsabilitatea 

1. Popa Georgeta LTP Moreni Membru Comisie Om şi Societate 

Membru Comisia Dirigintilor 

Membru ’’Comisia Cultul Eroilor’’ 

2. Androne Alexandru LTP Moreni Secretar al Consiliului profesoral al L.T.P. Moreni 

Membru în Comisia pentru monitorizarea notării ritmice 

Responsabil pentru Centrul metodic Moreni al profesorilor 

de religie 

Secretar al Asociatiei Profesorilor de Religie – filiala 

Dâmbovita 
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3. Dutu Daniel LTP Moreni Responsabil Comisie OM și SOCIETATE 

Membru Comisia intervenția în cazuri de violență 

Responsabil ’’Comisia Cultul Eroilor’’ 

Responsabil Comisia pentru prevenirea și combaterea 

violenței, a faotelor de corupție și discriminare și 

promovarea interculturalității 

4. Stroila Eugen LTP Moreni Membru Comisie Om şi Societate 

Membru Comisia Dirigintilor 

5. Rosu Marian LTP Moreni Membru Comisie Om şi Societate 

Membru Comisia Dirigintilor 

6. Lita Corina LTP Moreni Asistenta psihopedagogica 

Membru in Comisia de orientare scolar si profesionala de la 

nivelul scolii 

Membru in Comisia CIEC din scoala 

Membru in Comisia privind prevenirea si combaterea 

violentei 

Membru în Comisia de elaborare și promovare a ofertei 

școlare 

7. Ropotan Robert LTP Moreni Membru Comisie Om şi Societate 

8. Soare Simona 

Gheorghiţa 

LTP Moreni Membru Comisie Om şi Societate 

Membru în Comisia pentru programe și proiecte educative 

9. Tugui Florenta LTP Moreni Membru Comisie Om şi Societate 

Membru Comisia pentru combaterea violenţei 

Membru Comisie O.S.P 

10 Popescu Cornelia LTP Moreni Membru Comisie Om şi Societate 

11. Rabaea Nicolae 

Eugen 

LTP Moreni Membru Comisie Om şi Societate 

 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

- Şanse egale în educaţie; 

- Asigurarea condiţiilor de studiu; 

- Implicarea şcolii în proiecte naţionale şi internaţionale; 

- Realizarea unui climat socio -profesional afectiv, optim 

 
3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2018- 2019): 

Nivel 

Clase / Filiera / Profil / 

Domeniu (Specializare) / 

Calificare profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, Anexe) 

Gimnazial 

Clasele : V,VI,VII,VIII Educatie Sociala 

Clasele a V-a – a VI II-a 3393/ 28.02.2017 

Istorie, clasele a V-a - a VIII-a 3393/ 28.02.2017 

097/09.09.2009 

Geografie, clasele a V-a - a VIII-a 3393/ 28.02.2017 

Geografie – Clasele a V-a – a VIII-a 5097/09.09.2009 
Religie – Cultul Ortodox, clasele a V-a - a VIII-a, 

3393/ 28.02.2017  
 

Educaţie plastică, clasele a V-a - a VIII-a 

3393/ 28.02.2017 

5097/09.09.2009 

Educaţie muzicală, clasele a V-a - a VIII-a 

3393/ 28.02.20175097/09.09.2009 

Liceal 
CLASELE:IXA,IXB,IXC,XA,

XB,XC,XD,XIA,XIB,,XIIA, 

Geografie IX 3458 / 09.03.2004. 

Geografie X 4598 / 31.08.2004 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/29-Istorie.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/45-Geografie.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/52-Religie_Cultul%20ortodox_Clasele%20V-VIII.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/62-Educa%C8%9Bie%20plastic%C4%83%20cls%20V-%20VIII%2027.02.2017.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/63-Educatie%20muzicala.pdf
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XIIB,XIIC,XIID Geografie XI-XII/ 3252/ 13.02.2006 

Istorie 3252/ 13.02.2006 4598 / 31.08.2004 , 

5099/09.09.2009 

Religie IX-XII 5230 /01.09.2008  

Educatie muzicala 3458 / 09.03.2004, 4598 / 31.08.2004 

Educatie plastic 3458 /  
09.03.2004 , 4598 / 31.08.2004 

Invatamant 

profesional 

si tehnic 

IXA PROF, 

IXBPROF, 

XA PROF 

XBPROF 

Geografie IX, X OMECT3458 / 09.03.2004  4598 / 

31.08.2004 

Istorie IX, X OMECT3458 / 09.03.2004  4598 / 31.08.2004 

Logica, argumentare si comunicare 5099/09.09.2009 

Psihologie X OMECT4598 / 31.08.2004 

Religie O.M.E.C.I.5230 /01.09.2008 

Programul 

ADS 

I,II, III+IV ADS OMEdC 5735/29.12.2005 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 
4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

 

Cadru didactic 
Denumire program 

/ curs 

Numele furnizorului de 

formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Ţugui Florenţa Competenţe cheie 

în activităţile non-

formale şi 

extracurriculare 

Asociaţia Dăscălimea 

română MEN 

 

 

96 

 

24 
19 IX-2 X 

2018 

Tulburările de limaj 

şi  specificul 

terapiei de dislexie 

şi disgrafie 

 

ACDU- Phoenix Bucureşti  

24 

 
9-11 XI 

2018 

Ropotan Robert 

Soare Simona 

Gheorghița 

Curs pentru cadre 

didactice debutante 

pentru obținerea 

gradului definitiv și 

pentru titularizare 

CCD – Dambovița 

30  
10 XI- 4 I 

2018 

 

 

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

 

Cadru didactic 
Denumire: lectie, referat, 

diseminare etc 
Nivel 

Perioada / 

data 

Locul 

defasurarii 

Popa Georgeta REFERAT: ZIUA 

INTERNATIONALA A 

MUNTILOR CARPATI 

LTP MORENI 
Septembrie 

2018 

Cabinetul de 

Geografie 

LECTIE:ZIUA 

INTERNAŢIONALĂ A 

MĂRII NEGRE 

LTP MORENI Noiembrie 2018 

Cabinetul de 

Geografie 

Stroila Eugen REFERAT:INFLUENTA 

ANTROPICA AUPRA 

MEDIULUI 

INCONJURATOR 

LTP MORENI 
Septembrie 

2018 

Cabinetul de 

Geografie 

LECTIE:EUROPA – 

UNITATI MAJORE DE 

RELIEF 

LTP MORENI Noiembrie 2018 

Cabinetul de 

Geografie 

Androne REFERAT : LTP MORENI octombrie 2018 Sala 8 
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Alexandru „EDUCATIA MORAL-

RELIGIOASĂ A 

TINERILOR DE AZI” 

LECTIE: „LEGEA 

MORALĂ A 

VECHIULUI 

TESTAMENT” 

LTP MORENI noiembrie 2018 Sala 8 

Duțu Daniel Referat-  

Moreniul interbelic 
LTP MORENI  decembrie 2018 Sala 9 

. 3. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinte  etc. 

Cadru didactic Denumire simpozion / conferinta Institutie organizatoare 
Perioada / 

data 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Soare Simona 

Gheorghiţa 

Didactica specialităţii- de la 

teorie la practică. Eddiţia a II - 

a 

Seminarul Teologic 

Ortodox SF. Ioan Gură 

de Aur - Târgovişte 

4. II. 2019 Participare 

 

4.4. Participarea cadrelor didacticela concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada 
Nivel: local, judetean, 

regional, naţional 

Evaluator  / asistent / 

organizator 

Ţugui Florenţa Fanteziile iernii local Organizator, evaluator 

 

5.Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, regional, 

naţional, european 

 

Cadru 

didactic 

Denumire 

parteneriat/proiect 
Nivel 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/

proiect 

Beneficiari 

parteneriat / 

proiect 

Lita Corina ,,Atenţie! Eviaţa 

ta!’’ Judeţean 

I.P. J 

Dambovita 

2018  - 2019 

 Organizator 

Elevii Liceului 

Tehnologic 

Petrol Moreni 

Protocol de 

colaborare LTP 

Moreni şi 

Grădiniţa nr. 8 

Moreni 

local 

Grădiniţa 

nr. 8 

2018-2019 

 

Organizator 

Elevii Liceului 

Tehnologic 

Petrol  

,,Burse 

profesionale  

Tehnium’’, 

Fundatia 

Comunitara 

Dambovita’’ 

local 

Fundatia 

Comunitara 

Dambovita 

Pe toata 

durata 

proiectului Membru  

15 elevi de la 

invatamantul 

profesional 

Androne 

Alexandru 

Parteneriat cu 

Parohia Moreni II 
Loc. 

Parohia 

Moreni II 

(Pr. Hură 

Cristian) 

Anul scolar 

2018-2019 
 

 

Elevii Liceului 

Tehnologic 

Petrol Moreni 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, excursii, 

targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

 

Cadru didactic Denumire activitate 
Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locatia 

Popa Georgeta 

ZIUA MARII NEGRE-FLORA SI 

FAUNA MARII NEGRE 

Şcoala, altfel- EUROPA ÎN IMAGINI 

OCTOMBRIE 

2018 

35 LTP MORENI 

Rosu Marian 
DEZBATERE HOLOCAUST-UL IN 

ROMANIA 

8 OCTOMBRIE 

2018 
14 Biblioteca Liceului 
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 Dezbatere – CENTENARUL MARII 

UNIRI 

 26 NOIEMBRIE 

2018 

         14       Biblioteca 

Dutu Daniel  

COMEMORAREA 

HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA 

  Oct. 2018        15 Bibliotecă 

ANIVERSAREA ZILEI ARMATEI   Oct. 2018        17 Bibliotecă 

ANIVERSAREA ZILEI NAŢIONALE 

A ROMÂNIEI 

28 nov. 2018        22 Sala de Sport 

ANIVERSAREA UNIRII 

PRINCIPATELOR  

„ŞCOALA, ALTFEL”- „ZÂMBETE IN 

ISTORIE” ; „ RĂZBOAIE CIUDATE” 

23 ian. 2019 

 

15-19 dec. 2018 

       20 

 

Clasele din 

încadrare 

Bibliotecă 

 

Sala 9 

Popescu 

Cornelia 

Ziua drepturilor copilului- activităţi 

Ziua Internaţională a non-violenţei în 

şcoli 

20 nov. 2018 

29 ian. 2019 

Clasele V-

VIII 

LTP Moreni 

Lita Corina 

. Informare preventivă de prim ajutor, 

activitate realizată de către elevul Roxin 

Dragomir, de la clasa 11B liceu zi - 

voluntar în cadrul ISU Dambovita. 

-,,relatii sanatoase si viata intima’’, 

activitate de consiliere de grup 

 

Noiembrie- 

decembrie 2018 

Elevii de la 

LTP Moreni 
LTP Moreni 

Androne 

Alexandru 

ACTIVITATI „ SCOALA, ALTFEL” decembrie 2018 35 LTP Moreni 

Ropotan Robert 

 Spectacole dedicate aniversării 

Centenarului Marii Uniri și Sărbătorilor 

de iarnă 

Nov. -Dec. 2018  LTP Moreni 

 

6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 
6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  

Cadru didactic Activitatea 

Popa Georgeta Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor clasei a X- a D Seral 

Androne Alexandru Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor clasei a X- a B Profesional 

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 

Cadru didactic Clasa Nr. elevi  Nr. elevi prezenți Media 

Stroila Eugen V 14 14 5,25 

VI 19 19 5,75 

VIII 21 18 3,80 

Rosu Marian VIII 18 18 5,94 

Lita Corina  a X-a A 20 18 2,93 

a X-a B 29 27 1,54 

a X-a C 26 15 1,64 

a X-a A prof. 35 23 1,65 

Dutu Daniel IX A 29 24 2,81 

IX B 22 17 3,40 

IX A Prof. 28 23 2,83 

IX C Prof. 23 11 1,50 

XII B 20 16 3,34 

Soare Simona 

Gheorghiţa 

 

 

 

X A 14 14 6,78 

X C 15 13 5,86 

XI A 20 18 6,07 

XI B 19 16 6,22 

XI  C 30 23 6,47 

XII A 26 20 5,64 

Popa Georgeta IX A 15 15 3,20 
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IX B 19 16 3,50 

IX C 29 25 3,80 

IX A Prof. 22 19 2,53 

IX  B   Prof. 28 23 3,17 

IX C Prof 30 22 2,7 2 

 

6.4. Pregatiri suplimentare  

PREGATIRE SUPLIMENTARA EVALUARE NATIONALA/ BACALAUREAT 

 

Cadru didactic Disciplina Ziua Interval orar 
Elevi din 

clasa/clasele 
Sala 

Popa Georgeta Geografie Joi 8,00-9,00 XII C 7 

Dutu Daniel Istorie Joi 08,00-09,00 XII C, XII B 10 

Stroila Eugen Geografie joi 13,00-14,00 XII B 7 

Ţugui Florenţa Logica, 

argumentare si 

comunicare 

Marţi 13,00- 14,00 XII C 8 

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic 
Poziția în cadrul 

proiectului ROSE 
Titlul activității desfasurate 

Grupa de lucru – clasa / 

Filiera 

Popa Georgeta Cadru didactic pentru 

activitati pedagogice si 

de sprijin 

„Sa construim azi succesul de maine” Clasa a XII-a C, Filiera 

Vocationala 

Dutu Daniel Cadru didactic ’’Un pas mic acum, un pas mare pentru 

viitor’’ 

Clasele  XI și XII 

vocaţional  

Lita Corina Consiliere Activitati de consiliere la toate grupele 

implicte in proiect 

Fiecare clasa avand un alt modul de 

consiliere. 

Clasa aIX-a Tehnologic 

Clasa a IX-a vocational 

Clasa  X-a Tehnologic, 

Clasa a X-a vocational 

Clasa a XI-a Tehnologic, 

clasa a X-a vocational 

Clasa a XII-a Tehnologic, 

clasa  XII-a vocational 

 
7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

-procent bun de promovabilitate  la Examenul 

de Bacalaureat; 

-existenţa cabinetelor de istorie, geografie si 

religie; 

-participarea la consfătuiri, cercuri pedagogice 

și cursuri de perfecționare; 

- existenţa programului ROSE. 

PUNCTE SLABE 

-numarul insuficient de ore; 

- motivarea scăzută a elevilor pentru învăţare; 

- -neimplicarea în programe educaţionale; 

- lipsa resurselor financiare. 

 

OPORTUNITĂŢI 
-disponibilitatea cadrelor didactice de a se 

implica in activitati extrascolare si proiecte 

educationale 

 
 

AMENINŢĂRI 
-transferul elevilor capabili de performanţă spre alte şcoli; 

-superficialitatea elevilor manifestată în pregătirea 

zilnică; 

- -numărul tot mai mare al elevilor cu probleme de 

comportament. 

 
8.Plan de măsuri: 

 Recapitularea noţiunilor de bază 

 Abordarea diferenţiată şi centrată pe elev 

 Utilizarea eficientă şi adecvată a resurselor materiale 

 Elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular şi de la 

noţiuni mai simple, la cele mai complexe 
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COMISIA METODICĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

Grad 

didactic 
Statut  Responsabilitati  

1 Nechache 

Mihai 

II TITULAR Comisia pentru elaborare şi actualizare PAS 

Comisia pentru curriculum 

Comisia metodică a diriginţilor 

Comisia pentru frecvenţa elevilor, combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Comisia sportului şcolar 

Comisia pentru manuale şi rechizite 

2 Sirbu Daniel I TITULAR Comisia metodică a diriginţilor 

Comisia pentru frecvenţa elevilor, combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Comisia pentru intocmirea, promovarea ofertei 

educaţionale şi a imaginii şcolii 

Comisia sportului şcolar 

Comisia pentru manuale şi rechizite 

Echipa de interventie  la evenimentele cu 

violenta 

3 Toma 

Constantin 

DEF TITULAR Comisia metodică a diriginţilor 

Comisia pentru frecvenţa elevilor, combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Comisia pentru consiliere,  orientare scolara si 

profesionala 

Comisia pentru intocmirea, promovarea ofertei 

educaţionale şi a imaginii şcolii 

Comisia sportului şcolar 

Comisia pentru manuale şi rechizite 

Comisia pentru monitorizarea inserţiei socio-

profesionale 

Comisia pentru programe si  proiecte europene 

4 Harabagiu 

Matei Robert 

I TITULAR Comisia pentru monitorizarea inserţiei socio-

profesionale 

Comisia pentru manuale şi rechizite 

Comisia sportului şcolar 

Comisia privind constituirea Registrului scolar 

al performantelor sportive 

Comisia pentru intocmirea, promovarea ofertei 

educaţionale şi a imaginii şcolii 

Comisia pentru consiliere,  orientare scolara si 

profesionala 

Comisia pentru frecvenţa elevilor, combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Comisia metodică a diriginţilor 

5 Vremaroiu 

Catalin 

I TITULAR Membru CA 

Comisia de cercetare disciplinară 

Comisia pentru manuale şi rechizite 

Comisia metodică a diriginţilor 

Comisia pentru frecvenţa elevilor, combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Comisia privind constituirea Registrului scolar 

al performantelor  

Comisia sportului şcolar 

Comisie PSI Judetul Dambovita 

Membru Comisiei Consultative ISJ Dambovita 

6 Neagu Marian I TITULAR Comisia de evaluare si asigurare a calitatii 
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(CEAC) 

Comisia metodică a diriginţilor 

Comisia pentru frecvenţa elevilor, combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Comisia privind constituirea Registrului scolar 

al performantelor sportive 

Comisia sportului şcolar 

Comisia pentru manuale şi rechizite 

Comisia pentru burse, ajutoare,  programe 

sociale, decontare naveta 

Comisia pentru revizuirea regulamentului de 

organizare si functionare (ROF) 

7 Petrescu 

Mircea 

I TITULAR Comisia pentru prevenirea si eliminarea 

violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii 

in mediul scolar si promovarea 

interculturalitatii 

Comisia metodică a diriginţilor 

Comisia pentru frecvenţa elevilor, combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Comisia sportului şcolar 

Comisia pentru manuale şi rechizite 

Echipa de interventie  la evenimentele cu 

violenta 

8 Gyorgy Costel I TITULAR Comisia pentru manuale şi rechizite 

Comisia sportului şcolar 

Comisia pentru frecvenţa elevilor, combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Comisia metodică a diriginţilor 

9 Timpuriu 

Iuliana 

I TITULAR Comisia pentru programe și proiecte educative 

Comisia sportului şcolar 

Comisia pentru Olimpiade si Concursuri 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

O.1.Implementarea pe parcursul anului școlar 2018-2019 a unui management activ - participativ, care să asigure 

performanța  

O.2. Implementarea la nivelul tuturor operațiunilor, a unui management democratic–participativ pentru 

valorizarea fiecarei resurse umane din cadrul catedrei; 

 O.3. Organizarea activităților de remediere, pentru elevii claselor a VII-XII –a, , pentru obținerea la examenul 

de Evaluare Națională / Bacalaureat a unor rezultate mai bune comparativ cu anii școlari anteriori 

 O.4. Pregătire pentru performanță sportivă și școlară / progres la nivelul tuturor elevilor privind dezvoltarea 

competenţelor de învăţare permanentă, implicarea în concursuri și olimpiade școlare.  

O.5.Organizarea, desfasurarea și promovarea a cel puțin două proiecte educative extracurriculare noi, ca 

alternativă educațională în vederea diminuării comportamentelor negative.  

O.6. Proiectarea unui curriculum adaptat nevoilor elevilor și comunității locale, orientat pe elev, pe nevoi și 

cerinte individuale, axat pe procesul de flexibilizare a ofertei de învățare. 

 O.7. Asigurarea cunoasterii ordinelor, metodologiilor si a celorlalte acte normative privind incadrarea, 

perfectionarea si evaluarea cadrelor didactice si personalului didactic  

 O.8. Achiziționare de pachete educaționale și materiale sportive pentru fiecare nivel școlar în vederea creării 

unui mediu mediu școlar atractiv.  

O.9.Estetizarea/ pavoazarea/ amenajarea școlii pentru crearea unui mediu ambiental plăcut învățării.  

O.10. Inițierea de noi proiecte educaționale, proiecte de parteneriat vocațional, care să contribuie la dezvoltarea 

cognitiv-atitudinală a elevilor 

 O.11. Implementarea proiectelor naționale și europene deja existente la nivelul școlii, prin care elevii își 

dezvoltă competențele cheie de la nivelul ariilor curriculare, astfel încât elevii să obţină noi perspective de 

orientare școlară și profesională. 

O.12. Stimularea activităţilor de performanţă (organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor) şi 

asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale, prin activităţi de pregătire specifice. 

 

3. Proiectarea didactică 
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Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2018-2019): 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / 

Calificare profesionala 

Legislatie (Ordine ministru, 

Anexe) 

Gimnazial 

CLASA a- V-a –vocationala – SPORTIV - fotbal 

CLASA a- VI-a –vocationala – SPORTIV - fotbal 

CLASA a- VII-a –vocationala –SPORTIV - fotbal 

CLASA a- VIII-a –vocationala – SPORTIV - fotbal 

Anexa 2 OMENnr. 3393 

/28.02.2017 

Anexa 2 OMECI nr. 5097 

/09.09.2009 

Liceal 

CLASA a- IX-a –vocationala –SPORTIV- instructor 

sportiv- Handbal-Fotbal 

CLASA a- X-a –vocationala –SPORTIV- instructor 

sportiv- Handbal-Fotbal 

CLASA a- XI-a –vocationala –SPORTIV- instructor 

sportiv- Handbal 

CLASA a- XI-a –vocationala –SPORTIV- instructor 

sportiv- Fotbal - Atletism 

CLASA a- XII-a –vocationala –SPORTIV- instructor 

sportiv- Handbal  

CLASA a- XII-a –vocationala –SPORTIV- instructor 

sportiv- Fotbal 

Anexa nr.4 OMECI nr. 5099 

/09.09.2009 

Anexa 2 .OMECI nr. 5098 

/09.09.2009 

Anexa OMEC nr. 

3432/15.03.2006 

Anexa 2 OMECI nr. 

3252/13.02.2006 

Anexa 2 OMEC nr. 

5959/21.12.2006 

Anexa 2 .11OMECI nr. 5098 

/09.09.2009 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 

4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Nechache Mihai Inscris gr I Universitatea Pitesti    

Toma Constantin Inscris gr II Universitatea Craiova    

Harabagiu Matei 

Robert 
Doctorat 

Universitatea Pitesti  
  

 

4.4. Participarea cadrelor didactice la concursuri/olimpiade in calitate de evaluator, asistent, organizator 

Cadru didactic Concursul / olimpiada 
Nivel: local, judetean, 

regional, naţional 

Evaluator  / asistent / 

organizator 

Toma Constantin ONSS-HANDBAL GIMNAZIU LOCAL-JUDETEAN ORGANIZATOR 

Harabagiu Matei 

Robert 

ONSS-HANDBAL GIMNAZIU LOCAL-JUDETEAN ORGANIZATOR 

Nechache Mihai ONSS-PST LOCAL ORGANIZATOR-

EVALUATOR 

Sirbu Daniel ONSS-PST LOCAL ORGANIZATOR- 

EVALUATOR 

 

5.Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, regional, 

naţional, european 

Cadru 

didactic 

Denumire 

parteneriat/

proiect 

Nivel: local, 

judetean, 

regional, 

naţional, 

european 

Institutia / 

Organizaţia 

partenera 

Perioada 

acordului  

Implicare 

parteneriat/proie

ct: Organizator, 

participant, 

partener 

Beneficiari 

parteneriat 

/ proiect 

TOMA 

CONSTANTIN 
 

Judetean 

Univ 

Valahia 

Targoviste 

30.01.2019 

30.06.2019 
Ltp Moreni 

Elevii 

claselor cu 

program 

sportiv 

 

5.2. Promovarea/elaborarea ofertei educaţionale: 

Cadru didactic 
Nivel: 

local, 

Institutia unde s-a realizat 

promovarea  

Perioada / 

data 
Modalitate de promovare  

Participare 

la  
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judetean, 

regional 

elaborarea 

ofertei 

Nechache Mihai Local-

Judetean 

Scolile arondate Centrului 

Metodic Moreni 

2018-2019 Pliante – jocuri amicale – 

turnee,cupe amicale- 

Competitii oficiale in 

CAMPIONALUL 

NATIONAL DE 

JUNIORI 

 

Toma 

Constantin 

 

Sirbu Daniel  

Harabagiu 

Robert 

 

Vremaroiu 

Catalin 

 

Neagu Marian  

Petrscu Mircea  

 

6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 

6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, realizare / 

reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 
Cadru 

didactic 
Activitatea Sala/Locul 

Sirbu Daniel Sponsorizare ELIX DAN SRL  

 

6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  
Cadru didactic Activitatea Obs 

Nechache Mihai  Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor CLASA XI B  

Sirbu Daniel Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor CLASA V  

Toma Constantin  Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor CLASA XII B  

Harabagiu Robert Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor CLASA XII C  

Vremaroiu Catalin Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor CLASA X C  

Neagu Marian Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor CLASA IX C  

Petrescu Mircea Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor CLASA VI   

Gyorgy Cosdtel Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor CLASA XI C  

 

6.7. Participarea la Proiectul ROSE 
Cadru didactic Responsabilitatea  Titlul activității desfasurate  Clasa / Filiera 

Sirbu Daniel Mentor 

 

pregătire pentru bacalaureat XII 

consiliere 

Filiera 

 vocationala 

 
7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

-perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii 

de formare în specialitate, management şcolar, activitate 

de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului; 

- relaţii foarte bune cu părinţii şi comunitatea; 

-o tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine 

foarte bună a şcolii; 

- o selecţie bună a elevilor claselor a IX-a reflectată în 

mediile de admitere si rezultate foarte bune obtinute la 

concursurile scolare si nationale 

-organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în 

conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu 

reglementările MEN cuprinse în regulamentele şi 

metodologiile specifice; 

-existenţa unui nucleu de cadre didactice cu experienţă de 

organizare, îndrumare metodică şi conservare a valorilor 

şi a tradiţiilor şcolii; 

-implicarea activă a cadrelor didactice, a personalului de 

conducere în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii 

educaţiei; 

-îmbunătățirea condițiilor pentru realizarea unei pregătiri 

sportive de performanță 

PUNCTE SLABE 

-lipsa unei strategii clare şi coerente în ceea ce 

priveşte popularizarea rezultatelor obținute de 

școală; 

-un procent relativ mic de cadre didactice se 

implică în proiectele de colaborare europeană; 

-scăderea interesului elevilor de la profilul 

vocațional pentru studiu. 

-insuficienta colaborare dintre şcoală şi familie, 

predominant întâlnită la clasele liceale; 

- lipsă de comunicare reală (coordonare-

cooperare) între cadrele didactice pentru 

armonizarea influenţelor educative; 

-atragerea de sponsorizari 
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OPORTUNITATI 

-existenţa unei oferte M.E.N. de formare/informare a 

cadrelor didactice prin programe regionale, naţionale şi 

internaţionale;  

- posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu 

M.E.N., prin portal şi forum; 

-procesul de profesionalizare a carierei didactice;  

 -creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei 

private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi 

susţinerea actului educaţional 

-preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale 

precum şi a părinţilor pentru dezvoltarea bazei materiale; 

- posibilitatea de a intensifica colaborarea cu numeroase 

ONGuri şi de participare la parteneriate naţionale şi 

internaţionaleîn calitate de membru al ANCLP; 

- sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate prin programe guvernamentale; 

-posibilitatea susţinerii de la Bugetul local a cheltuielilor 

de participare in competitii pentru sportivii cu rezultate 

deosebite; 

-posibilitatea derulării parteneriatelor cu alte unităţi de 

învăţământ, cluburi sportive, asociaţii profesionale, agenţi 

economici etc 

-conlucrarea tuturor celor interesați astfel încât percepţia 

comunităţii faţă de clasele cu program sportiv să se 

modifice în sens pozitiv 

AMENINTARI 

-elevii care optează la admitere pentru înscriere 

în unitatea noastră școlară au o pregătire de 

nivel mediu;  

- scăderea populației de vârstă școlară implicit a 

numărului tot mai mic de elevi care optează 

pentru unitatea noastră școlară, poate duce la 

nerealizarea planului de școlarizare propus;  

 -existența unui număr apreciabil de familii 

dezorganizate, monoparentale;  

 -numărul mare al elevilor care au părinții 

plecați la muncă în străinătate;  

- influenţa negativă a unor factori din mediul 

social care ar putea conduce spre absenteism, 

abandon, violenţă, delicvenţă juvenilă; 

  -scăderea motivației elevilor pentru studiu ca 

urmare a perturbărilor apărute în sistemul de 

valori al societății. 

 
8. Plan de măsuri: 

 Colaborare cu autoritatile locale in vederea asigurari resurselor financiare necesare in vederea jnscrierii 

in Campionatului National 

 Incheierea unor parteneriate cu o serie de structure sportive in vederea promovarii sportivilor la 

esaluanele superioare 

 Colaborare cudirectorii scolilor din Centrul Metodic Moreni in vederea atragerii unui numar cat mai 

mare de copii 

 Elaborarea unor planuri de pregatire in vederea unui mai mare procentaj de promovabilitate la 

examenele nationale a elevilor de la clase cu program sportiv  

 

Intocmit 

prof Nechache Mihai 

 

COMISIA METODICĂ : CATEDRA TEHNICĂ 
 

1. Componența comisiei: 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

Grad 

didactic 
Statut Responsabilitati 

1 
STROE MARIANA 

ADRIANA 
I Titular 

-Director 

-Preşedinte C.S.S.M.  

-Preşedinte Consiliul de Administraţie 

2 STATE CAMELIA I Titular 

-Director adjunct 

-Membru in Consiliul Consultativ – disciplina 

Informatica 

-Responsabil Cerc Metodic Gimnaziu – Moreni 

(Informatica si TIC) 

3 ARGHIRA SIMONA I Titular 
-Responsabil arie curriculară ,,Tehnologii” 

-Responsabil catedră tehnică 

-Responsabil Comisia de securitate şi sănătate în 
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muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

-Membru Comisia pentru curriculum 

-Membru Comisia metodică a diriginţilor 

-Membru Comisia pentru frecvenţa elevilor , 

combaterea absenteismului şi abandonului şcolar 

-Membru Comisia pentru întocmirea şi promovarea  

ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii 

-Membru Comisia pentru manuale şi rechizite 

-Membru Comisia de monitorizare a stagiilor de 

practică 

-Membru Comisia paritară 

-Vicelider de sindicat în L.T.P.M. 

-Profesor de serviciu 

-Responsabil cabinet mecanic sala 19 

-Diriginte clasa a X a B  

-Profesor serviciu pe şcoală 

-Responsabil sala 19 

4 
MANU IOANA 

DANIELA 
I Titular 

-Proiectarea activității – elemente de competență 

-Realizarea activității didactice curriculare 

-Realizarea activității didactice extracurriculare 

-Evaluarea rezultatelor învățării 

-Managementul clasei de elevi 

-Managementul carierei și dezvoltării personale 

-Contribuții la dezvoltarea instituțională și la 

promovarea imaginii unității școlare 

-Conduita profesională 

-Responsabil al Comisiei pentru programe și educative 

-Responsabil al Comisiei internă de evaluare continuă 

-Efectuarea serviciului pe școală 

-Membru în Comisia pentru frecvența elevilor, 

combaterea absenteismului și abandonului școlar 

-Membru în Comisia pentru manuale și rechizite 

-Membru în Comisia metodică a diriginților 

-Membru în grupul de lucru pentru elaborarea 

R.O.F.U.I. 

-Membru în Comisia pentru curriculum 

-Membru în Comisia pentru controlul managerial 

intern 

-Membru în Comisia de evaluare și asigurare a calității 

-Membru în Comisia pentru consiliere și orientare 

școlară și profesională 

-Membru în Comisia de popularizare a ofertei școlare 

-Diriginte clasa a IX a B  

-Profesor de serviciu pe şcoală 

-Responsabil sala 13 

5 
GEORGESCU 

ROXANA 
I Titular 

-Responsabil sala 14 

-Diriginte clasa a-X-a D 

-Membru in Comisia de inventariere 

-Membru in comisia de elaborare PAS 

-Rensponsabil cu intocmirea graficului profesorilor de 

serviciu pe scoala 

-Membru in Comisia de examene de diferenta 

-Membru in Comisia metodica a dirigintilor 

-Membru in Comisia pentru frecventa  

elevilor,combaterea absenteismului si a abandonului 

scolar 

-Membru in Comisia de manuale si rechizite 

-Membru in Comisia pentru programe si proiecte 
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europene 

-Manager Asistent Proiect ROSE 

6 TUFEANU MARIA I Titular 

-Secretar catedră tehnică 

-Reamenajare sala 12 

-Monitorizare frecvenţă clasa a XIII a seral 

-Diriginte clasa a XIII a seral 

-Membru comisia diriginţilor (seral) 

7 POPESCU CARMEN I Titular 

-Responsabil Comisia OSP 

-Responsabil promovarea ofertei scolare si a imaginii 

scolii 

-Membru Comisia diriginţilor 

-Membru Comisia de manuale şi rechizite 

-Membru Comisia burse ,ajutoare,programe sociale, 

decontare navete 

-Membru orar şi serviciu pe şcoală 

-Membru Comisia pentru frecventa elevilor , 

combaterea absenteismului si abandonului scolar 

8 GRIGORE DORU I Titular 

-Responsabil în comisia de inventariere a liceului 

-Responsabil protecție civilă 

-Îndrumător lucrări practice clasa a XI a , învăţământ 

profesional 

9 
IONESCU 

VERONICA 
I Titular 

-Membru Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea 

Calității 

-Membru Comisia programe și proiecte Europene 

-Membru Comisia pentru frecvenţa elevilor, 

combaterea absenteismului şi abandonului şcolar 

-Membru Comisia pentru manuale şi rechizite 

-Membru Comisia pentru elaborare şi actualizare PAS 

-Profesor de serviciu 

-Diriginte: clasa a X-a A 

10 RUSU MADALINA I Titular 

-Responsabil comisia de perfectionare 

-Responsabil sala 20 

-Diriginte A.D.S. an I şi II 

-Profesor de serviciu pe şcoală 

-Membru Comisia diriginţilor 

Îndrumător proiecte clasa a XII a A 

11 
NASTASE 

LUMINITA 
I 

Suplinitor 

Calificat 

-Responsabil C.E.A.C. 

-Profesor de serviciu 

-Îndrumător proiecte clasa a XII a A 

12 PREDA MARIA I Titular 

-Responsabila a salii 6 

-Comisia de notare ritmica 

-Profesor de serviciu pe şcoală 

13 NEȘ VICTOR - 

Profesor 

Suplinitor 

Instruire 

Practica 

-Responsabil atelier  

-Profesor de serviciu pe şcoală 

14 
RABAEA NICOLAE 

EUGEN 
- 

Profesor 

Suplinitor 

Protectia 

Mediului 

-Profesor de serviciu pe şcoală 

15 
COSMA 

MARILENA 
I 

Profesor 

Pensionar 

Plata Cu Ora 

-Profesor de serviciu pe şcoală  

-Întocmit orar A.D.S. 

-Evidenţa ore A.D.S. 

16 
CONSTANTINESCU 

MARIUS 

Debutan

t 

Profesor 

Suplinitor 

Instruire 

Practica 

-Membru în comisia de inventariere a liceului. 

-Membru în comisia de siguranță școlară a liceului 

-Profesor serviciu pe şcoală 

-Responsabil atelier electromecanică 

-Îndrumător lucrări practice clasa a XI a , învăţământ 
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profesional 

17 
PETRICĂ 

ADRIANA 
I Titular 

- Membru in comisia de orar 

-Diriginte  clasa a XI a A învăţământ professional 

-Profesor de serviciu 

18 LAȚEA NICOLETA - Asociat 
-Responsabil laborator informatică 

-Membru Comisia de Asigurare a Calităţii 

19 
ANGHELINA 

RALUCA 
I Titular 

-Responsabil Comisia metodică ”Matematică și 

Științe” 

-Membru Comisia pentru Curriculum 

-Membru Comisia CEAC 

-Membru Comisia pentru frecvenţa elevilor, 

combaterea absenteismului şi abandonului şcolar 

-Membru Comisia de elaborare a PAS 

-Membru Comisia pentru informare si relatii publice 

-Membru Comisia pentru manuale şi rechizite 

-Membru Comisia pentru burse, ajutoare,  programe 

sociale, decontare naveta 

-Profesor de serviciu 

-Responsabil sala 16 

 

Profesori formatori: 

 

Nr 

crt 
Cadru didactic 

1. Arghira Simona 

2. Stroe Adriana 

3. State Camelia 

4. Anghelina Raluca Andreea 

5. Ionescu Veronica 

 

2. Obiectivele planului managerial: 

Obiectiv 1 

 Creşterea  calităţii actului educaţional, monitorizarea progresului şcolar 

.Obiectiv 2 

 Implicarea activă a cadrelor didactice în activităţi diverse, şcolare şi extraşcolare şi stimularea, valorificarea 

aptitudinilor şi creativităţii elevilor pentru obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade, concursuri, manifestări 

ştiinţifice, artistice, proiecte de parteneriat şcolar  

Obiectiv 3 

 Proiectarea activităţii  pe baza evaluării  obiective a calităţii educaţiei,  prin monitorizarea modului în care se 

realizează echilibrul dintre latura formativă şi cea informativă a demersului didactic  

 

3. Proiectarea didactică 

Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în LTP Moreni 

(programele școlare în vigoare in anul scolar 2018-2019): 

Nivel 
Clase / Filiera / Profil / Domeniu (Specializare) / 

Calificare profesionala 
Legislatie (Ordine ministru, Anexe) 

Gimnazial 

Clasa a V a 

Învățământ sportiv integrat - Fotbal 

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educației naționale nr. 3393 / 

28.02.2017 

Liceal 

Clasele IX – XII zi 

Filieră - Tehnologică  

Profil - Resurse naturale și protecția mediului  

Domeniul de pregătire de bază:  Protecția mediului 

Calificarea profesională: Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului (XI-XII) 

 

OMECI 3411_2009 cu privire la 

aprobarea planurilor -cadru de 

invatamant pentru clasa a IX-a - filiera 

tehnologica, invatamant de zi si 

invatamant seral 

OMECI_3411_2009_Anexa - Planuri-

cadru de invatamant pentru clasa a IX-a 
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Clasele X, XII zi 

Filieră - Tehnologică  

Profil - Tehnic  

Domeniul de pregătire de bază - Electromecanică 

Calificarea profesională: Tehnician electromecanic (XI-

XII) 

- filiera tehnologica, invatamant de zi 

OMECTS 3081_2010 cu privire la 

aprobarea planului-cadru de invatamant 

pentru clasa a X-a  filera tehnologica 

invatamant de zi si inv seral 

ORDIN nr. 3331/25.02.2010 – 

Aprobarea planului-cadru de învățământ 

pentru clasa a X-a, ciclul inferior al 

liceului, filiera tehnologică, învățământ 

de zi și învățământ seral 

OMECI 3412_2009 Planuri-

cadru_clasele a X-a - a XII-a, filiera 

tehnologica inv de zi si inv seral 

OMECI 3412_Anexa_1_Plan-cadru de 

invatamant_ciclul superior al liceului, 

filiera tehnologica 

Ordin nr. 3753/2011 din 09/02/2011 

privind aprobarea unor măsuri 

tranzitorii în sistemul naţional de 

învăţământ 

ANEXA nr. 5 la Ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 4051 / 

24.05.2006, cu privire la aprobarea 

planurilor-cadru pentru învăţământul 

seral 

ANEXA nr. 8 la Ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 4051 / 

24.05.2006, cu privire la aprobarea 

planurilor-cadru pentru învăţământul 

seral 

OMENCS_4121_2016_SPP_invatamant 

liceal tehnologic 

OMENCS 4457/2016 Curriculum 

învățământ liceal tehnologic 

Anexa nr. 1 la ordinul ministrului 

educatiei nationale si cercetarii 

stiintifice nr. 4457/05.07.2016 plan de 

învăţământ IX 

OMECTS Nr. 4463/12.07.2010 – 

Aprobarea programelor şcolare pentru 

cultura de specialitate, pregătire practică 

săptămânala şi pregătire practică 

comasată pentru clasa a X-a ciclul 

inferior al învăţământului liceal, filiera 

tehnologică 

Anexa 3 la OMECI nr. 3423 / 

18.03.2009  plan de învăţământ XI 

Anexa 4 la OMECI nr. 3423 / 

18.03.2009 plan de învăţământ XII 

Anexa nr. 1 la ordinul ministrului 

educatiei nationale si cercetarii 

stiintifice nr. 3915/18.05.2017 plan de 

învăţământ X 

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educatiei nationale si cercetarii 

stiintifice nr. 3915/18.05.2017 

Curriculum X 

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 

3172/30.01.2006 Curriculum XI, XII 

OMEN nr.3914 din 18.05.2017, 

referitor la aprobarea Reperelor 

metodologicce privind proiectarea CDL 

Clasele IX - X zi 

Filieră - Tehnologică  

Profil - Tehnic 

Domeniul de pregătire de bază:  Mecanică 

Calificarea profesională: Tehnician mecanic întreținere și 

reparații (XI-XII) 

 

Clasele IX – XIII seral 

Filieră - Tehnologică  

Profil - Tehnic 

Domeniul de pregătire de bază:  Mecanică 

Calificarea profesională: Tehnician mecanic întreținere și 

reparații (XI sem II - XIII) 

 

Invatamant  OMEN 3152_2014 privind aprobarea 
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profesional 

si tehnic 

 

 

Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 

Clasele IX - XI 

Calificarea profesională: Sudor / Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj tehnologic (XI) 

Domeniul de pregătire de bază: Electromecanică 

 

 

 

 

planurilor-cadru de inv pentru 

invatamantul profesional de 3 ani 

Ordin 4437_2014 - Precizari privind 

programele scolare in invatamantul 

profesional de stat cu durata de 3 ani si 

in invatamantul profesional special, 

incepand cu anul scolar 2014-2015 

Ordin 4437_Anexa 1 - Precizari privind 

programele scolare pentru cultura 

generala 

Ordin 4437_Anexa 2 - Precizari privind 

programele scolare pentru cultura de 

specialitate si pregatirea practica 

Ordin 4437_Anexa 3 - Programa de 

Consiliere si orientare  

OMENCS 4121/2016 SPP învățământ 

profesional 

OMENCS 4457/2016 Curriculum 

învățământ profesional 

Anexa nr. 4 la ordinul ministrului 

educatiei nationale si cercetarii stiinifice 

nr. 4457/05.07. 2016 planuri de 

învăţământ şi programe şcolare pentru 

cultura de specialitate şi pregătirea 

practică 

Anexa 5_4457_domenii baza invamant 

profesional 

Anexa nr. 6 la OMENCS nr. 4457 din 

05.07.2016 CURRICULUM IX 

Anexa 3_OMEN 3915_18.05.2017 

planuri de invatamant_inv profesional 

clasele a X-a 

Anexa 4_OMEN 3915_18.05.2017 

CURRICULUM_inv profesional pentru 

clasele a X-a 

OMENCS_4121_2016_SPP_invatamant 

profesional 

ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind 

aprobarea Planurilor de învățământ 

pentru cultura de specialitate și 

pregătirea practică din aria curriculară 

Tehnologii, precum și pentru stagiul de 

pregătire practică (curriculum în 

dezvoltare locală - CDL), pentru clasele 

a X-a și a XI-a, învățământ profesional 

de stat cu durata de 3 ani 

OMENCS_5033_2016 metodologie 

organizare si functionare invatamant 

profesional de stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele IX - XI 

Calificarea profesională: Electromecanic utilaje și 

instalații industriale (XI) 

Clasa a XI a 

Domeniul de pregătire de bază: Industrie textilă și 

pielărie 

Calificarea profesională: Confecționer produse textile 

(XI) 

Programul 

ADS 

Anul I 

Anul II  

Anul III+IV 

 

ORDIN 5248_2011_aprobare 

metodologii A doua sansa 

ORDIN 5248_2011_Metodologia 

ADS_secundar inferior_anexa 3 

ORDIN 5248_2011_Plan cadru 

ADS_secundar inferior anexa 4 

OMEN_Nr._4093_din_19_iunie_2017 

pentru modificarea si completarea 

OMEN nr. 5.248/2011 privind aplicarea 

Programului "A doua şansă" 

 

 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării 
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4.1. Participarea la programe/cursuri de formare. Înscriere grade didactice 

Cadru didactic Denumire program / curs 
Numele furnizorului 

de formare  
Nr ore 

Nr 

credite 
Perioada 

Anghelina Raluca Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 

32 
- Nov 2018 

Curs ”Chimia altfel” CEAE 80 20 
Oct – dec 

2018 

Ionescu Veronica Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 
32 - Nov 2018 

Curs ”Chimia altfel” CEAE 80 20 
Oct – dec 

2018 

State Camelia Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 

32 
- Nov 2018 

Arghira Simona Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 

32 
- Nov 2018 

Manu Ioana 

Daniela 

Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 

32 
- Nov 2018 

Georgescu Roxana Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 

32 
- Nov 2018 

Popescu Carmen Job shadowing proiect 

Erasmus+ VET 

Berufskolleg Alsdorf, 

Germania 

32 
- Nov 2018 

 

4.2. Activitati metodice si stiintifice 

Cadru didactic Denumire Nivel 
Perioada / 

data 
Locul defasurarii 

State Camelia Participare Cerc Metodic 

Gimnaziu –(Informatica si 

TIC) 

Judetean 

22 

Noiembrie 

2018 

Școala Gimnazială “I. 

Alex. Brătescu 

Voinești” Târgoviște 

Constantinescu 

Marius Victor  
Cerc metodic 

electromecanic 
judeţean 21.11.2018 

Liceul Tehnologic 

Iordache Golescu 

Găeşti 

Rusu Mădălina 

Elena 

Diseminarea bunelor 

practici privind:inovarea 

in procesul de predare-

invatare-evaluare. 

judetean 28.11.2018 
Liceul Tehnologic 

Nucet 

Năstase Luminiţa Diseminare- model de 

bune practici 

Județean- Cerc 

metodic 
28.11.2019 

Liceul Tehnologic 

Nucet 

Arghira Simona Referat ,,Exemple de 

bune practici” Erasmus +     

noiembrie 2018 

LT.P.M. 

Catedra tehnică 
22.01.2019 

Cabinet tehnic 

L.T.P.M. 

 

4.3. Participarea cadrelor didactice la simpozioane, conferinte  etc. 

Cadru didactic Denumire simpozion / conferinta Institutie organizatoare 
Perioada / 

data 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Rusu Mădălina Elena Conferinta Asociatiei Eco -

Ruralis 

USAMV-Cluj-Napoca 20-

21octombrie 

participare 

 

5.Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de invăţământ.  

5.1. Incheierea/realizarea/implicarea în parteneriate/proiecte educaţionale la nivel local, judetean, regional, 

naţional, european 

Cadru didactic 

Denumire 

parteneriat/pr

oiect 

Nivel 
Institutia 

partenera 

Perioada 

acordulu

i  

Implicare 

parteneriat/proiect 

Beneficiari 

parteneriat 

/ proiect 

State Camelia Proiect 

Erasmus+ de 

schimb 

european 

Școli din 

Belgia, 

Lituania, 

2018-

2020 

Membru echipa 

proiect 

Elevi 

Cadre 

didactice 
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interșcolar 

KA 229 

”Don't Be 

Fuelish” 

Portugalia, 

România 

Anghelina 

Raluca 

Proiect 

Erasmus+ 

VET 

”MOVE” European 

Berufskolleg 

Alsdorf, 

Germania 

City College 

Plymouth, 

Anglia 

2018-

2019 

beneficiar 

Grup țintă: 

7 cadre 

didactice 

VET și 14 

elevi VET 

Proiect de 

schimb școlar 

Erasmus+ 

”Education 

without 

borders” 

European 

Școli din 

România, 

Franța, 

Ungaria, 

Anglia 

2018 – 

2020 

Coordonator 

Elevi din 

LTP 

Moreni 

Proiect de 

schimb școlar 

Erasmus+ 

”Don t be 

fuelish” 

European 

Școli din 

Belgia, 

Lituania, 

Portugalia, 

România 

2018 – 

2020 

Partener 

Elevi din 

LTP 

Moreni 

Ionescu Veronica Proiect 

Erasmus+ 

VET 

”MOVE” European 

Berufskolleg 

Alsdorf, 

Germania 

City College 

Plymouth, 

Anglia 

2018-

2019 

beneficiar 

Grup țintă: 

7 cadre 

didactice 

VET și 14 

elevi VET 

Proiect de 

schimb școlar 

Erasmus+ 

”Don t be 

fuelish” 

European 

Școli din 

Belgia, 

Lituania, 

Portugalia, 

România 

2018 – 

2020 

Partener 

Elevi din 

LTP 

Moreni 

Arghira Simona Proiect 

Erasmus+ 

VET 

”MOVE” 
European 

Berufskolleg 

Alsdorf, 

Germania 

City College 

Plymouth, 

Anglia 

2018-

2019 

beneficiar 

Grup țintă: 

7 cadre 

didactice 

VET și 14 

elevi VET 

Manu Ioana 

Daniela 

Proiect 

Erasmus+ 

VET 

”MOVE” 
European 

Berufskolleg 

Alsdorf, 

Germania 

City College 

Plymouth, 

Anglia 

2018-

2019 

beneficiar 

Grup țintă: 

7 cadre 

didactice 

VET și 14 

elevi VET 

Georgescu 

Roxana 

Proiect 

Erasmus+ 

VET 

”MOVE” 
European 

Berufskolleg 

Alsdorf, 

Germania 

City College 

Plymouth, 

Anglia 

2018-

2019 

beneficiar 

Grup țintă: 

7 cadre 

didactice 

VET și 14 

elevi VET 
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Popescu Carmen Proiect 

Erasmus+ 

VET 

”MOVE” European 

Berufskolleg 

Alsdorf, 

Germania 

City College 

Plymouth, 

Anglia 

2018-

2019 

beneficiar 

Grup țintă: 

7 cadre 

didactice 

VET și 14 

elevi VET 

Fondul de 

burse 

Tehnium 
judetean 

Fundatia 

Comunitara 

Dambovita. 

Martie-

decembr

ie 2018 
partener 

Elevi cls 

11D si 11 

A p  si 

scoala 

 

Foc de 

artificii local 

IPJ.DB 

Departament

ul de analiza 

si prevenire a 

criminalitatii 

13.12. 

2018 

participant 

Elevi 

clasele,IX 

C inv prof, 

XI D, XII 

A 

 

Atentie,e viata 

ta ! local 

IPJ.DB 

Departament

ul de analiza 

si prevenire a 

criminalitatii 

13.12. 

2018 

participant 

Elevi 

clasele,IX 

C inv prof, 

XI D, XII 

A 

Rusu Mădălina Ocrotind 

natura ne 

ocrotim pe 

noi insine 

local 

Garda de 

Mediu 

An 

scolar 

2018-

2019 

participant 

Elevii LTP 

Grigore Ioan 

Doru 

Fundația 

Comunitară 

Dâmbovița Național 

ONG  

OMV 

Petrom 

Târgoviște 

2018-

2019 

Îndrumător lucrări 

mecanice în 

vederea certificării 

calificării 

profesionale. 

LTP 

Moreni 

Atelierul 

mecanic 

U.A.M. 

Moreni 
Local 

U.A.M. 

Moreni 

2018-

2019 
Organizator 

LTP 

Constantinescu 

Marius Victor 

Fundația 

Comunitară 

Dâmbovița Național 

ONG  

OMV 

Petrom 

Târgoviște 

2018-

2019 

Îndrumător lucrări 

electromecanice în 

vederea certificării 

calificării 

profesionale. 

LTP 

Atelierul 

electromec

anic 

 

5.3. Participarea elevilor la concursuri/olimpiade/simpozioane 

Cadru didactic 

Concursul / 

olimpiada / 

simpozionul 

Nume şi prenume 

elev / Grupa / Lot 
Clasa Nivel 

Participare / 

Premiu / 

Mentiune 

Perioada / 

data 

Rusu 

Mădălina 

Lider European Nicolescu 

Alexandru, 

Nastase 

Alexandru,Stan 

Ioana 

Bianca,Brasoveanu 

Andreea Gabriela 

9A national participare 24.10 2018 

 

5.4. Participare activitati extrascolare, extracurriculare – prezentari, dezbateri, concursuri, expozitii, excursii, 

targuri, vizionare filme/spectacole, Workshop, consiliere de grup, serbari, comemorari 

Cadru didactic Denumire activitate 
Perioada / 

data 

Nr. elevi 

participanti 
Locul desfășurării 

State Camelia ”Let’s Do It, Romania!” 

 

 

15 

septembrie 

2018 

10 

LTP Moreni - Zona 

Parc Industrial – Bdul 

Republicii 

Săptămâna Europeană a Competențelor 8 20 Sala 16 
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profesionale noiembrie 

2018 

Anghelina 

Raluca 

”European Vocaonal Skills week” 

 

Nov 2018 75 LTP Moreni 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Ionescu 

Veronica 

”European Vocaonal Skills week” 

 

Nov 2018 75 LTP Moreni 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Manu Ioana 

Daniela 

Manifestări în cadrul ,,Zilei Mondiale a 

Educaţiei’’ 

5.10.2018 25,  

IX B 

        Sala 13 

Activitate de Educație Juridică 11.10.2018 70, XII A, 

XII B, XII 

C 

Sala de sport a LTP 

Alegeri pentru Consiliul şcolar şi Consiliul 

judeţean elevilor 

11.10.2018 21, CȘE  Sala 23 

Concurs artistic ,,Toamna printre noi” 01.11.2018  Sala 23 

,,Educația financiară” 18.11.2018 65, 

IX A, IX A 

         Sala 17,  

         Sala 16 

Ziua Internațională a drepturilor copilului 20.11.2018 28,  

V, VI 

Sala 2 

Activitate de consiliere medicală 21.11.2018 40, XI  și 

XII 

Sala 14 

Activitate de Educație Juridică 22.11. 

2018 

80, 

IX A, IX 

B, IX C, 

IX A ÎP, 

IX B ÎP, 

IX C ÎP 

Sala 13 

Colindă, Colindă...  06.12.2019 V Biserica Moreni 

Săptămâna  ,, Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

– Vizită la Judecătoria Târgoviște 

17.12.2018 15, 

IX B 

Judecătoria Târgoviște 

Colindă, Colindă...  19.12.2019  VIII

 IX 

B, 

IX C 

Primăria Municipiului 

Moreni 

Clubul Copiilor 

Moreni 

Petrom SA Moreni 

Serbarea de Crăciun ,,Colinde, colinde’’ – 

spectacole, concerte, expoziţii de desene 

20.12.2018 230 Sala de sport a LTP 

Moreni 

Arghira 

Simona 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Rusu Mădălina Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Lets Do It Romania 15.09. 

2018 

20 Zona Bana Moreni 

Excursie tematica in cadrul proiectului Erasmus 31.01.2019 35 Rafinaria Brazi, 

Muzeul de Petrol 

Ploiesti 

Năstase 

Luminiţa 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Georgescu Școala altfel Dec 2018 Elevii LTP Moreni 
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Roxana  claselor 

din 

încadrare 

Tufeanu Maria Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Preda Maria Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Cosma 

Marilena 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Constantinescu 

Marius Victor 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Grigore Ioan 

Doru 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Neş Victor Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Popescu 

Carmen 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Informare preventiva de prim ajutor,realizata de 

elevul Roxin Dragomir,voluntar ISU DB 

11.11.2018          30    LTP Moreni 

Răbaea 

Nicolae Eugen 

Școala altfel Dec 2018 Elevii 

claselor 

din 

încadrare 

LTP Moreni 

Excursie la Parlamentul României 29.01.2019   

 

6.Managementul clasei de elevi, evaluarea rezultatelor invatarii 
6.1. Crearea unui mediu ambiental in spatiile scolare (reamenajare sala/spatiu, realizare de panouri, realizare / 

reconditionare materiale didactice, sponsorizari, etc) 
Cadru didactic Activitatea Sala/Locul 

Manu Ioana 

Daniela 

Clasa noastră – casa noastră Sala 13 

Constantinescu 

Marius Victor 

-Reamenajarea atelierului electromecanic. 

-Executarea machetelor electrice; material didactic și de certificare a calificarii 

profesionale 

-Realizarea standului de probă a montajelor electrice conform Normativului  I 7. 

-Realizarea unui spațiu de prezentare a modului de execuție, descriere și funcționare 

a montajelor electrice. 

- Recondiționare materiale didactice. 

Atelierul 

electromecanic 

Popescu 

Carmen Elena 

Reamenajare atelier mecanic cu noi SDV-uri prin contributia si a elevilor bursieri 

Tehnium 

atelier 

Grigore Ioan 

Doru 

-Reamenajarea atelierului mecanic. 

-Executarea machetelor mecanice; material didactic și de certificare a calificarii 

profesionale 

-Realizarea standului de probă la instalații tehnico-sanitare. 

-Realizarea unui spațiu de prezentare a modului de execuție, descriere și funcționare 

a diferitelor piese. 

- Recondiționare materiale didactice. 

Atelierul 

mecanic 

State Camelia Reamenajare laborator informatica (retea de 25 calculatoare, mobilier) 21 
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6.2. Monitorizarea frecventei elevilor, comportamentului elevilor  
Cadru didactic Activitatea 

Stroe Mariana Adriana Monitorizarea absenţelor elevilor 

State Camelia Monitorizarea absenţelor elevilor 

Arghira Simona Monitorizarea absenţelor elevilor din încadrarea ca diriginte 

Trimis înştiinţări,adrese poliţie,adrese primării Manu Ioana Daniela 

Georgescu Roxana 

Tufeanu Maria 

Popescu Carmen 

Grigore Doru 

Ionescu Veronica 

Rusu Madalina 

Nastase Luminita 

Neș Victor 

Constantinescu Marius 

Petrică Adriana 

Anghelina Raluca 

 

6.3. Analiza testelor initiale 

Rezultate teste initiale pe tranșe de medii 

 
Cadru didactic Clasa Nr. elevi Nr. elevi prezenți Media 

State Camelia IX Ap 30 23 4 

IX Bp 24 15 4,06 

Arghira Simona IX A î.p. 13 11 5,18 

IX B î.p. 24 15 5,06 

X B î.p. 23 21 5.66 

X B liceu 19 16 6,37 

Tufeanu Maria IX B î.p. 24 18  

X A î.p.  17  

Preda Maria XI A 

Inv.prof. 

12 9 1.76 

IX A 

Inv.prof. 

IX B 

Inv.prof. 

16 

 

24 

16 

 

15 

5.03 

 

2.78 

Manu Ioana Daniela V 13 13 7,19 

VI 14 14 7,32 

IX B  28 27 5,98 

IX C 23 18 6,28 

X A ÎP 23 20 5,93 

XI A ÎP 12 10 6,07 

XIII A S 18 14 6,77 

Năstase Luminiţa 

 

 

 

 

 

9A 26 21 3,87 

10A 22 17 4,15 

11A 21 15 3,23 

12A 17 15 4,27 

IX B 30 19 4,05 

IX C 33 21 4,57 

IX A p 30 22 4,12 

IX B p 24 16 3,75 
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6.7. Participarea la Proiectul ROSE 

Cadru didactic Responsabilitatea Titlul activității desfasurate  
Clasa / Filiera  

 

Manu Ioana Daniela Tutore 1.4. Împreună spre succes Filiera ehnologica 

Georgescu Roxana Manager asistent 

proiect 

Monitorizarea planificarilor, 

rapoartelor,fiselor de pontaj si a 

grupelor de elevi participanti 

 

State Camelia Cadru didactic ,,De la începător la experimentat" Clasa a XI-a- filiera 

vocationala 

Cadru didactic ,,De la începător la experimentat" Clasa a XII-a- filiera 

vocationala 

 

7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

Obiectiv 1 
 Creşterea  calităţii actului educaţional, 

monitorizarea progresului şcolar 

 Studierea legislaţiei şcolare, a programelor şcolare şi a 

curriculelor 

 Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei, 

fixarea responsabilităţilor individuale şi planificarea 

activităţilor pe anul şcolar 2018-2019 (elaborarea 

planului operaţional la nivel de catedră). 

 Realizarea în cadrul catedrei a planificărilor 

calendaristice la termenele stabilite şi proiectarea 

unităţilor de învăţare. 

 Consilierea eficientă, metodică şi de specialitate, a 

cadrelor didactice suplinitoar realizată de către şeful 

catedrei şi membrii comisiei metodice. 

 Realizarea  instrumentelor de evaluare şi notare (fişe de 

evaluare, lucrări, referate, teste de verificare, 

miniproiecte, lucrări practice la instruirea practică, 

caiete/fişe de evaluare pe fiecare modul) 

 Aplicarea, centralizarea si interpretarea testelor 

predictive, a testelor de evaluare sumativă, de progres 

şi finale la modulele reprezentative în cadrul comisiei 

metodice  

 Realizarea şi aplicarea programelor remediale pentru 

elevii care întâmpină dificultăţi în dobândirea 

abilităţilor practice.  

 Participarea tuturor cadrelor didactice la consfătuirile 

metodice organizate de ISJ la începutul anului şcolar 

 Prelucrarea regulamentului şcolar, a regulamentelor de 

ordine interioară pentru elevi şi cadre didactice şi a 

normelor de protecţie a muncii în laboratoarele de 

specialitate 

 Elaborarea   programelor de  CDL-uri  derulate în acest 

an şcolar şi anul şcolar viitor. 

 Parcurgerea ritmică a materiei, cu reglarea procesului 

de la o unitate de învăţare la alta.  

 Organizarea unor cercuri cu specific tehnic în şcoală 

(cercul metodic la disciplinele: electrotehnica, 

electronica, electromecanica). 

 Prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a competenţelor profesionale 

PUNCTE SLABE 

 

 

 

 Dezinteresul unora dintre elevi 

 Aprofundarea relativă a materiei acasă de 

către elevi datorită lipsei echipamentelor 

de lucru 

 Curriculum prea stufos pentru un număr 

redus de ore pe disciplină (1 oră/săpt) ceea 

ce determină parcurgerea rapidă a materiei 

fără posibilitate de aprofundare a 

disciplinei 

 Monitorizarea activităţilor instructiv-

educative a surprins uneori formalism, 

rutină, rigiditate în structura secvenţelor, 

sarcinile de lucru propuse spre rezolvare 

elevilor nefiind atent selectate 

 Modalităţile de evaluare ale elevilor sunt 

uneori defectuos aplicate, neexistând un 

feed-back imediat. 

 Insuficienta motivare a elevilor în vederea 

participării la concursurile şcolare 

Mediocritatea orizontului cultural al elevilor 
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– noiembrie 2018 

 Elaborarea şi centralizarea temelor de proiecte şi lucrări 

practice pentru liceu zi, scoala profesionala - 

repartizarea acestora pe elevi – ianuarie 2019 

 Selectarea elevilor în vederea participării la concursuri 

şcolare. 

 Participarea membrilor catedrei la şedintele de cerc 

metodic, de catedră şi de arie curriculară Tehnologii. 

Şedinţa de cerc metodic – tehnic s-a desfăşurat în 

noiembrie 2018 (referate, raport de bune practici) 

Obiectiv 2 
 Implicarea activă a cadrelor didactice în 

activităţi diverse, şcolare şi extraşcolare şi stimularea, 

valorificarea aptitudinilor şi creativităţii elevilor pentru 

obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade, 

concursuri, manifestări ştiinţifice, artistice, proiecte de 

parteneriat şcolar  

 Realizarea selecţiei şi pregătirii elevilor pentru 

olimpiade şi concursuri  naţionale 

 Creşterea interesului elevilor de clasa a XII-a pentru 

obţinerea diplomelor de certificare a competenţelor 

profesionale, pentru realizarea de proiecte prezentate la 

ore sau la sesiunile de comunicări. 

 Demararea activităţilor de pregătire a elevilor şi 

îndrumătorilor în vederea susţinerii examenelor de 

certificare a competenţelor profesionale  nivel 3si 4 

 Elaborarea orarului şi planificării orelor de instruire 

practică  

Obiectiv 3 
 Proiectarea activităţii  pe baza evaluării  

obiective a calităţii educaţiei,  prin monitorizarea 

modului în care se realizează echilibrul dintre latura 

formativă şi cea informativă a demersului didactic 

  Studierea raporturilor de inspecţie realizate la nivelul 
catedrei tehnice în vederea planificării adecvate a 
activităţii în acest an şcolar. 

 Există preocuparea pentru adaptarea formelor şi 

tipurilor de activitate în funcţie de obiective, 

conţinuturi şi nevoile elevilor 

 Se folosesc resursele umane, materiale, procedurale si 

temporale dar şi mijloace moderne de învăţământ (fişe 

de activitate, calculatorul, videoproiectorul) 

 Cei mai mulţi elevi deţin cunoştinţe si abilitaţi practice 

compatibile cu standardele de pregătire profesională şi 

cele de performanţă, fiind capabili să folosească 

eficient cunoştinţele acumulate şi progresând 

corespunzător 

 Remarcăm realizarea de bună calitate, completă şi 
conformă a standardelor, a tuturor documentelor din 
portofoliul catedrei sau comisiei metodice. 

 Analiza situaţilor de risc la nivelul catedrei în şedintele 
de catedră şi stabilirea soluţiilor de eliminare a 
acestora 

●      Realizarea  (inter)asistenţelor în vederea optimizării 

procesului instructiv-educativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uneori se manifestă interes redus din 

partea colegilor în implicarea în diverse 

activităţi şi promovarea spiritului de 

echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 Unele ore de laborator sunt axate pe 

însuşirea de noi cunoştinţe şi  abordarea 

de conţinuturi teoretice şi nu practice. 

 Desfăşurarea orelor a surprins uneori 

rutina, dificultăţi în lucrul în echipă din 

partea profesorilor şi eforturi suplimentare 

în vederea pregătirii lucrărilor de laborator 

 Mijloacele moderne de predare-evaluare 

nu sunt folosite la capacitate maximă 

●    Nu toţi elevii sunt antrenaţi în demersul 

didactic 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
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 Centrarea procesului instructiv-educativ-evaluativ 

pe elev, sprijinirea progresului şcolar prin 

furnizarea feed-back-ului 

 Coordonarea activităţilor cadrelor didactice pentru 

a obţine performanţe  în procesul instructiv-

educativ 

 Dirijarea autoinstruirii, prin forme alternative de 

evaluare, prin încurajarea autoevaluării capabile să 

motiveze actul învăţării 

 Abordarea orelor de laborator şi instruire practică 

prin prisma dezvoltării la elevi a abilităţilor practice 

şi nu a competenţelor teoretice. 

 O mai bună corelare între orele de teorie şi cele de 

practică. 

 O mai atentă monitorizare pe verticală şi orizontală 

a activităţii instructiv-educative a membrilor 

catedrei 

 Eficientizarea schimbului de informaţii  

 Participarea la  activităţile cercului metodic şi de 

catedră 

 Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea 

exemplelor de bune practici în cadrul activităţilor 

comisiei metodice, a catedrei 

 Cunoaşterea cerinţelor impuse de participarea cu 

succes a elevilor la examenul de 

bacalaureat(competenţe digitale) şi competenţe 

profesionale  

 Creşterea interesului elevilor pentru participarea la 

olimpiada tehnică interdisciplinară 

 Realizarea unor instrumente de evaluare pentru 

stabilirea baremului minimal corespunzător notei 5 

pentru atingerea standardelor de instruire propuse 

 Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii 

 Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la solicitările 

reale, a colaborării în cadrul catedrei şi formarea 

spiritului de echipă  

 Punerea la dispoziţia elevilor a unui curriculum 

echilibrat, care să armonizeze cerinţele 

curriculumului naţional cu cel local, luând în 

considerare toate ariile curriculare şi cerinţele unui 

învăţământ de calitate 

 Ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor, în 

special al celor din anii terminali pentru 

promovarea testelor şi examenelor finale 

 Desfăşurarea de acţiuni educative extracurriculare 

atractive şi utile, precum şi participarea activă a cât 

mai multor elevi la acestea în scopul pregătirii lor 

pentru viaţa socială 

 Colaborarea cu toate structurile locale implicate în 

procesul instructiv-educativ si extinderea 

colaborării internaţionale şi de integrare europeană 

a liceului în vederea armonizării demersului 

educaţional cu cel european. 

 

 

8. Plan de măsuri: 

-Respectarea planului managerial al catedrei tehnice, pentru anul şcolar 2018-2019  

9. Alte aspecte 
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Nr.crt Cadru didactic Alte activităţi 

1 Arghira Simona În calitate de responsabil catedră tehnică: 

-Organizat şedinţe catedra tehnică 

-Septembrie 2018-examene diferenţe 

-Plan managerial catedra tehnică,an şcolar 2018-2019 

-Raport de activitate al catedrei tehnice an şcolar 2017-2018 

-Situaţia centrelor de examen, nivel 3 şi 4, sesiunea 2019 

În calitate de responsabil Comisie de securitate şi sănătate în muncă şi 

pentru situaţii de urgenţă,am realizat: 

-raport de activitate pe anul şcolar 2017-2018 

-plan de măsuri 

-instructaje generale cu noiii angajaţi şi periodice , procese-verbale 

2 Năstase Luminiţa -realizare documente CEAC 

- realizare proceduri specifice pentru comisiile CEAC si SCIM 

3 Preda Maria Comisia de incheiere a situatiilor scolare clasa a XI Seral 

 

 

 

 

3.4. INSPECTII TEMATICE 

 
Nr 

crt 
Data Echipa de inspectori Aspecte vizate 

10.  16.11.2017 

Insp. Homeghiu Catalina 

Reprezentatnt CLDPS 

Ionescu Stefania 

Monitorizarea externa a implementarii PAS 

11.  16.11.2017 
Insp. Homeghiu Catalina 

 

Monitorizarea implementării Programului ”A doua 

șansă” 

3.  30.01.2019 Insp. Vasilescu Liviu 

Verificarea acuratetei datelor introduse in SIIIR 

Masurile intreprinse pentru incheierea in bune conditii a 

semestrului I 

 

3.5. INSPECTII GRADE DIDACTICE 

 

Nr crt Data 
Cadru didactic 

inspectat 
Echipa de inspectori Tipul inspectiei 

1 15.10.2018 
Petrescu Petre 

Mircea 
Insp. Constantinescu Octav 

Inspectie curenta nr 1 

pentru acordarea gradului I 

2 28.11.2018 Popa Georgeta 

Conf univ dr Dumitrescu Daniela 

Conf univ dr Baltalunga Adrian 

Metodist Costescu Albinita 

Inspectie speciala pentru 

obtinerea gradului I 

3 12.12.2018 
Constantinescu 

Marius 
Metodist Constantinescu Ion 

Inspectie de specialitate in 

vederea definitivarii in 

invatamant 
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4. MANAGEMENT 

4.1. DIAGRAMA GANTT 
ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR 2018 – 2019 

 Activitatea manageriala/Luna 
09. 

2018 

10. 

2018 

11. 

2018 

12. 

2018 

01. 

2019 

02. 

2019 

03. 

2019 

04. 

2019 

05. 

2019 

06. 

2019 

07. 

2019 

08. 

2019 

1 
Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de 

diferență/ corigență susţinute la nivelul unității  
               

2 

Elaborarea/Revizuirea PDI  de către comisia de elaborare/revizuire 

aprobată de CA, dezbaterea și avizarea lui în C.P. , aprobarea în 

C.A. 
              

3 

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor metodice, a 

formațiunilor de studiu, de numire a coordonatorului pentru 

proiecte şi programe educative, a responsabilului cu formarea 

continuă   

             

4 
Proiectul planului de școlarizare: întocmire, avizarea de  C.P. și 

aprobarea de  C.A., depunerea la I.S.J.  
              

5 

Emiterea deciziilor de numire a diriginților, responsabililor de 

comisii, a membrilor C.A. aleși de către C.P., a secretarului CP, a 

secretarului CA. 
              

6 
Vizarea /întocmirea fiselor de post  pentru întreg personalul unității 

de învățământ  
              

7 Încadrarea unității cu personal didactic                 

8 

Elaborarea instrumentelor interne de  lucru utilizate în activitatea de 

îndrumare, control şi evaluarea tuturor activităţilor care se 

desfăşoară în unitatea de învăţământ  
                

9 
Efectuarea săptămânal a 4 asistenţe la orele de curs, astfel încât 

fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru 
                       

10 Aprobarea  graficului serviciului pe şcoală al personalului didactic                

11 
Aprobarea  graficului de activități  organizate de cadrele didactice 

(olimpiade, competiții, festivaluri etc) 
              

12 Aprobarea  regulamentelor               

13 
Elaborarea/revizuirea ROF și RI, dezbaterea în CP și CRP, 

aprobarea de către C.A. 
              

14 
Încheierea  contractelor de muncă pentru personalul unității de 

învățământ  
             

15 Aprobarea perioadelor concediilor de odihnă ale personalului               
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 Activitatea manageriala/Luna 
09. 

2018 

10. 

2018 

11. 

2018 

12. 

2018 

01. 

2019 

02. 

2019 

03. 

2019 

04. 

2019 

05. 

2019 

06. 

2019 

07. 

2019 

08. 

2019 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, concediilor fără plată  

16 
Aprobarea trecerii personalului salariat al unităţii de învăţământ, de 

la o gradaţie salarială la alta  
              

17 

Aprecierea personalului didactic de predare la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, înscrierea la concursurile de metodiști 

ai ISJ, în vederea obținerii gradaţiilor de merit.  
                    

18 Elaborarea proiectului de buget propriu               

19 
Prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de 

execuţie bugetară  
                

20 
Emiterea deciziei de numire a persoanei care răspunde de sigiliul 

unităţii de învăţământ şi de eliberarea actelor de studii  
             

21 
Asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul 

obligatoriu  
              

22 
Aprobarea diverselor  facilităţi financiare pentru elevi, la nivelul 

unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare  
               

23 
Prezentarea raportului  (semestrial şi anual) general privind starea şi 

calitatea învăţământului (CA, CP, părinți) 
              

24 Evaluarea personalului nedidactic              

25 
Întocmirea, împreună cu contabilul, a  proiectului  planului anual de 

venituri şi cheltuieli   
              

26 Organizarea Evaluărilor naționale cls. a II-a, a IV-a, a VI-a                 

27 Organizarea Evaluărilor naționale pentru clasele  a VIII-a               

28 Organizarea Admiterii în învățământul liceal                

29 

Organizarea examenului de Bacalaureat pentru absolvenții claselor 

a XII-a si a examenelor de atestat și certificare a competențelor 

profesionale  
                

30 

Întocmirea dosarelor pentru mobilitatea personalului didactic 

(menţinerea  ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta 

de pensionare la cerere, pretransfer, continuitate suplinire,  detașare, 

titularizare) 

                   

31 Încărcare, actualizare SIIIR                  

32 Stabilirea tematicii C.A. si C.P.               
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 Activitatea manageriala/Luna 
09. 

2018 

10. 

2018 

11. 

2018 

12. 

2018 

01. 

2019 

02. 

2019 

03. 

2019 

04. 

2019 

05. 

2019 

06. 

2019 

07. 

2019 

08. 

2019 

33 Vizarea cataloagelor, carnetelor de elevi               

34 Întocmirea statelor de funcții              

35 Avizarea  autorizaţiilor sanitare, SSM, PSI.               

36 
Monitorizarea activității  comisiilor metodice și a comisiilor pe 

probleme  din școală 
                  

37 
Asigurarea sistemului de protecție si securitate al elevilor si 

personalului  
               

38 
Sprijinirea  cadrelor didactice în dezvoltarea  profesionala si 

personală  
                        

39 

Verificarea  completării cataloagelor: date elevi, date părinți, 

denumiri complete discipline opționale, completarea indicatorilor, 

încheierea mediilor,  scrierea notelor de la teze, - legarea, semnarea, 

stampilarea cataloagelor 

                 

40 
CDȘ: prezentarea ofertei în C.P., exprimarea opțiunilor 

elevilor/părinților, stabilirea opționalelor, avizarea programelor 
                    

41 Monitorizarea frecvenţei elevilor                    

42 Planificarea programului ”Școala altfel”               
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4.2. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL 
Această activitate s-a desfășurat la toate nivelele și sectoarele de către responsabilii de arie 

curriculara, catedră, comisie, compartiment și de către conducerea liceului, analizându-se cauzele care au 

anumite disfuncționalități precum și modalități de remediere ale acestora, modul în care fiecare angajat își 

îndeplinește sarcinile de serviciu. S-au efectuat asistențe la orele de curs, dirigenții, activități ale 

comisiilor metodice, ședințe cu părinții, activități extrașcolare, constatându-se o îmbunătățire a activității 

și un interes crescut manifestat de cadrele didactice și elevi față de munca educativă. De asemenea 

majoritatea angajaților încearcă să-și îndeplinească sarcinile ce le revin prin planul managerial al liceului. 

În urma asistențelor la ore, s-a constatat că predomină încă metode expozitive și că nu se 

utilizează metode activ-participative care să stimuleze elevul și să-l conștientizeze la propria formare, de 

asemenea caietele de notițe nu sunt verificate de către profesori, aceștia fiind indiferenți și față de aspectul 

clasei, sau al ținutei elevilor. Este momentul să ne schimbăm atitudinea să stimulăm gândirea elevilor, să 

se intereseze de propria lor gândire. 

Un aspect neplăcut este nesemnarea condicii de prezență, cât și întârzierile de la ore a 

profesorilor, pe care numai prezența celor doi directori îi fac să se îndrepte către sălile de curs, orice 

justificare în acest caz fiind de prisos. 

 

4.3. ORGANIZAREA MICROSTRUCTURILOR ŞCOLII 
Ariile curriculare:  

Limba si literatura romana 

Limbi moderne 

Stiinte 

Arte, Om şi societate  

Tehnologii  

Educație fizică și sport 

 

Comisii cu caracter permanent: 

Comisia pentru curriculum 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

Comisia pentru dezvoltare profesionala  si evolutie in cariera didactica 

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

Comisia pentru controlul managerial intern 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar 

şi promovarea interculturalităţii 

 

Comisiile cu caracter temporar  

Comisia pentru programe şi proiecte educative 

Comisia metodică a diriginţilor 

Comisia pentru ritmicitatea notării şi parcurgerea ritmică a materiei 

Comisia pentru frecventa, combaterea absenteismului si a abandonului scolar 

Comisia pentru oferta educaţională 

Comisia pentru informare și relații publice 

Comisia pentru intocmirea orarului si asigurarea serviciului pe scoala 

Comisia pentru olimpiade şi concursuri 

Comisia sportului şcolar 

Comisia de monitorizare a stagiilor de practică 

Comisia pentru monitorizarea inserţiei socio-profesionale 

Comisia de gestionare SIIIR 

Comisia de gestionare revisal 

Comisia de promovare a imaginii şcolii 
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Comisia de mobilitate a cadrelor didactice 

Comisia pentru verificarea documentelor şi actelor de studii 

Comisia pentru manuale şi rechizite 

Comisia pentru burse, «Euro 200», alocaţii, naveta cadrelor didactice si elevilor 

Comisia pentru încadrare şi salarizare 

Comisia de recepţie, inventarieire şi casare a resurselor materiale 

Comisia paritară 

Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională 

Comisia SNAC 

Comisia pentru Programul social ”Lapte si corn” 

 

Comisiile cu caracter ocazional 

Comisia pentru revizuirea și completarea ROF si RI 

Comisia pentru elaborare şi actualizare PAS 

Comisia de verificare a cataloagelor 

Comisia pentru organizarea examenelor 

Comisia de cercetare disciplinară 

Comisa de înscrieri gimnaziu,  liceu zi și invatamant profesional de stat 

 

Consilii:  

Consiliul de administratie 

Consiliul profesoral 

Consiliile claselor 

Consiliul elevilor 

Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 

4.4. COMISII CU CARACTER PERMANENT 

4.4.1. Comisia pentru curriculum 
1. Componența: 

Responsabil: STATE CAMELIA - Director Adjunct                                                                                  

Membri: Responsabili catedre metodice 

2. Obiective urmarite in activitatea comisiei: 

• procurarea documentelor curriculare oficiale (plan –cadru, programe scolare, ghiduri metodologice, 

manuale) 

• aplicarea planului-cadru de invatamant ce se realizeaza prin elaborarea ofertei curriculare 

• asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare 

• organizarea si desfasurarea simularii examenelor nationale  

3. Activități realizate:  

- întocmire Plan managerial; atributiile specifice ale membrilor comisiei 

- Revizuire Regulament Comisie 

- Constituirea colectivelor de elevi 

- Monitorizarea întocmirii orarului 

- Încadrarea cu personal didactic 

- Centralizare CDȘ si CDL 

- Afişarea şi prelucrarea metodologiilor şi a calendarului pentru evaluare naţională, admitere, bacalaureat, 

examene de certificare a competențelor profesionale 

- Centralizare Planuri cadru  

- Centralizare Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale  

- Monitorizare documente școlare – cataloage, planificări, condică 

- Asistențe și interasistențe la clasă  
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- Centralizare privind disciplinele optionale pentru anul scolar 2019-2020 

- Monitorizare notare ritmică 

- Monitorizare absenteism 

- Monitorizare teze semestru I 

- Desfăşurarea examenelor de situații neîncheiate / corigenţă (clasa XI E seral) 

- Elaborare tipizate situatii sinoptice – corelare cu SIIIR 

- Centralizare situații neîncheiate, corigențe – corelare cu SIIIR 

- Centralizare mișcări elevi – corelare cu SIIIR. 

Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 
Activităţile realizate au contribuit la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ.  

 

 

 

 

Analiza SWOT: 

Puncte tari 

Gradul de acoperire cu personal didactic 

calificat este de 98% 

- Nivelul de formare (inițială și continuă) a 

cadrelor este ridicat 

- Interesul manifestat de majoritatea cadrelor 

didactice pentru perfecţionare  

- Cadrele didactice cunosc structura 

curricumului și au competențe de proiectare a 

curricumului  

- Cadrele didactice au experiență în proiectarea 

și realizarea curricumului la decizia școlii; 

- Implicare în proiecte și programe europene 

- Proiectarea corectă a curricumului 

- Accesibilizarea și sintetizarea elementelor de 

conținut 

- Elaborarea CDŞ prin consultare cu elevii, 

părinţii şi cadrele didactice 

- Interes din partea elevilor şi cadrelor didactice 

pentru o relaţie activă cu reprezentanţii 

comunităţii locale 

Puncte slabe 

- la unele discipline, evaluarea ritmică a 

achizițiilor elevilor nu este respectată 

- Gradul ridicat de încărcare a programelor 

școlare 

- Orientarea predominant teoretică a 

curricumului  

- Cantonarea procesului de predare-învățare în 

tradițional și insuficiente preocupări pentru 

modernizarea metodelor de predare 

- Dificultăți în realizarea planurilor remediale 

și pentru obținerea progresului 

- Comunicarea profesor – părinte se realizează 

sporadic  

- Gradul ridicat de încărcare al timpului liber al 

elevului și profesorului 

Oportunităţi 

- Implicarea elevilor în diferite tipuri de 

activități de voluntariat 

- Deschidere spre activități educative diverse 

- Diversificarea ofertei curriculare prin 

CDS 

Ameninţări 

- Transformarea opționalelor în extinderi orare 

pentru discipline 

 

 

4.4.2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 
6. Componenţa: 

- Director -ing.Stroe Mariana Adriana – coordonator 

- Prof. Năstase Luminiţa - responsabil 

- Prof. Ionescu Veronica 

- Prof. Anghelina Andreea Raluca 

- Prof. Petrică Adriana 
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- Prof. Neagu Marian 

- Maistru Grigore Doru 

- Laţea Nicoleta, informatician – reprezentant sindicat 

- Modoianu Mihaela – reprezentantul părinţilor 

- Răuţă Elena Ştefania- reprezentantul elevilor 

- Rusu Nicoleta - reprezentantul Consiliului Local 

7. Obiectivele planului managerial: 

- Intocmirea raportului anual de autoevaluare 

- Stabilirea stilurilor de învăţare la elevi 

- OrganizareaComisiei de EvaluaresiAsigurare a Calitatii 

- Elaborarea unor proceduri privind diferite aspecte ale asigurarii calitatii 

- Organizarea procesului de observarea si evaluarea lectiilor 

- Diseminarea informatiilor 

- Monitorizarea feedback-ului 

8. Activităţi realizate: 

Activităţile propuse în Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2018-2019: 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Tipul 

activitatii 

Termen Grad de realizare Observaţii 

Trimestrul al 4-lea 

1. Monitorizarea situaţiei 

absolvenţilor anului 

şcolar 2017-2018 

Evaluare  Oct-nov. 

2018 

Realizat  Activitatea oferă informaţii 

privind eficacitatea 

educaţională 

2. Achiziţionare 

echipament sportiv 

(clase de sport) 

Îmbunătăţire  Oct. 2018-

ian. 2019 

Au fost achiziţionate: 

- 36 complete (şort, tricou, 

jambiere) pentru clasele 5-

8 

- 20 maiouri de departajare 

şi 5 mingi fotbal pentru 

clasele 9-12 

Creşterea calităţii actului 

educaţional în cadrul orelor 

de pregătire sportivă de 

specialitate,  la clasele de 

fotbal. 

3. Achiziţionare mobilier 

şcolar Proiect ROSE 

Îmbunătăţire Oct. 2018-

ian. 2019 

Nerealizat  Lipsă fonduri 

Trimestrul 1 

1.  Evaluarea interesului 

agenţilor economici 

pentru realizarea unei 

clase de învăţământ 

profesional dual 

Evaluare Ian. 2019 Au fost chestionaţi 5 agenţi 

economici din zonă. 

Nu există la acest moment 

disponibilitatea agenţilor 

economici din zonă pentru 

implementarea unui astfel 

de proiect 

2. Achiziţionarea unui 

sistem de alarmare 

civilă 

Îmbunătăţire Ian.-Mar. 

2019 

Realizat   

3. Achiziţionare aparat de 

aer condiţionat 

laborator informatică 

 

Îmbunătăţire 

Apr. 2019 Nerealizat  Termenul nu a fost depăşit 

Trimestrul al 2-lea 

1. Achiziţionare de 

tehnologie informatică 

Îmbunătăţire Iul. 2019 Au fost achiziţionate 

10 calculatoare 

Creşterea calităţii actului 

educaţional şi al accesului 

la informaţie pentru 

elevi/cadre didactice 

Trimestrul al 3-lea 

1. Achiziţia de obiecte 

sanitare pentru 

amenajare grup sanitar 

persoane cu dizabilităţi 

Îmbunătăţire Aug. 2019 Nerealizat  Termenul nu a fost depăşit 

9. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 
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Activităţile realizate au contribuit la creşterea funcţionalităţii spaţiilor de lucru şi a calităţii 

procesului instructiv-educativ.  

10. Disfuncţionalităţi: 

Întârzieri în realizarea unor activităţi din cauza lipsei finanţării. 

11. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

- constituirea comisiei; 

-stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al 

comisiei; 

-realizarea documentelor comisiei; 

- realizarea R.A.E.I. pentruanulşcolar anterior; 

-realizareaplanului de îmbunătăţire a 

calităţiieducaţiei pentru anul şcolar 2018 -2019; 

-realizarea de noi proceduri 

Puncte slabe 

- slaba promovare a comisiei în rândul elevilor, 

părinţilor, partenerilor; 

-unele activităţi din cadrul planului de 

îmbunătăţire sunt în întârziere conform 

graficului stabilit anterior; 

-continua  modificare  a  componenţei comisiei 

şi lipsa de implicare a unora dintre  membrii 

săi; 

-procedurile elaborate sunt încă în număr mic; 

Oportunităţi 

-participări la cursuri de perfecţionare a 

competenţelor impuse de Legea asigurării şi 

evaluării calităţii; 

-disponibilitatea cadrelor didactice şi a 

conducerii de a sprijini activitatea acestei 

comisii 

 

Ameninţări 

-  lipsa propunerilor şi iniţiativelor personale 

ale cadrelor didactice pentru optimizarea 

procesului instructiv – educativ, privind 

calitatea în educaţie; 

- lipsa timpului – toţi membrii comisiei sunt 

implicaţi şi în alteactivităţi sau au şi alte 

sarcini; 

-legislaţie în continua schimbare. 

 

 

4.4.3. Comisia pentru dezvoltare profesionala si evolutie in cariera didactica 
1. Componența: Prof. Arsene Crina 

                               Prof. Androne Alexandru 

                               Responsabil Prof. Rusu Madalina Elena 

2. Obiectivele planului managerial: 

Mobilizarea cadrelor didactice pentru ridicarea competentei profesionale la standardele impuse de 

procesul de reforma in domeniul educației. 

3. Activităţi realizate: informarea cadrelor didactice cu privire la echivalarea creditelor 

transferabile, participarea la actiunea de informare si instruire la CCD DB, informarea cadrelor 

didactice cu privire la cursurile acreditate si avizate si afisarea lor, intocmirea unei evidente a 

situatiei formarii continue a cadrelor didactice de la LTP Moreni. 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

Elevii beneficiaza de lectii calitativ mai bune,cadrele didactice au dobandit noi cunostinte si 

competente 

5. Disfuncţionalităţi:- 

6. Analiza SWOT: 

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. 

- Oferta limitata a CCD si a altor furnizori de 

formare. 

Oportunități Amenințări 
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- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ 

studii posuniversitare, etc 

 - costuri ridicate ale cursurilor de formare 

 

 

4.4.4. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 
1. Componenta: 

- presedinte C.S.S.M. director Stroe Adriana Mariana; 

- secretar, lucrator desemnat, responsabil C.S.S.M. inspector protectia muncii prof. Arghira 

Simona; 

-responsabil protecţie civilă maistru instructor Grigore Ioan Doru 

-responsabil prevenirea şi stingerea incendiilor technician Necache Constantin  

- contabil sef Serban Marina; 

- administrator Grigore Gabriel  Mario;  

- responsabil protectia muncii ateliere Grigore Doru; medic Andrei Ivona 

2. Atributii: 

- desfasurarea activitatii de securitate si sanatate in munca conform Legii Securitatii si Sanatatii 

in Munca 319/2006; Constitutiei Romaniei; Codului Muncii; H.G.1425/2006; Legea Educatiei Nationale 

nr. 1/2011 

3.Obiectivele planului mangerial  

- instruirea periodică a angajaţilor și a elevilor privind legislaţia în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă (Legea nr. 319/2006, Hotarârea de guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Lg.319/2006, Hotarârea de guvern nr. 971/2006, Hotarârea de guvern nr. 

1091/2006 etc.);  

- verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă;  

- identificarea factorilor de risc și evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă;  

- elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;  

- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate 

şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii;  

- verificarea periodică a spaţiilor din unitatea şcolară;  

- colaborarea cu medical de medicina muncii pentru actualizarea dosarelor medicale ale fiecarui 

angajat; 

- supravegherea asigurarii cu material igenico-sanitare pentru igenizarea spatiilor scolare. 

4. Activităţi propuse şi realizate: 

În cadrul CSSM activităţile sunt reglementate de Legea 319/2006 şi HG 1425/2006 şi 

coordonate de către directorul unităţii. 

Activitatea specifică de sănătate şi securitate în muncă este desfăşurată conform 

planificărilor anuale de instruire si prevenire si materialelor de instruire specifice întocmite decătre firma 

de consultanţă şi îndrumare cu care avem contract şi cu care se colaborează activ 

pentru buna desfăţurare a activităţilor. 

Instruirile specifice periodice se desfăşoară de către: 

- profesorii diriginţi, pentru elevi, semestrial 

- profesorii de specialitate, maiştrii-instructori şi laboranţii, elevilor, pentru activităţile practice 

şi de laborator (la fiecare intrare în atelier sau laborator) 

- responsabilul de catedră profesorilor din catedră (lunar) 

- administratorul de patrimoniu personalului nedidactic din subordine (lunar) 

- lucrătorul desemnat cu SSM personalului didactic auxiliar din compartimentele 

secretariat, contabilitate şi bibliotecarului (lunar) 
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Aceste instruiri sunt verificate periodic de catre responsabilul CSSM (directorul unităţii), de 

lucrătorul desemnat cu SSM. 

Au fost afectuate controale pentru verificarea respectării regulilor de protecţie de către 

personalul de deservire (pe timpul activităţilor desfăşurate la centrala termică şi la lucrările de reparaţii). 

Au fost puse la dispoziţia diriginţilor şi profesorilor materiale informative specifice 

riscurilor care pot apare în funcţie de activităţile desfăşurate. 

Evidenţa instruirilor se consemnează pe fişa individuală (pentru angajaţi) sau pe tabele de 

instructaj (pentru elevi). 

De asemenea, CSSM a identificat şi achiziţionat necesarul de materiale specifice de protecţie 

pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţilor (echipamente de lucru si materiale 

de avizare). 

5. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal 

Strategia Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a identificat educaţia şi 

cultura preventivă ca fiind factori cheie pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii. În scopul 

susţinerii acestei strategii Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă a publicat un raport 

intitulat Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în  sectorul învăţământ: Bune practici în şcoală şi în 

învăţământul profesional, care prezintă, de o manieră globală,  exemple de bune practici din Europa şi 

evidenţiază etapele care conduc la o strategie sistematică în vederea integrării securităţii şi sănătăţii în 

muncă (SSM) în domeniul educaţiei şi formării. 

6.Disfuncţionalităţi 

Consultarea personalului constituie o cerinţă legală şi permite garantarea faptului că lucrătorii 

sunt implicaţi în procedurile şi îmbunătăţirile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Folosirea 

cunoştinţelor lor permite garantarea faptului că pericolele sunt identificate corect şi că sunt puse în 

aplicare soluţii viabile. Reprezentanţii lucrătorilor au un rol important în cadrul acestui proces. Lucrătorii 

trebuie să fie consultaţi asupra măsurilor de securitate şi sănătate precum şi înainte de introducerea de noi 

tehnologii sau produse. 

7. Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- profesionalismul echipei de cadre didactice 

- posibilitatea de informare rapida ,folosind evaluarea riscurilor si normative specifice fiecarui 

loc de munca, existente la biblioteca scolii 

Puncte slabe 

- resurse financiare deficitare 

- deplasarea elevilor in afara scolii la agentii economici, terenurile sportive sau magazine 

alimentare pot conduce la accidente rutiere 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

4.4.5.Comisia pentru controlul managerial intern 
1. Componența: 

Responsabil: STATE CAMELIA - Director Adjunct                                                                                  

Enciu Gabriela – secretar comisie 

Șerban Mariana – contabil șef 

Grigore Gabriel Mario – administrator 

Manu Ioana Daniela – consilier educativ 
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2. Obiectivele planului managerial: 

1) elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al Liceului Tehnologic Petrol 

Moreni 

2) urmărirea realizării obiectivelor generale şi specifice stabilite la nivelul Liceului Tehnologic Petrol 

Moreni. 

3. Activităţi realizate: 

 Au fostîntocmite următoarele documente: 

a. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare SCIM 

b. Raport stadiu implementare SCIM la 31.12.2018 

c. Lista obiectivelor generale şi specificestabilite la nivelul Liceului Tehnologic Petrol 

Moreni – 2019 

d. Lista activităţilor pentru realizarea obiectivelor la nivelulLiceului Tehnologic Petrol 

Moreni - 2019 

e. Inventarierea indicatorilor de rezultat/de proces pentru activitățile corespunzătoare 

obiectivelor specifice stabilite la nivelulLiceului Tehnologic Petrol Moreni - 2019 

f.  Lista riscurilor asociate obiectivelor și activităților la nivelulLiceului Tehnologic Petrol 

Moreni – 2019 

g. Registrul General al Riscurilor la nivelulLiceului Tehnologic Petrol Moreni - 2019 

h. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informaţii, a proceselor şi a modului de 

comunicare la nivelulLiceului Tehnologic Petrol Moreni - 2019 

i. Programul de dezvoltare  a sistemului de control intern managerial  la nivelul  Liceului 

Tehnologic Petrol Moreni - 2019 

j. Strategia Managementului LTP Moreni privind monitorizarea efectuării controalelor de 

supraveghere a modului de implementare și funcţionare a sistemului de control intern 

managerial și a managementului riscurilor în anul 2019 

k. Planul Anual de Implementare a Sistemului De Control Intern Managerial la nivelul 

Liceului Tehnologic Petrol Moreni – 2019 

l. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de 

control intern managerial 

m. SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 

n. Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării 

o. RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 

p. Proceduri operaționale  

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

îndrumarea compartimentelor din cadrul Liceului Tehnologic Petrol Moreni în elaborarea 

programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de 

controlul managerial. 

5. Disfuncţionalităţi în implementarea standardelor: 

- Standardul 8 – Managementul riscului (identificarea şi gestionarea riscurilor) 

- Standardul 10 – Supravegherea (implementarea Strategiei de supraveghere). 

6. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

Comisia SCIM furnizează o  bună asigurare în 

legătură cu: 

- Atingerea obiectivelor într-un mod eficient şi 

eficace 

- Respectarea regulilor interne şi externe 

- Prevenirea şi depistarea erorilor 

- Respectarea standardelor în ceea ce priveşte 

calitatea documentelor 

Puncte slabe 

Nu există proceduri pentru toate activitățile 

procedurabile 
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- Producerea în timp util de informaţii de 

încredere referitoare la segmentul de 

management 

- Creşterea performanţei organizaţionale 

Oportunități 

Comisia SCIM poate furniza o  bună asigurare 

în legătură cu atingerea obiectivelor într-un 

mod economic. 

Amenințări 

Volum foarte mare de muncă. 

 

 

4.4.6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie 

şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

 
1. Componența:- Duțu Daniel – Responsabil Comisie 

Mihalea Ioan – Consilier de integritate 

Membrii  - Stroe Adriana, Liță Corina, Petrescu Mircea, Răbaea Eugen, Stroilă 

Eugen, Roșu Marian, Agent de poliție, Scutariu Adrian 

2. Obiectivele planului managerial: 

a. Prevenirea și combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură, care se pot 

manifesta în școală. 

b. Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin activități 

extracurriculare. 

c. Consilierea psiho-pedagogică a elevilor. 

d. Organizarea unor activități pe teme de Managementul conflictelor. 

e. Realzărea comunicării interinstituționale. 

3. Activităţi realizate: 

- Realizat procedură pentru elaborarea Codului de etică; 

- Elaborat Codul de etică; 

- Raportarea periodică către IȘJ Dâmbovița a situației școlare; 

- În cadrul  Săptămânii Educației Globale la clasele  a V –a și a VI –a s-au organizat diferite 

activități, inclusiv o expoziție de desene împotriva violenței sub cooordonarea prof. 

Popescu Cornelia; 

- În cadrul Săptămânii Școala, altfel, elevul Dragomir Roxin din CLASA a XI – a B, voluntar 

în cadrul ISU,  a prezentat tehniciprin care pot fi resuscitate persoane , victime ale violenței, 

ale accidentelor; 

- Periodic elevilor le-au fost prezentate norme cu privire la comportamentul în societate, la 

școală. 

- Activitate de consiliere cu tema Mituri și realități despre bullying, organizată de prof. Liță 

Corina 

- Elaborat un plan de măsuri pentru combateterea absenteismului și abandonului școlar de 

către conducerea școlii. 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal:   

- Ridicarea gradului de conștientizare în rândurile elevilor în ceea ce privește efectul negativ al 

atitudinii violente sau discriminatorii, dar și a absenteismului. 

5. Disfuncţionalităţi:   - Nerealizarea tuturor activităților preconizate. 

6. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

Implicarea permanentă a conducerii școlii și a 

cadrelor didactice în acțiunile de prevenire și 

Puncte slabe 

Implicarea minimă a unor părinți ai elevilor în 

cultivarea unei atitudini favorabile conceptului 



244 
 

combatere a actelor violență. de non-violență. 

Oportunități 

Colaborarea cu Poliția Moreni 

 

Amenințări 

Accesul elevilor la informații și alte produse,  

mijloace, care favorizează atitudinea violentă a 

elevilor. 

 

 

4.5. Comisii cu caracter temporar si ocazional 

4.5.1. Comisia de Proiecte și Programe Educative 
CONCURSURI 

Europa, Casa noastră! - Coordonator al echipei ”Eco - Youth”  

,,Copii, salvați Planeta Albastră!”, partener Clubul Copiilor Moreni 

Activitatea - Concurs de voluntariat „Big Brother" 

Concurs dedicat Zilei Francofoniei 

Concurs dedicat Zilei Europene a Limbilor 

Concurs  Halloween 

 

PARTENERIATE RELEVANTE/Proiecte 

educative 

 PARTENERI Nr. elevi  

implicați/cadre did. 

/părinți 

Școala Gimnazială NR. 2 Moreni-Schela Mare,  

 Poliția Municipiului Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni 

Spitalul Municipal Moreni 

Centrul CRRPH Țuicani 

Penitenciarul Mărgineni 

Proiectul ,,Rose" 

Proiectul ,,Prezent" 

Școala Gimnazială NR. 2 Moreni-

Schela Mare,  

 Poliția Municipiului Moreni 

400/30/50 

Proiecte educaționale europene,  proiecte 

Erasmus: un proiect de mobilitate KA1 VET și 

două noi proiecte de parteneriat strategic KA229 

City College Plymouth, Anglia 10/300/20 

ProgramuL de luptă împotriva traficului de fiinţe 

umane’’- program de acţiuni educative 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Spitalul Municipal Moreni 

Poliția Moreni 

Biserica Ortodoxă din Moreni 

250/20/30 

Programul ,,Să exmatriculăm violenţa’’- 

prevenirea delincvenţei juvenile 

Biblioteca LTP Moreni 

ISJ Dâmbovița 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Spitalul Municipal Moreni 

Poliția Moreni 

Biserica Ortodoxă din Moreni 

300/20/20 

Proiectul ,, Dincolo de aparenţe’’- prevenirea 

faptelor antisociale 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Spitalul Municipal Moreni 

Poliția Moreni 

300/20/20 
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Biserica Ortodoxă din Moreni 

Proiectul ,,Să recuperăm hârtia şi alte s245pecific 

refolosibile’’ 

Pheonix Dream SRL Moreni 400/45/0 

Proiectul de prevenire a consumului de cannabis ,, 

Iluzia drogurilor " 

Inspectoratul Judeţean de 

Jandarmi Dâmboviţa; 

Primăria Municipiului Morei; 

Colegiul Naţional „I. L. 

Caragiale” Moreni; 

Liceul Tehnologic Petrol Moreni. 

180/40/80 

Activitate în cadrul Proiectului de prevenire a 

delicvenței juvenile și a victimizării minorilor - 

,,Atenție! E viața ta!” 

IPJ Dâmbovița 180/5/0 

Parteneriatul educațional ,,Împreună facem lumea 

mai bună” 

Grădinița Vlădeni 50/2/25 

Parteneriat de colaborare  Grădinița cu program normal Nr. 

8 Moreni 

60/3/40 

 

 

ACTIVITĂȚI DEOSEBITE / INCLUSIV 

PENTRU CALENDARUL ANUAL 

 PARTENERI Nr. elevi  

implicați/cadre did. 

/părinți 

Prezentarea Bibliotecii școlare și a fondului de 

carte 

Biblioteca LTP Moreni 30/5/10 

Săptămâna ,,Educației financiare” BCR Moreni 170/6/0 

Prezentarea regulilor de împrumut  Biblioteca LTP Moreni 55/1/0 

,, Locuri ale memoriei” -Zilele europene ale 

patrimoniului, Ediția a-XXVI-a  

Biblioteca LTP Moreni 25/6/0 

Ziua europeană a limbilor Biblioteca LTP Moreni 40/6/0 

Let's Do It Romania! Primăria Municipiului Moreni 80/6/0 

Săptămâna mondială a spațiului cosmic Biblioteca LTP Moreni 21/3/0 

Manifestări în cadrul ,,Zilei Mondiale a 

Educaţiei’’ 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

130/60/10 

Alegeri pentru Consiliul şcolar şi Consiliul 

judeţean elevilor 

 170/5/0 

Comemorarea Holocaustului în România Biblioteca LTP Moreni 38/2/0 

Ziua Internațională a Copilului  18/2/0 

Ziua internaţională de reducere a riscului la 

dezastre natural. Constituirea şi funcţionarea 

cercurilor ,,Prietenii pompierilor’’ 

ISU Moreni 36/4/0 

Săptămâna europeană a siguranţei rutiere. 

Actualizarea Regulamentului pentru concursurile 

cu tematică rutieră: ,,Educaţie rutieră, educaţie 

pentru viaţă’’, ,,Desenăm, ne jucăm, circulaţie 

învăţăm’’ 

Poliție Moreni 

 

80/10/0 

Constituirea cercurilor participante la concursul 

,,Cu viaţa mea apăr viaţa’’- licee 

ISU Moreni 20/2/0 

Aniversarea ,, Ziua Armatei Române” Biblioteca LTP Moreni 

 

20/2/0 

Ziua internațională a Mării Negre Biblioteca LTP Moreni 18/2/0 
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Voluntar în şcoala mea  - Derularea proiectului 

,,Să recuperăm hârtia şi alte 246specific 

refolosibile’’ 

Pheonix Dream SRL Moreni 45/300/0 

Expoziție de carte ,, Mihail Sadoveanu” – 

Ceahlăul literaturii române 1880-1961 

Biblioteca LTP Moreni 

 

60/1/0 

Liviu Rebreanu – Expoziție de carte- 1885-1944; 

133 de ani de la naștere 

Biblioteca LTP Moreni 75/1/0 

Săptămâna Educaţiei Globale cu tema „LUMEA 

MEA DEPINDE DE NOI” 

Judecătoria Tărgoviște 

Primăria Municipiului Moreni 

IJ Poliție și Poliția Moreni 

120/14/0 

European Vocational Skills Week. 

Mobilități VET 

Parteneri în Proiectele Erasmus+ 5/20/0 

Centenar Marea Unire 1918 Ziua Națională a 

României  

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Primăria Municipiului Moreni 

30/10/0 

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului Biblioteca LTP Moreni 18/3/0 

Activitate în cadrul Proiectului de prevenire a 

delicvenței juvenile și a victimizării minorilor - 

,,Atenție! E viața ta!” 

IPJ Dâmbovița 60/6/0 

Activitate de Halloween  20/4/0 

Colindă, Colindă... 6 Decembrie Biserica Moreni 

Primăria Municipiului Moreni 

Clubul Copiilor Moreni 

Petrom SA Moreni 

25/4/20 

Relații și viața intimă Biblioteca LTP Moreni 80/4/0 

Săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”  170/50/30 

Competiția Sportivă ,,Memorialul prof. Mircea 

Marinescu” 

Primăria Municipiului Moreni 

Aurora Lac Moreni 

210/10/150 

Activitate în cadrul Parteneriatului Liceului 

Tehnologic Petrol Moreni cu Gradinița cu 

Program Normal nr.8 Moreni - ,,Împreuna la 

şcoală şi la grădiniţă” 

Gradinița cu Program Normal nr.8 

Moreni 

50/3/20 

,,Colinde, colinde’’ – spectacole, concerte, 

expoziţii de desene 

Biblioteca LTP Moreni 

Biblioteca Municipiului Moreni  

Primăria Municipiului Moreni 

130/12/60 

15 Ianuarie 2019  

-Mihai Eminescu, cel mai mare poet român 

-Ziua Culturii Naționale   

Biblioteca LTP Moreni 

 

40/2/0 

Un important prozator, dramaturg și jurnalist – 

Expoziție de carte- 169 de ani de la nașterea 

marelui poet, prozator și jurnalist 

Biblioteca LTP Moreni 25/2/0 

Bine ați venit la noi! – Activitate din cadrul 

Parteneriatului educațional 

 ,,Împreună facem lumea mai bună” 

Grădinița Vlădeni 25/2/0 

Unirea Principatelor Române – 24 Ianuarie 1859 Biblioteca LTP Moreni 46/2/0 

 

 

ACTIVITĂȚI CONSILIUL ELEVILOR 

  Nr. elevi  

implicați/cadre did. 

/părinți 
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Alegeri pentru Consiliul şcolar şi Consiliul judeţean elevilor 170/5/0 

Participare la proiectul ,,Let’s do it, Romania!", campanie naţională de ecologizare, 

activitate de voluntariat. 

20/5/0 

Elaborarea Regulamentului propriu de funcţionare al CȘE din LTP Moreni 

Realizarea programului de activităţi 

29/3/0 

Activitate cultural-educativă: 

ziua internaţională a educaţiei 

-dezbatere  pe tema educaţiei 

-concurs de eseuri 

21/2/0 

Activitate educativă-pevenirea şi combaterea violenţei. Evitarea şi combaterea 

modelelor de comportamentale negative. 

25/4/10 

Concurs de creație artistică ,,Toamna printre noi" 21/3/0 

1 decembrie – Centenar Marea Unire 25/4/0 

Săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!" 28/4/0 

,,Colinde, colinde’’ – spectacole, concerte, expoziţii de desene 28/6/0 

Ziua Națională a Culturii -Mihai Eminescu, poetul nepereche 22/5/0 

24 Ianuarie - Mica Unire 20/3/0 

Activitate de reuniune  de proiect Erasmus+ - vizită de documentare urmată de un 

workshop la Muzeul Petrolului din Ploiești  și vizită la OMV PETROBRAZI 

30/2/0 

Activitate de reuniune a proiectului Erasmus+ "Don't be fuelish!" 30/4/0 

Echipa de robotică ”Flammable Tech” de la Liceul Tehnologic Petrol Moreni a 

participat la meciul demonstrativ din cadrul concursului First Tech Challenge 

5/1/0 

 

Activitate metodică 

realizată pe componenta 

educativă/Tema 

Clasa   Semestrul Diriginte 

Relații și viața intimă XII A I Liță Corina 

 

 

 
NR.  PREMII JUDEȚENE /CAEJ 

( I,II,III,  P.S) 

NR.  PREMII  

REGIONALE 

/INTERJUDETENE 

/CAERI 

(marele premiu, I,II,III,  P.S, 

M) 

NR.  PREMII  

NAȚIONALE/ CAEN 

 (marele premiu,  I,II,III,  

P.S, M) 

Locul 2 cupa Timbark - faza 

județeană clasele 5 - 6  băieții de 

la L.T.P. MORENI 

  

 

Activitățile de consiliere a părinților din 2018-2019 

36. Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină din anul şcolar trecut.  Probleme organizatorice – alegerea 

Comitetului de părinți;  

37. Regulametul de ordine interioară; Regimul zilnic al elevului; 

38. Specificul adolescenței; 

39. Bacalaureatul-examenul maturităţii. Prelucrarea metodologiei; 

40. Rolul familiei în formarea unui ideal de viață al adolescentului; 

41. Cum îi putem ajuta pe copiii noştrii să obţină rezultate bune la învăţătură? 

42. Mijloace de stimulare a intereselor, de cultivare a înclinaţiilor şi de dezvoltare a aptitudinilor; 

43. Străinătatea şi singurătatea copiilor; 
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44. Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; 

45. Minte sănătoasă în corp sănătos; 

46. Climatul afectiv al familiei şi personalitatea adolescentului; 

47. Anturajul copiilor dumneavoastră; 

48. Prevenirea abuzului şi violenţei în familie şi în societate; 

49. Consecinţele absenteismului în procesul de învăţare; 

50. Ce este traficul de fiinţe umane? 

51. Combaterea şi eliminarea discriminării din şcoală şi societate; 

52.  Meseria, brățară de aur; 

53. Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină pe semestrul I. 

 

 

4.5.2. COMISIA: PROIECTE EUROPENE 
1. Componența:Anghelina Raluca Andreea, Ionescu Veronica, Dumitrescu Mihaela, Georgescu 

Mihaela Roxana, Toma Constantin 

2. Obiectivele planului managerial:  

Obiectiv: Promovarea dimensiunii europene în sistemul şi practicile educaţionale, prin stimularea 

cooperării Liceului Tehnologic Petrol Moreni cu instituţii similare din ţările UE în vederea asigurării 

calităţii în educaţie şi susţinerii dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în 

învăţământul preuniversitar 

      Ţinte: - Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi/proiecte/programe comunitare anual 

           - Obținerea Cartei de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale VET 

3. Activităţi realizate: 

I.- Implementarea proiectului de mobilitate  KA1 VET 2018 – 1- RO01 – KA102 – 047481, cu 

titlul ” Mobilități în Europaprin Erasmus+” - MOVE 

II. – Implementarea proiectelor de schimb interșcolar KA229 ”Education without borders”, 

respectiv ”Don t be fuelish!” 

III. – Derularea a două proiecte etwinning: ”Education without borders”, ”Don t be fuelish!” 

IV. – Organizarea de activități cu prilejul Zilei Europene a Limbilor Străine, activități coordonate 

de prof Dumitrescu Mihaela, prof Iordăchiță Alexandra, prof Zamfir Mădălina 

V. – Organizarea de activități cu prilejul ”European Vocational Skills Week”, sub coordonarea 

prof Anghelina Raluca, prof Ionescu Veronica, prof State Camelia 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

Impactul asupra elevilor: 

- motivație crescută pentru pregătirea profesională  

- abilități de comunicare și IT îmbunătățite 

- abilități de lucru în echipă, toleranță, creativitate net superioare celor inițiale 

- conștiință ecologică mai dezvoltată 

- conștiință europeană dezvoltată 

Impactul asupra cadrelor didactice/personalului școlii: 

- abilități îmbunătățite în utilizarea învățării centrate pe elev 

- cunoștințe lingvistice și IT îmbunătățite 

- dimensiune psihopedagogică a educației îmbunătățită  

- cunoștințe lingvistice și IT îmbunătățite 

- motivație crescută pentru realizarea unui învățământ european, de calitate 

Impactul asupra instituției: 

- calitate îmbunătățită a procesului instructiv – educativ din școală 

- dimensiune europeană a educației valorificată la un nivel superior 

- trecerea de la un proces de învățare axat pe furnizarea de informație la un proces de învățare orientat 

către rezultate 
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5. Disfuncţionalităţi: 

NU ESTE CAZUL  

6. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

- experiență în derularea de proiecte europene 

- cadre didactice motivate 

Puncte slabe 

- reticenţa la schimbare manifestată de unele 

cadre didactice 

- slaba implicare a cadrelor didactice care 

predau limbi străine în proiectele etwinning 

Oportunități 

- obținerea de finanțări din partea Comisiei 

Europene, în cadrul programului Erasmus+ 

- obținerea Cartei VET în domeniul formării 

profesionale 

Amenințări 

- număr de elevi de la filiera tehnologică în 

scădere 

- transferul elevilor care au participat la stagii 

de pregătire practică finanțate, la alte licee 

 

 

4.5.3. PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR/ROMANIA 

SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE) 

 
Grupul țintă Valoare estimată 

A. INDICATORI ATINȘI 

Valoarea 
de 

referință 

Valori propuse Valori realizate 

AN 
1 

AN 
2 

AN 
3 

AN 
4 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 

Indicatori de rezultat 

Numar 
elevi grup 
tinta 

120 120 120 120 120 120   

Numar 
elevi clasa 
a XII a 

30 30 30 30 30 30   

Numar 
programe 

13 13 
13 13 13 

13   

Numar 
excursii 
organizat
e 

0 3 0 2 0 0   

 

Tipurile de activități desfașurate pentru implementarea grantului sunt următoarele: 

I. Activități pedagogice și de sprijin 

II. Activități extracurriculare 

III. Activități de renovare și dotare 

IV. Activități de management 

La categoria I Activități pedagogice și de sprijin, se derulează: 1 program de pregătire pentru 

bacalaureat „Să construim azi, succesul de mâine”, 3 programe de activități remediale: „Un pas mic acum, 

un pas mare pentru viitor”, „Dacă vreau, pot!”, „ Pas cu pas spre reînvățare”, 3 programe de consiliere: „ 

Față în față cu viitorul”, „ Motivație și performanță”, „ Personalitate autonomă și creativă”, 1 program de 

tutorat „ Împreună spre succes”.  
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 La categoria II Activități extracurriculare, se derulează 3 programe de pregătire: „ De la începător 

la experimentat”, „ Sportivii de la A1 la B2”, „ De la A1 la B2”.  

La categoria III Activități de renovare și dotare, există două secțiuni: 1. Renovarea spațiilor 

destinate activităților proiectului; 2. Amenajarea și dotarea spațiilor destinate activităților proiectului. 

La categoria IV Activități de management se derulează activitățile echipei de proiect. 

 

Activitatea I.1.1a) „Să construim azi, succesul de mâine” 

Rezultate:Activitățile s-au desfășurat conform obiectivelor stabilite în proiect în acord cu schema 

acceptată. Și în această perioadă,08.10.2018-31.12.2019, activitățile pedagogice și de sprijin au fost 

proiectate conform obiectivelor proiectului; pentru fiecare grupă de elevi implicată realizându-se 

planificarea activităților, liste de prezență.La clasa aXIIa , în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică 

– 15 elevi, 1 grupă filieră vocațională -15 elevi) au fost susținute ore pedagogice și de sprijin. 

- implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cele 6 cadre didactice au desfășurat 

activități pedagogice și de sprijin la disciplinele: lb. si lit. romana,  matematică, biologie-filiera 

tehnologica, respectiv lb.și literatura romana, istorie, geografie-filiera vocațională, conform orarului 

stabilit. 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cele 5 cadre didactice au desfășurat 

activități pedagogice și de sprijin la disciplinele : limba și literatura română, matematică și biologie-filiera 

tehnologică, respectiv limba și literatura română, istorie și geografie-filiera vocaționala, conform orarului 

stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate :În prima lună de implementare a acestei activități(octombrie 2018), 

am întâmpinat dificultăți de întocmire a orarului de pregătire în concordanță cu programul școlar zilnic al 

elevilor din grupul țintă, al cadrelor didactice implicate în proiect și cu propunerea de proiect aprobată, 

anexă a Acordului de grant. O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost selecția elevilor pentru 

grupul țintă. Unul din criteriile aplicate- naveta – s-a dovedit a fi o problemă în implementarea 

activităților. În zilele cu ședințe de pregătire la două discipline, elevii finalizează activitățile la ora 16 :30, 

iar orarul mijloacelor de transport în comun nu se pliază pe această oră. 

Prezența slabă a elevilor la activități a fost determinată și de sistarea mesei asigurată prin serviciile de 

catering,din cauza lipsei banilor din cont. 

-măsuri de corectare implementate : Pentru îmbunătățirea prezenței, tutorii au discutat cu elevii și cu 

părinții acestora, le-au explicat care este importanța acestor sesiuni în pregătirea examenului de 

bacalaureat. 

 

Activitatea I.2.1.a) “Un pas mic  acum, un pas mare pentru viitor” 

rezultate: la clasele a XI a, în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică, 1 grupă filieră vocațională) au 

fost susținute activități remediale la două discipline, câte 1 oră pe săptămână. 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cele 3 cadre didactice au desfășurat 

activități remediale la disciplinele : limba și literatura română și matematică-filiera tehnologică, respectiv 

limba și literatura română și istorie-filiera vocaționala, câte 1 oră pe săptămână,  conform orarului stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : În prima lună de implementare a acestei activități(octombrie 2018), 

am întâmpinat dificultăți de întocmire a orarului de pregătire în concordanță cu programul școlar zilnic al 

elevilor din grupul țintă, al cadrelor didactice implicate în proiect și cu propunerea de proiect aprobată, 

anexă a Acordului de grant. O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost selecția elevilor pentru 

grupul țintă. Unul din criteriile aplicate- naveta – s-a dovedit a fi o problemă în implementarea 

activităților. În zilele cu ședințe de pregătire la două discipline, elevii finalizează activitățile la ora 16 :30, 

iar orarul mijloacelor de transport în comun nu se pliază pe această oră.Prezența slabă a elevilor la 

activități a fost determinată și de sistarea mesei asigurată prin serviciile de catering,din cauza lipsei 

banilor din cont. 
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-măsuri de corectare implementate :Pentru îmbunătățirea prezenței, tutorii au discutat cu elevii și cu 

părinții acestora, le-au explicat care este importanța acestor sesiuni în pregătirea examenului de 

bacalaureat. 

 

Activitatea I.2.2.a) “Dacă vreau,pot” 

rezultate:la clasele a X a, în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică – cu 15 elevi, 1 grupă filieră 

vocațională- 15 elevi) au fost susținute activități remediale la o singură disciplină. 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cele două cadre didactice au desfășurat 

activități remediale la disciplinele : matematică- filieră tehnologică, respectiv limba si literatura română, 

filieră educațională, conform orarului stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : nu 

-măsuri de corectare implementate :Pentru îmbunătățirea prezenței, tutorii au discutat cu elevii și cu 

părinții acestora, le-au explicat care este importanța acestor sesiuni în pregătirea examenului de 

bacalaureat. 

 

Activitatea I.2.3.a) “Pas cu pas spre reînvățare” 

rezultate:la clasele a IX a, în cele două grupe (1 grupă filieră tehnologică – cu 15 elevi, 1 grupă filieră 

vocațională- 15 elevi) au fost susținute activități remediale la o singură disciplină, componentă de bază. 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cele două cadre didactice au desfășurat 

activități remediale la disciplinele : matematică- filieră tehnologică, respectiv limba si literatura română, 

filieră educațională, conform orarului stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : nu 

-măsuri de corectare implementate :Pentru îmbunătățirea prezenței, tutorii au discutat cu elevii și cu 

părinții acestora, le-au explicat care este importanța acestor sesiuni în pregătirea examenului de 

bacalaureat. 

Activitatea II.1.1.a) “De la începător la experimentat” 

-ezultate:la clasele a XI a și a XII-a, în cele două grupe (2 x 15 elevi= 30 elevi) au fost susținute activități 

de pregătire la TIC, deoarece această disciplină nu se mai regăsește în planul cadru, la ciclul superior al 

liceului, pentru această filieră 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cadrul didactic a desfășurat activități de 

pregătire la disciplina TIC, la clasa a XI-a respectiv clasa a XII-a, conform   orarului stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : nu 

-măsuri de corectare implementate :Pentru îmbunătățirea prezenței, tutorii au discutat cu elevii și cu 

părinții acestora, le-au explicat care este importanța acestor sesiuni în pregătirea examenului de 

bacalaureat 

 

Activitatea II.1.2.a) “Sportivii de la A1 la B2” 

-rezultate:la clasele a XI a și a XII-a, în cele două grupe filieră vocațională(2 x 15 elevi= 30 elevi) au fost 

susținute activități de pregătire la disciplina limba engleză, astfel: 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cadrul didactic a desfășurat activități de 

pregătire pentru proba de competențe lingvistice, intr-o limbă de circulație internațională, ptr. Filiera 

vocațională, conform orarului stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : nu 

-măsuri de corectare implementate :Pentru îmbunătățirea prezenței, tutorii au discutat cu elevii și cu 

părinții acestora, le-au explicat care este importanța acestor sesiuni în pregătirea examenului de 

bacalaureat 

 

Activitatea II.1.3.a) “De la A1 la B2” 
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-rezultate:la clasele a XI a și a XII-a, în cele două grupe filieră tehnologică(2 x 15 elevi= 30 elevi) au 

fost susținute activități de pregătire la disciplina limba engleză, astfel: 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cadrul didactic a desfășurat activități de 

pregătire pentru proba de competențe lingvistice, intr-o limbă de circulație internațională, ptr. Filiera 

tehnologică, conform orarului stabilit. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : nu 

-măsuri de corectare implementate :Pentru îmbunătățirea prezenței, tutorii au discutat cu elevii și cu 

părinții acestora, le-au explicat care este importanța acestor sesiuni în pregătirea examenului de 

bacalaureat 

 

Activitatea de consiliere 

Rezultate: Activitatea de consiliere s-a desfășurat conformoboectivelor stabilite în proiect în acord cu 

schema acceptată pentru această componentă. Astfel, pentru clasa a IX-a si clasa a-X-a ,s-a realizat 

modulul ,,Personalitate autonoma si creativa” ,cuprinzand 16 sesiuni realizate o data la doua saptamani, 

pentru clasa a-XI-a modului ,,Motivație și performanță”, cuprinzând 32 de sesiuni, fiecare sesiune 

desfășurându-se săptamanal pentru fiecare grupă, iar pentru clasa a XII-a s-a realizat modului ,, Față în 

față cu viitorul”, având aceeașI structură de desfășurare ca la clasa a XI-a. 

Participarea și implicarea elevilor în acdrul activităților de consiliere: Cu satisfacție, constatăm 

implicarea și plăcerea unor elevi de a participa la orele de consiliere, plăcere manifestată de dorința 

acestora de a rămâne chiar mai mult de ora stabilită în cadrul proiectului. Plăcerea și interesul elevilor 

pentru dezvoltarea personal și profesională are drept rezultat constientizarea ceea ce sunt, ce dețin și ce 

pot deveni. Elevii devin asfel conștienți de sine și își satisfac nevoia de autorealizare, nevoie care devine o 

condiție de sine qua non a devenirii umane. 

Implicare grup țintă: prezența a fost de 95% pentru fiecare grupă. 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Toate modulele de consiliere pentru fiecare 

clasă au fost realizate de către consilierul școlar, module abordând tematici diferite pentru fiecare clasă în 

parte. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : nu 

-măsuri de corectare implementate :nu 

 

Activitatea de tutorat ,,Împreună spre success”  

-rezultate:cele două persoane desemnate de echipa de proiect au desf[;urat urm[toarele activități: 

participarea la întâlnirile de lucru cu echipa de proiect în vederea implementării în bune condiții a 

proiectului, participarea la întâlnirile de lucru cu monitorul în școală, selectarea elevilor din grupul țintă și 

organizarea grupelor de lucru cu modificările survenite pe parcurs, întâlniri cu diriginții pentru sprijinirea 

bunului demers al proiectului, întocmirea dosarelor personale ale elevilor și semnarea acordurilor 

parentale, elaborarea tabelelor de prezență și distriburea către cadrele didactice, legătura cu familiile 

elevilor. 

-implicare personal în realizarea activităților proiectului : Cele couă cadre didactice au desfășurat 

activități cu elevii pe filiere, fiecare având 60 elevi. 

-probleme/dificultăți întâmpinate : Cei doi tutori s-au confruntat adesea cu refuzul elevilor de a face 

parte din grupul țintă, așa încât a fost nevoie de multă muncă pentru a-i lămuri să participe la activitățile 

de pregătire a examenului de bacalaureat. 

-măsuri de corectare implementate :Întâlniri de lucru cu elevii și ședințe cu părință acestora 

 

III Activități de renovare și dotare – În această perioadă nu am desfășurat activități de renovare și 

dotare. 

IV Activități de management 

Echipa de proiect a realizat următoarele activități:  

- Întocmirea rapoartelor financiare lunare și a rapoartelor financiare trimestriale 

- Transmiterea către monitor a tuturor documentelor solicitate 



253 
 

- Întocmirea orarului 

- Întâlniri de lucru organizate ori de câte ori a fost cazul cu personalul implicat în proiect 

- Colectarea rapoartelor de activitate lunare și a fișelor de pontaj solicitate  

- Planificarea și realizarea unor întâlniri de lucru în vederea bunei desfășurări a tuturor activităților 

din proiect 

- Monitorizarea activităților pedagogice și de sprijin 

- Elaborarea documentației pentru solicitarea celei de a III –a tranșă de bani 

- Participarea la toate întâlnirile stabilite de monitor. 

 

 

4.5. 4. COMISIAMETODICĂ A DIRIGINȚILOR 
5. Componența: 

 

Nr crt Clasa Diriginte 

 V A Sirbu Daniel 

1 VI A Petrescu Mircea 

2 VII A Sima Pompilia 

3 VIII A Arsene Crina 

4 IX A Anghelina Raluca 

5 IX B Manu Ioana Daniela 

6 IX C Neagu Marian 

7 X A Ionescu Veronica 

8 X B Arghira Simona 

9 X C Vremaroiu Catalin 

10 XI A Iordan Florian 

11 XI B Nechache Mihai 

12 XI C Gyorgy Costel 

13 XI D Georgescu Roxana 

14 XII A Lita Corina 

15 XII B Toma Constantin 

16 XII C Harabagiu Matei Robert 

17 IX DSERAL Grigore Doru 

18 X DSERAL Popa Georgeta 

19 XI ESERAL – sem I Iordachita Alexandra 

20 XII DSERAL Dina Mihail 

21 XIII ASERAL Tufeanu Maria 

22 IX APROF Constantinescu Marius 

23 IX BPROF Rosu Marian 

24 IX CPROF Popescu Carmen 

25 X APROF Petrica Adriana 

26 X BPROF Androne Alexandru 

27 XI APROF Dumitrescu Mihaela 

28 I+II ADS LTPM Rusu Madalina 

29 I+II ADS Penitenciar Stroila Eugen 

30 III+IV  Ivan Adina 

 

6. Obiectivele planului managerial: 

 proiectarea eficientă a activităţilor educative şi aplicarea în procesul instructiv educativ; 
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 consolidarea relaţiei diriginte elev; 

 optimizarea relaţiei scoală –familie; 

 perfecţionarea colaborării şcoală – familie, alţi factori educativi din comunitate; 

 perfecţionarea comportamentului didactic; 

 dezvoltarea personalităţii şi a carierei. 

7. Activităţi realizate: 

-Ședință de lucru, 17.09.2018, pentru prelucrarea  documentelor privind activităţile specifice 

funcţiei de diriginte.- Resp. Manu Ioana Daniela. ( Fiecare diriginte a primit o mapă cu toate 

formularele necesare pe parcursul anului școlar la doasarul clasei și la dosarul comisiei) 

- Întocmirea planului managerial al comisiei diriginților și al comisiei pentru combaterea 

absenteismului-Resp. Manu Ioana Daniela. 

- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale pe baza programelor şcolare pentru aria 

curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu 

interesele /solicitările elevilor- Diriginții 

- completarea cataloagelor-Diriginții 

- Consilierea diriginţilor fără experienţă- Resp. Manu Ioana Daniela. 

- Constituirea Comitetelor de părinţi- Diriginții 

- Organizarea Consiliului Elevilor şi implicarea acestuia în aspectele decizionale ale şcolii- 

Consilier educativ  

- Oferirea de consiliere educativă şi psihologică pentru elevii cu devieri comportamentale sau a 

celor cu probleme sociale ori materiale- psigolog școlar Liță Corina 

- Întruniri periodice ale Comisiei Diriginţilor cu Consilierul educativ şi conducerea instituţiei 

pentru găsirea soluţiilor optime ale diferitelor aspecte legate de educaţia elevilor- directori/ 

consilier educativ/ psiholog/ resp. Comisia diriginților/ politia de proximitate 

- Ședinte cu parintii pe scoala/ semestrial- conducerea si diriginții 

- Realizarea materialelor pentru monitorizarea frecvenței elevilor-Resp. Manu Ioana Daniela. 

- Monitorizarea frecvenței elevilor în calitate de diriginte al clasei a IX-a B- Resp. Manu Ioana 

Daniela. 

- Realizarea unei situații statistice a elevilor cu parinți plecați în străinătate, în colaborare cu 

SPAS din cadrul Primăriei Municipiului Moreni-Resp. Resp. Manu Ioana Daniela. 

- Realizarea de situații statistice pentru Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea 

gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenileîn 

incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018-2018- 

Resp. Manu Ioana Daniela. 

- Întocmirea înștiințărilor pentru absențe și situația școlară, dar și a preavizelor de exmatriculare 

(acolo unde a fost cazul) și înscrierea acestora în cataloage- dirigintii 

- Prelucrarea metodologiilor de examen și organizarea elevilor în vederea susținerii probelor de 

Competențe pentru bacalaureat- Dir.Adj., informatician, diriginți, profesori de Lb. Română, TIC 

și lb. Moderne. 

- instruire privind accesul in cadrul institutiei pe baza ecusoanelor- P.V.- dirigintii 

 

 Pe lângă activitățile prevăzute în planificarea orelor de dirigenție, care au vizat componente 

precum: autocunoașterea şi dezvoltarea personală, dezvoltarea abilităților de comunicare, managementul 

învățării și planificarea carierei, calitatea stilului de viață și securitatea personală au fost desfășurate și 

activități prilejuite de celebrarea anumitor evenimente.  

  Evenimente precum: Proiecte educaționale europene,  proiecte Erasmus: un proiect de mobilitate 

KA1 VET și două noi proiecte de parteneriat strategic KA229, ProgramuL de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane’’- program de acţiuni educative, Programul ,,Să exmatriculăm violenţa’’- prevenirea 

delincvenţei juvenile, Proiectul ,, Dincolo de aparenţe’’- prevenirea faptelor antisociale, Proiectul ,,Să 

recuperăm hârtia şi alte  specific refolosibile’’, Proiectul de prevenire a consumului de cannabis ,, Iluzia 
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drogurilor ", Activitate în cadrul Proiectului de prevenire a delicvenței juvenile și a victimizării minorilor 

- ,,Atenție! E viața ta!”, Parteneriatul educațional ,,Împreună facem lumea mai bună”, Parteneriat de 

colaborare pe care elevii le-au oferit elevilor oportunitatea de aparticipa împreună cu persoane 

reprezentative ale diverselor domenii de activitate, toate acestea contribuind la îmbogățirea universului 

cultural, social și educațional al elevilor. 

 
NR. DENUMIRE  ACTIVITATI CLASA DATA PROFESOR 

 

1.  Deschiderea anului scolar 

Amenajarea salilor de clasa 

Toate clasele Septembrie 2018 Dirigintii 

2.  Prezentarea Bibliotecii școlare și a fondului 

de carte 

Toate clasele Septembrie 2018 Dirginții 

3.  Săptămâna ,,Educației financiare” Toate clasele Septembrie 2018 Dirginții 

4.  Prezentarea regulilor de împrumut  Toate clasele Septembrie 2018 Dirginții 

5.  ,, Locuri ale memoriei” -Zilele europene ale 

patrimoniului, Ediția a-XXVI-a  

Toate clasele Septembrie 2018 Dirginții 

6.  Ziua europeană a limbilor Toate clasele Septembrie 2018 Dirginții 

7.  Let's Do It Romania! Toate clasele Septembrie 2018 Dirginții 

8.  Săptămâna mondială a spațiului cosmic Toate clasele Septembrie 2018 Dirginții 

9.  Manifestări în cadrul ,,Zilei Mondiale a 

Educaţiei’’ 

Toate clasele Octombrie 2018 Dirginții 

10.  Alegeri pentru Consiliul şcolar şi Consiliul 

judeţean elevilor 

Toate clasele Octombrie 2018 Dirginții 

11.  Comemorarea Holocaustului în România Toate clasele Octombrie 2018 Dirginții 

12.  Ziua Internațională a Copilului Clasa a-V-a  

Clasa a-VI-a 

Octombrie 2018 Dirginții 

13.  Ziua internaţională de reducere a riscului la 

dezastre natural. Constituirea şi funcţionarea 

cercurilor ,,Prietenii pompierilor’’ 

Toate clasele Octombrie 2018 Dirginții 

14.  Săptămâna europeană a siguranţei rutiere. 

Actualizarea Regulamentului pentru 

concursurile cu tematică rutieră: ,,Educaţie 

rutieră, educaţie pentru viaţă’’, ,,Desenăm, ne 

jucăm, circulaţie învăţăm’’ 

Toate clasele Octombrie 2018 Dirginții 

15.  Aniversarea ,, Ziua Armatei Române” Toate clasele Octombrie 2018 Dirginții 

16.  Ziua internațională a Mării Negre Toate clasele Octombrie 2018 Dirginții 

17.  Voluntar în şcoala mea  - Derularea 

proiectului ,,Să recuperăm hârtia şi alte 

matriale specific refolosibile’’ 

Toate clasele Octombrie 2018 Dirginții 

18.  Expoziție de carte ,, Mihail Sadoveanu” – 

Ceahlăul literaturii române 1880-1961 

Toate clasele Noiembrie 2018 Dirginții 

19.  Liviu Rebreanu – Expoziție de carte- 1885-

1944; 133 de ani de la naștere 

Toate clasele Noiembrie 2018 Dirginții 

20.  Săptămâna Educaţiei Globale cu tema 

„LUMEA MEA DEPINDE DE NOI” 

Clasele a-IX-a 

și Clasele a-

XI-a  

Clasele a-XII-

a 

Noiembrie 2018 Manu Ioana 

Daniela 

21.  European Vocational Skills Week. Clasele de Noiembrie 2018 Anghelina 
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Mobilități VET protecția 

mediului 

Raluca 

IonescuVeronica 

22.  Activitate de Halloween Clasa a-X-a B Noiembrie 2018 Dirginții 

23.  Centenar Marea Unire 1918 Ziua Națională a 

României  

Toate clasele Decembrie 2018 Dirginții 

24.  Ziua Internaţională a Drepturilor Omului Toate clasele Decembrie 2018 Dirginții 

25.  Activitate în cadrul Proiectului de prevenire a 

delicvenței juvenile și a victimizării minorilor 

- ,,Atenție! E viața ta!” 

Clasa a-IX-a A 

Clasa a-IX-a B 

Clasa a-IX-a C 

Decembrie 2018 Dirginții 

26.  Colindă, Colindă... 6 Decembrie Clasa a-V-a  

Clasa a-VIII-a 

Clasa a-IX-a B 

Clasa a-IX-a C 

 

Decembrie 2018 Sârbu Daniel 

Manu Ioana 

Daniela 

27.  Relații și viața intimă Clasa a-IX-a C 

Clasa a-XII-a 

A 

Decembrie 2018 Liță Corina 

Popescu Carmen 

28.  Săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai 

bun!” 

Toate clasele Decembrie 2018 Dirginții 

29.  Competiția Sportivă ,,Memorialul prof. 

Mircea Marinescu” 

Toate clasele 

cu profil 

sportiv 

Decembrie 2018 Dirginții 

claselor cu profil 

sportiv 

30.  Activitate în cadrul Parteneriatului Liceului 

Tehnologic Petrol Moreni cu Gradinița cu 

Program Normal nr.8 Moreni - ,,Împreuna la 

şcoală şi la grădiniţă” 

Clasa a-XII-a 

A 

Decembrie 2018 Liță Corina 

31.  ,,Colinde, colinde’’ – spectacole, concerte, 

expoziţii de desene 

Toate clasele Decembrie 2018 Dirginții 

32.  15 Ianuarie 2019  

-Mihai Eminescu, cel mai mare poet român 

-Ziua Culturii Naționale   

Toate clasele Ianuarie 2018 Dirginții 

33.  Un important prozator, dramaturg și jurnalist 

– Expoziție de carte- 169 de ani de la nașterea 

marelui poet, prozator și jurnalist 

Toate clasele Ianuarie 2018 Dirginții 

34.  Bine ați venit la noi! – Activitate din cadrul 

Parteneriatului educațional 

 ,,Împreună facem lumea mai bună” 

Clasa a-IX-a B Ianuarie 2018 Manu Ioana 

Daniela 

35.  Unirea Principatelor Române – 24 Ianuarie 

1859 

Toate clasele Ianuarie 2018 Dirginții 

 

8. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

- Imbunatatirea strategiilor educative (lucrul cu elevi cu CES, participarea la cursuri de formare) 

      -Conștientizarea de către elevi a importanței școlii și educației în dezvoltarea personalității și a 

carierei lor 

       - Transdiciplinaritate si interdisciplinaritate 

-Aprecierea pozitiva a beneficiarilor, aprecierea la nivel de unitate scolara si comunitate locala 

- Cresterea calitatii actului de predare/ invatare prin utilizarea noilor tehnologii 

7. Disfuncţionalităţi: 

- neefectuarea tuturor orelor de dirigenție;  
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- implicarea insuficientă și superficială unora dintre diriginți în îndeplinirea sarcinilor 

specifice;  

- participarea insuficientă și sporadică a părinților la activitățile propuse de școală 

 

8. Analiza SWOT: 

PUNCTE TARI 

-personal didactic calificat, competent, 

profesori cu o buna pregatire stiintica si 

metodologica; majoritatea diriginţilor au 

experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor 

educative specifice statutului de diriginte 

- implicarea elevilor in numeroase activitati 

extrascolare si extracurriculare 

-utilizarea de metode si mijloace moderne 

pentru realizarea de lectii atractive si inserarea 

tehnologiei moderne in orele de dirigenție 

- existenta unui cabinet psihopedagogic si a 

unui psiholog scolar implicat in activitatile 

educative ale dirigintilor 

- colaborarea cu politia de proximitate si 

Institutia de protectie sociala a copilului 

PUNCTE SLABE 

- neimplicarea unor membri ai comisiei in 

realizarea sarcinilor specifice functiei de 

diriginte 

- lipsa motivatiei elevilor pentru scoala, invatare 

si dezvoltare personala; 

- absenteismul; 

- dezinteresul familiei in relatia cu dirigintele si 

cu scoala in general 

- dificultăţi,in cazul anumitor colective de elevi, 

de a păstra curatenia in scoala si bunurile 

şcolare în stare buna 

- Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa 

clasei în afara orelor predate la disciplina de 

specialitate 

 

OPORTUNITATI 

- cadrele didactice manifesta deschidere spre 

nou, spre creativitate; 

- cursuri de formare pe teme educative 

- cadrele didactice au cunostinte de utilizare a 

tehnologiei moderne 

- incheierare de parteneriate cu diverse institutii 

in cadrul comunitatii locale, in vederea 

implicarii elevilor in mai multe activitati 

educative 

- colaborarea mai stransa intre diriginti si 

psihologul scolar 

AMENINTARI 

- scaderea populatiei scolare; 

- Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de societate, 

mass media etc.; 

- lipsa implicarii parintilor in problemele scolii; 

- scaderea motivatiei pentru scoala si pentru 

educatie in general 

- In mare parte din orele de dirigenţie accentul 

se pune pe discutarea situaţiei şcolare şi mai 

puţin pe dezvoltarea temelor propuse in 

planificări 

 

4.5. 5. Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională – OSP 
1. Componența: 
Carmen Elena Popescu - Responsabil , Corina Lita - psiholog scolar, Camelia State - dir.adj, 

Adina Ivan, Crina Arsene, Mihaela Dumitrescu, Robert Harabagiu, Constantin Toma, Maria 

Tufeanu. 

2. Obiectivele planului managerial: 

 cunoasterea unor trasaturi ale propriei personalitati:aptitudini ,abilitati, valori ,interese, 

calitati ,limite; 

 identificarea valorilor de munca 

 constientizarea aptitudinilor care faciliteaza invatarea unor deprinderi 

 pregătirea psihologică a elevilor în vederea alegerii studiilor şi profesiunii – permite 

prevenirea şi eradicarea fenomenului de indecizie, a lipsei de realism în alegerea studiilor şi 

profesiunilor; 

 conducerea de către şcoală a procesului de orientare – O. S.P. este opera colectivă a mai 

multor factori: şcoală (rol de conducere), familie, mass-media, elevul însusi, unităţile economice; 
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 autodezvoltarea şi autodeterminarea elevului în procesul orientării – elevul trebuie să fie 

făuritorul propriei sale perspective şcolare şi profesionale; 

 cunoaşterea şi respectarea cerinţelor vieţii sociale în procesul orientării (trebuie sa existe 

echilibru între necesităţile forţei de muncă şi opţiunile elevilor); 

 activizarea rezervelor probabile ale personalităţii elevilor în procesul orientării (acest 

principiu este aplicabil elevilor cu deficienţe de adaptare, cu dificultăţi de învăţare şi în cazul 

elevilor cu dizabilitati); 

- dezvoltarea personalităţii şi a vocaţiei pentru fiecare client; 

- combaterea şomajului; 

- formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a decide şi acţiona adecvat în situaţiile pe care 

lumea  modernă le ridica în faţa individului; 

- dezvoltarea spiritului critic, caracterizat prin respectul faţă de norme şi a drepturilor fiecărei 

fiinţe umane; 

- conştientizarea  problemelor legate de mediu şi de normele de ecologie; 

- identificarea  şi dezvoltarea capacităţilor de toleranţă şi adaptare interculturală. 

- consiliere pe diferite stadii de evoluţie vocaţională,  prin programe individuale şi de grup; 

- asigurarea formării profesionale în acord cu cererea de pe piaţa muncii; 

Obiectivele  operaţionale, urmăresc schimbări  comportamentale pe termen scurt, sunt de natură 

comportamentală, pot fi  controlate şi evaluate. Pot fi considerate ca modificări a unei stări 

temporare de personalitate, în aspecte pentru care au fost apelaţi consilierii. 

Activităţi realizate: 

 Elaborarea planului managerial al comisiei 

 Elaborarea graficului de activitati OSP pentru anul scolar 2018-2019. 

 Activitati de consiliere cu temele: 
„Tipuri de droguri si cunoasterea consecientei consumului de droguri”si „Factori de risc si protectie in 

consumul de droguri” -activitati organizate la cls a IX a C inv.prof., activitati organizate de psiholog 

scolar, Lita Corina si resp OSP, Popescu Carmen. 

 Prelucrarea metodologiei de continuare a studiilor dupa inv. obligatoriu, la clasa  a XI a 

inv.prof.,precum si informarea elevilor despre conditiile inscrierii la examenul CCP, nivel 

3,realizat  de prof.Popescu Carmen 

 Prelucrarea metodologiei de inscriere la liceu si invatamant profesional si prezentarea 

ofertei scolare de la LTP Moreni pentru 2019-2020,la clasa a VIII a de la LTP Moreni,realizat de 

psiholog Lita Corina. 

 Aplicarea de chestionare OSP on- line, clasei a VIII a,realizat de psiholog Lita Corina. 

 Program de  orientare scolara si profesionala;”Pasi in cariera”,program de cercetare 

psihosociologica privind optiunile elevilor de clasa a VIII a, relizat de psiholog.Lita Corina. 

Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

 Elevii au fost consiliati si informati cu privire la posibilitatile pe care le au cu privire la 

continuarea studiilor, sustinerea examenelor,posibilitatile de integrare pe piata muncii. 

 Impactul a fost unul foarte bun atat asupra elevilor cat si al profesorilor care s-au 

aratat interesati in a deveni parteneri in procesul educational si de orientare profesionala al 

elevilor. 

 Preocuparea elevilor privind propriul plan de perspectiva atat din vedere personal ar mai 

ales profesional 

 Identificarea si cunosterea propriilor aptitudini si valori reprezinta un punct de plecare in 

configurarea traseului lor profesional 

Disfuncţionalităţi: 

 Optiunea elevilor privind traseul educational in raport cu alte criterii in defavoarea  

alegerii  constiente si responsabile. 

Analiza SWOT: 
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Puncte tari 
 Realizarea si implementarea planului 

managerial al comisiei 

Puncte slabe 
Putini diriginti  si cadre didactice implicate in 

activitatile OSP. 

Oportunități 
Activitati diverse de consiliere si orientare si 

implicarea   unor parteneri si colaboratori 

 

Amenințări 
Neconcordanţe între structura personalităţii 

elevilor şi cerinţele psihofiziologice ale 

profesiunii alese. 

 

 

4.5.6. Comisia pentru ritmicitatea notării şi parcurgerea ritmică a materiei 
Componenta: Sima Pompilia (responsabil), State Camelia, Dumitrescu Mihaela, Preda Maria, 

Constantinescu Marius 

În perioada 12-16 noiembrie 2018, s-a efectuat monitorizarea notării ritmice a elevilor, din cadrul 

Liceului Tehnologic Petrol Moreni. 

S-au urmărit: 

-  verificarea cataloagelor claselor, pentru ciclurile, gimnazial, liceal și     învățământ profesional;  

- completarea fișelor de monitorizare. 

Constatări/aspecte negative: 

- un număr mare de discipline, la care mulți elevii nu au, până la acest moment, nicio notă; 

- foarte puține discipline la care elevii au două sau mai multe note. 

⃰ Situația concretă pe clase, discipline și profesori se regăsește în fișele de monitorizare, ce se 

constituie în anexe ale prezentului raport. 

Cauze obiective: 

- absențele motivate și nemotivate ale elevilor; 

- săptămânile de practica comasată; 

- perioada de adaptare a elevilor claselor a V-a și a IX-a. 

 

            Măsuri pentru îmbunătățirea situației: 

- discuții individuale cu cadrele didactice în cauză, pentru explicarea și remedierea situației;  

- fixarea unui nou termen, pentru  ameliorare și verificare.  

 

 

 

4.5.7. COMISIA  Interna de evaluare continua/ CIEC 
1. Componența: 

Prof.Manu Ioana Daniela-responsabil comisie 

Prof.Stroe Mariana Adriana-director 

Prof. State Camelia-director adjunct 

Consilier scolar-Lita Corina 

Prof.Dumitrescu Mihaela 

Prof.Androne Alexandru 

Prof. Rosu Marian 

2. Obiectivele planului managerial: 

-cunoasterea de catre membrii comisiei a responsabilitatilor care le revin 

- cunoasterea tipurilor de activitati ce se vor desfasura in anul scolar  2018-2019 

-integrarea corespunzatoare nediscriminatorie a elevilor cu CES 

- realizarea de pip-uri de catre cadrele didactice care predau la clasele cu elevi cu CES 

-cunoasterea de catre toate cadrele didactice a ordinului comun nr.1985/1305/5805/2016 al 

Ministerului muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor varstice, Ministerului Sanatatii si 

Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. 
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3. Activităţi realizate: 

 Realizarea planului de activitati 

 Promovarea educatiei incluzive 

 Realizarea de pip-uri de catre cadrele didactice din scoala care lucreaza cu elevii cu CES 

 Realizarea de planuri de servicii individualizate pentru copiii cu CES integrati in scoala noastra. 

 Realizarea de catre cadrele didactice a unor programe individualizate. 

 Realizarea contractelor educationale cu parintii elevilor cu CES 

 S-au definitivat deciziile privind responsabilii de servicii psihoeducationale. 

 S-au realizat activitati de consiliere metodologica a profesorilor privind modul de redactare a 

planurilor de interventie personalizate, materiale informative privind adaptarea 

curriculara(documente puse la dispozitie si pe mail-ul scolii),  si in plus resurse pentru aplicarea 

unei strategii didactice centrate pe nevoile elevului.S-a realizat un plan de masuri remediale pentru 

sprijinirea elevilor/copiilor cu CES integrati in invatamantul de masa. Au fost consiliate pe aceasta 

tematica un numar de 17 cadre didactice. 

 Realizarea machetei fisei de monitorizare a activitatii de asigurare a accesului la un invatamant 

adecvat si de calitate pentru elevii cu CES, solicitata de catre CJRAE si Inspectoratul Scolar 

Dambovita 

 Activitati de consiliere centrate pe acceptarea nediscriminatorie a elevilor cu CES la nivelul 

colectivului de elevi din care acestia fac parte. 

4. Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

- Impact pozitiv pentru elevii cu CES si o oarecare reticenta din partea unor cadre didactice  

in legatura cu mediul incluziv 

-  Aprecieri pozitive din partea elevilor si a parintilor elevilor cu CES 

- Acceptarea si empatia colegilor elevi fata de colegii lor cu CES 

5. Disfuncţionalităţi: 

 Se constata inca o implicare deficitara a cadrelor didactice in demersul caracteristic 

procesului incluziunii 

 Existenta , persistenta inca a unor opinii negative in legatura cu integrarea in invatamantul de 

masa a acestor elevi 

 Aport scazut,  din partea membrilor comisiei 

6. Analiza SWOT: 

Puncte tari 

-implicarea activa a conducerii scolii pentru 

promovarea educatiei incluzive 

-existenta consilierului scolar 

-implicarea mai activa a unor responsabili de servicii 

psihoeducationale 

-existenta Comisiei Interne de Evaluare Continua 

-realizarea de programe de interventie personalizate 

Puncte slabe 

-unii profesori sunt  inca refractari conceptului 

de incluziune 

-aport scazut,  din partea membrilor comisiei 

 

 

Oportunități 

-realizarea de catre consilierul scolar a unor 

documente suport pentru profesorii scolii 

-existenta unui procent mai mare de profesori care 

sunt deschisi acceptarii elevilor cu CES 

-sprijinul familiilor celor cu CES 

-promovarea educatiei incluzive de catre conducerea 

liceului 

Amenințări 

 

-rezistenta la schimbare 

-volum suplimentar de munca 

 

 

 

4.5.8. COMISIA SNAC 
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Coordonator local SNAC: prof. Dumitrescu Mihaela 

Membri: 

-prof. Rusu Mădălina 

-prof. Sima Pompilia 

-prof. Nedelcu Mihaela 

-prof. Mirică Iulia Raluca 

-prof. Neagu Andreia Elena 

-prof. Răbaea Nicolae Eugen 

Obiectivele planului managerial: 
▫ sensibilizarea și responsabilizarea elevilor față de problemele comunității; 

▫ încurajarea implicării elevilor ca voluntari în acțiuni desfășurate cu persoane din categorii 

vulnerabile și medii defavorizate; 

▫ formarea unei conduite moral-civice prin însușirea unor valori precum: solidaritate, 

toleranță, empatie, respect al demnității umane. 

Activităţi realizate: 

o Acțiune de ecologizare/igienizare- „Let’s do it “, coordonată de prof. Rusu Mădălina-septembrie 

2018; 

o Acțiune de colectare/donare de rechizite școlare pentru beneficiarii din zona prioritară Iedera,în 

cadrulCampaniei umanitare Dăruind vei dobândi, coordonată de prof. Dumitrescu Mihaela- 

octombrie 2018; 

o Săptămâna legumelor și a fructelor donate, coordonată de prof. Dumitrescu Mihaela- noiembrie 

2018; 

o Acțiune de colectare/donare de produse de igienă și curățenie pentru beneficiarii din zona 

prioritară Iedera,în cadrulCampaniei umanitare Dăruind vei dobândi , coordonată de prof. Sima 

Pompilia și prof. Nedelcu Mihaela-noiembrie 2018; 

o Acțiune de colectare/donare de îmbrăcăminte, încălțăminte și hrană pentru beneficiarii din zona 

prioritară Iedera,în cadrulCampaniei umanitare Dăruind vei dobândi , coordonată de prof. Mirică 

Raluca și prof. Răbaea Eugen-decembrie 2018; 

o Acțiune de donare de sânge, coordonată de prof. Răbaea Eugen-decembrie 2018; 

o Acțiune de colectare/donare de cărți pentru beneficiarii din zona prioritară Iedera,în 

cadrulCampaniei umanitare Dăruind vei dobândi , coordonată de prof. Neagu Andreia-ianuarie 

2018; 

Impactul asupra elevilor/cadrelor didactice/altor categorii de personal: 

-conștientizarea problemelor comunității locale; 

-implicarea activă, prin participarea la acțiunile de voluntariat, în soluționarea unor probleme ale 

comunității locale; 

-creșterea stimei de sine, a nivelului de toleranță și a empatiei; 

-dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de relaționare, a spiritului de echipă și întrajutorare; 

-eliminarea prejudecăților și respectarea diversității; 

-obținerea sentimentului de satisfactie ca rezultat al implicării într-o activitate utilă. 

Disfuncţionalităţi: 

- foarte mulți elevi sunt navetiști; 

- situația financiară precară a multor elevi îi împiedică uneori să se implice în acțiuni de voluntariat; 

- mobilizare destul de slabă pentru unele activități; 

Analiza SWOT: 

Puncte tari 

-diversitatea acțiunilor de voluntariat; 

-deschiderea majorității cadrelor didactice  

către acest tip de activitate; 

-participarea la toate activitățile din cadrul 

campaniei umanitare Dăruind vei dobândi, 

Puncte slabe 

-lipsa fondurilor pentru activități de voluntariat; 

-mediatizare slabă a activităților; 

-mobilizare slabă pentru unele activități; 

-reticența unor elevi și a unor cadre didactice 

de a se implica în activitățile de voluntariat. 
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stabilite prin calendarul SNAC. 

Oportunități 

-cresterea receptivității elevilor și a cadrelor 

didactice cu privire la acțiunile de voluntariat; 

-implicarea în proiecte de voluntariat la nivelul 

comunității locale; 

Amenințări 

-situația financiară precară a multor elevi; 

-numărul mare de elevi navetiști; 

-numărul crescut de elevi ce provin din familii 

dezorganizate. 

 

 

4.5.9. Comisia pentru elaborare şi actualizare PAS 
Componenta: Stroe Mariana Adriana, State Camelia, Ionescu Veronica. Anghelina Raluca Andreea, 

Georgescu Mihaela Roxana,  Nechache Mihai, Grigore Doru, Laţea Nicoleta Nicoleta. 
Activitati: 

- Intocmirea fiselor de autoevaluare la nivel de obiectiv specific din PAS 

- Intocmirea Raportului de autoevaluare 

- Intocmirea fiselor de autoevaluare interna a implementarii PAS 

- Reactualizare PAS – decembrie 2018. 

 

 

4.5.10. Comisia pentru Programul social ”Lapte si corn” 
Componenta: Grigore Gabriel Mario, Constantin Gheorghe, Latea Nicoleta, Olteanu 

Magdalena. 

La sfârșitul semestrului I, efectivul claselor V- VIII a fost de 60 elevi. 

Activitati: 

Recepția porțiilor conform avizului. 

Depozitarea în camera special amenajată, de către persoana desemnată  ( Grigore Gabriel 

Mario și Constantin Gheorghe), mai precis în frigiderul special destinat, la temperatura de 4 

grade celsius. 

Procesul verbal de recepție a produselor lactate conf. avizului ce însoțește marfa, se ia în 

primire de către responsabil și comisia de recepție. 

Având în vedere că profilul  claselor  V-VIII  este  sportiv,  ora de distribuire a 

produselor lactate diferă în funcție de orarul fiecărei clase. 

Prezența se face înainte de distribuire iar eventualele stocuri se reglează după ce se 

reportează numărul de absenți sau schimbare de efectiv.  

 

4.5.11. SERVICIUL PE ȘCOALĂ ȘI SIGURANȚA ȘCOLARĂ 

Serviciul pe școală, efectuat de către profesori s-a desfășurat cu regularitate, cu unele 

disfuncționalități, acesta desfășurându-se după o planificare judicioasă, întocmită de ing. Georgescu 

Roxana, fiecare cadru didactic efectuând serviciul cu aproximație, o dată la 5-6 săptămâni. În scopul 

întăririi ordinii și disciplinei, în școală, evitării pătrunderii persoanelor străine în liceu, la punctul poartă 

personalul de pază este instruit să treacă într-un registru special, datele de identificare ale persoanelor. 

Liceul este monitorizat video – pe holuri si in curte. 

 

4.6. Consilii 

4.6.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
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GRAFICUL ȘI ORDINEA DE ZI A  ȘEDINȚELOR ORDINARE ALE CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAȚIE - SEMESTRUL I_AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 
Tematica Luna și anul 

 

1. 

o Evaluarea activităţii cadrelor didactice pentru anul şcolar 2017-2018 şi acordarea 

calificativelor pentru personalul didactic și didactic auxiliar 

o Revizuirea şi aprobarea fişei individuale a postului pentru personalul didactic și 

didactic auxiliar 

o Particularizarea fişei-cadru a postului de director adjunct 

o Particularizarea contractului educaţional-tip  în care sunt înscrise drepturile şi 

obligaţiile reciproce ale şcolii şi părinţilor elevilor din clasele: I, a V-a şi a IX-a, 

respectiv a celor veniţi prin transfer 

o Desemnarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare 

o Aprobarea CDŞ, a organigramei, a încadrării, a orarului, a programului de 

funcţionare a școlii, a graficului de serviciu pe școală, a profesorilor diriginți, a 

repartizării personalului didactic de predare pentru învățământul preșcolar și 

primar pentru anul 2018-2019 

o Aprobarea componenţei nominale și a atribuțiilor comisiilor metodice și pe 

probleme, a şefilor de catedră/responsabili de comisii 

o Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal din unitate 

o Analizarea și aprobarea regulamentului CEAC 

o Aspecte organizatorice (transferuri elevi, constituirea formațiunilor de studiu 

etc.) 

o Aprobarea/revizuirea procedurilor elaborate la nivelul unității de învățământ 

Septembrie 

2018 

2. o Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

o Aprobarea Regulamentului intern  

o Organizarea activității CA: repartizarea responsabilităților membrilor CA, 

stabilirea tematicii, adoptarea Regulamentului de funcționare a CA   

o Validarea rapoartelor semestriale și anuale de activitate  

o Validarea raportului de evaluare internă (RAEI) pentru anul școlar 2018-2019 

o Aprobarea calendarului activităților educative școlare și extrașcolare 

o Aprobarea acordării burselor școlare  

o Aprobarea PAS pentru perioada 2016-2020 

o Aprobarea planului managerial al directorului și directorului adjunct 

o Avizarea planului de implementare/planului operațional  PAS pentru anul școlar 

2018-2019 

o Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă  

o Aprobarea perioadei și a programului ”Școala altfel: Să știi mai mult, să fii mai 

bun!” (în funcție de perioada aleasă se poate muta în altă lună) 

Octombrie 

2018 

3. o Analiza activității departamentului administrativ 

o Analiza nevoilor de formare ale personalului didactic al unității 

o Aprobarea proiectului de buget al unității pentru anul 2019 

o Avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 

Noiembrie 

2018 

4. o Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2019-2020 

o Analiza desfăsurării pregătirii elevilor pentru  olimpiade și concursuri școlare 

o Aprobarea temelor pentru atestatele profesionale si pentru examenul de 

certificare a competenţelor profesionale – pentru licee 

Decembrie 

2018 

5. o Evaluarea activităţii personalului nedidactic pentru anul 2018 Ianuarie 
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o Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de post pentru personalul nedidactic 

o Avizarea execuției bugetare 

o Aprobarea schemei de personal didactic auxiliar și nedidactic 

o Aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de predare 

o Controlul parcurgerii materiei și a evaluării ritmice a elevilor 

2019 

 

4.6.2. CONSILIUL PROFESORAL 
A abordat în sem I anul şcolar 2018 - 2019 următoarele probleme: 

- validarea situaţiilor şcolare după corigenţe şi la sfârşitul semestrului I   

- aprobarea notelor la purtare 

- alegerea Consiliului de administraţie  

- stabilirea responsabilităţilor la catedre şi comisii  

- instructaj comisie de securitate şi sănătate în muncă 

- diseminare cursuri şi proiecte europene 

- validarea raporturilor de analiză şi a planurilor manageriale 

- informare proceduri CEAC, alte compartimente 

- aprobarea ROF ȘI RI 

- dezbaterea criteriile de evaluare personal didactic 2018-2019 

- comunicări de la şedinţele ISJ şi măsuri de punere în aplicare a sarcinilor trasate în cadrul şedinţelor 

- probleme ale procesului instructiv-educativ (parcurgerea curriculumului, activitatea remedială) 

- măsuri de ameliorare a absenteismului  

- formarea personalului didactic 

- aprobarea continuităţii cadrelor didactice pensionabile  

- monitorizarea elevilor cu părinţi plecaţi din ţară 

- probleme de personal 

- monitorizarea documentelor şcolare – cataloage, condica 

- planuri de măsuri pentru încheierea sem. I 

 

4.6.3. CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR 
În afara întâlnirilor regulate ale Consiliului consultativ al elevilor, activitatea acestuia a fost marcată de 

următoarele evenimente deosebite: Alegeri: pentru a stabili preşedintele şi comitetul de conducere a 

consiliului s-au organizat alegeri. Astfel, după o campanie electorală de 1 săptămâna au fost desemnaţi: 

preşedinte – Rauta Stefania, vicepreşedinti – Costache Georgiana, Bucur Stefania, secretar – Turcu 

Alexandru. 

Reprezentantii CSE au participat la Adunarile Generale ale Consiliului Judetean al Elevilor. 

 

4.6.4. CONSILIUL CONSULTATIV AL PĂRINŢILOR 
 În semestrul I al anului şcolar 2018/2019 s-au organizat întâlniri periodice şi activităţile specifice 

consiliului consultativ al părinţilor. După alegerea reprezentanţilor fiecărei clase, au fost organizate 

alegeri pentru desemnarea preşedintelui şi comitetului de organizare a Consiliului consultativ al părinţilor 

la nivel de unitate şcolară. Presedintele Consiliului consultativ al părinţilor a fost ales dna Baron Cristina. 

Consiliul a avut întâlniri în care a analizat regulamentele în vigoare, transmiţând informaţiile apoi la 

clasele pe care le reprezintă. S-a implicat şi a susţinut activităţile curriculare şi extracurriculare propuse la 

nivel de unitate şcolară. 

 

5. DOMENIUL ECONOMIC, TEHNICO-ADMINISTRATIV 

5.1. COMPARTIMENT – SECRETARIAT 
Activităţi desfăşurate de serviciul secretariat, în semestrul I, an şcolar 2018 - 2019: 

- Întocmit decizii 
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- Întocmit contracte de muncă şi fişa postului pentru nou angajaţi  

- State de plată 

- Actualizat REVISAL 

- Actualizat SIIIR 

- Evidenţă concedii odihnă salariaţi 

- Situaţie elevi peste 18 ani, pentru casa de asigurări – lunar 

- Situaţie lapte – corn – măr (monitorizare absenţe elevi învăţământ gimnazial, evidenţă modificare 

de efective) - lunar 

- Alocaţii de stat pentru elevii peste 18 ani transmisă la ISJ Dâmboviţa 

- Completat formular privind impactul programului burselor bani de liceu 2016-2017; 2017-2018 

- Completat formular privind impactul programului burselor bani de liceu 2018-2019 sem I 

- Situaţie beneficiari burse ,,Bani de liceu” 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 (documente scanate 

transmise la ISJ) 

- Situaţie beneficiari burse profesionale 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 (documente scanate 

transmise la ISJ) 

- Eliberare adeverinţe diverse: elevi existenţi, absolvenţi promoţii anterioare 

- Completat condică prezenţă personal de conducere şi didactic auxiliar 

- Arhivare documente 

- Întocmit liste cu clasele existente în anul şcolar 2018 – 2019 

- Întocmit dosare cu catalog provizoriu pe clase 

- Monitorizarea mişcării elevilor (primirea sau eliberarea dosarelor complete, întocmirea adreselor, 

foi matricole, emiterea cererilor în SIIIR, urmărirea eventualelor cereri primite ) la începutul sem 

I 

- Primire dosare burse bani de liceu, completare fişier on-line cu datele solicitanţilor 

- Primire dosare cu documentele elevilor din învăţământul profesional   pentru acordarea bursei 

profesionale în anul şcolar 2018 - 2019 

- Situaţie SC0 

- Situaţie statistică sfârşit an şcolar 2017 – 2018 întocmită pe forme de învăţământ şi calificări, date 

completate în SIIIR şi pe Portalul web al INSSE on-line,  transmise la ISJ în două exemplare  

- Situaţie statistică început an şcolar 2018 – 2019 întocmită pe forme de învăţământ şi calificări, 

date completate în SIIIR şi pe Portalul web al INSSE on-line,  transmise la ISJ în două exemplare  

- Diplome pentru absolvenţi: ridicat de la ISJ, completate, înregistrate, eliberate 

- Situaţie beneficiari de alocaţie de susţinere a familiei- semestrial pentru judeţul Dâmboviţa şi 

judeţul Prahova 

- Adeverinţe pentru dosar de alocaţie de care beneficiază elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în 

Germania 

- Adresă aprobare ISJ pentru funcţionarea claselor cu efective peste numeric aprobat 

- Întocmit adeverinţă de modul pentru cursanţi ai programului ,,A DOUA ŞANSĂ” 

- Întocmit adeverinţe pentru  dosare de pensionare a absolvenţilor de şcoală profesională din 

promoţii anterioare (1970) 

- Ridicat acte studii de la ISJ pentru absolvenţii 2018 

- Completare registre matricole 

- Înregistrarea elevilor nou veniţi în registre matricole  

- Distribuit cataloage diriginţilor conform tabelului cu diriginţii din anul şcolar 2018 – 2019 

- Distribuit carnete de elev pentru clasele V, IX - liceu, IX – înv. Profesional 

- Întocmit necesar de materiale consumabile pentru secretariat 

- Întocmit şi eliberat adeverinţe diverse 

- Înregistrare corespondenţă şi documente diverse în registrul de întrări – ieşiri zilnic 

- Situaţie statistică sfârşit semestru I 

- Întocmit lunar necesar burse, transmis la ISJ Db 
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- Întocmit lunar state de plată burse bani de liceu şi burse profesionale 

- Completat lunar fişier excel pentru plata burselor la BCR şi încărcat carduri 

- Întocmit lunar centralizator transport elevi pentru decontare (colectare abonamente de la diriginţi 

pe bază de tabel) 

- Completat lunar fişier excel pentru plata transport elevi la BCR şi încărcat carduri 

- Întocmit necesar si state de plată pentru elevii beneficiari de drepturi băneşti conform HG 

423/16.06.2016 

- Întocmit adeverinţe pentru casa de pensii 

- Înregistrat situaţiile neîncheiate ale elevilor în SIIIR, nominal şi monitorizarea acestora 

- Întocmit dosare privind mişcarea elevilor la sfârşitul sem I 

- Selecţionat diplome din stoc existent, în vederea transmiterii la ISJ pentru ardere 

- Întocmit dosare pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate 

 

a. COMPARTIMENT CONTABILITATE 

An financiar 2018 
NR.crt DENUMIRE ACTIVITATE DATA 

   1 Inchidere luna precedentă 01 - 05 ale lunii 

2 Intocmirea centralizatorului salarii 05 ale lunii 

3 Intocmit note justificative plăți previzionate 05 ale lunii 

4 

  Intocmit situațiilor financiare  

 anexa 1 “Bilanţ”; 

 anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial”; 

 anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie”; 

 anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie”; 

 anexa 5 “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Venituri”; 

 anexa 6 “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Cheltuieli”; 

 anexa 7 “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli”; 

 anexa 7 b “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli”; 

 anexa 9 “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – Venituri”; 

 anexa 11 “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – Cheltuieli”; 

 anexa 12 “Contul de execuţie a bugetului local – Venituri”; 

 anexa 13 “Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli”; 

 anexa 14 a “Disponibil cu destinaţie specială”; 

 anexa 14 b “Disponibil cu destinaţie specială”; 

 anexa 15 “Contul de execuţie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli”; 

 anexa 16 “Contul de execuţie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” 

 anexa 17 “Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri”; 

 anexa 18 “Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli”; 

 anexa 19 “Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte 

aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare”; 

 anexa 20 a “Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a 

plăţilor din FEN postaderare 

 anexa 20 b “Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a 

plăţilor din FEN postaderare”; 

 anexa 27 Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”; 

 anexa 28 Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu 

finanţare rambursabilă”; 

 anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 

finele perioadei”; 06 ale lunii 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa1_Bilant.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa2.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa3.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa4.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa5.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa6.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa7.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa7b.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa9.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa11.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa12.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa13.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa14a.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa14b.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa15.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa16.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa17.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa18.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa20a.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa20b.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa27.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa28.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa29.xls
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 anexa 30 “Plăţi restante”; 

 anexa 30 b “Plăţi restante”; 

 anexa 30 b1 “Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-

teritoriale la data de …”; 

 anexa 30 b2 ”Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-

teritoriale la data de 31.03.2013″; 

 anexa 32 “Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni 

ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat”; 

 anexa 40 a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din 

administraţia centrală la data de …”; 

 anexa 40 b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din 

administraţia locală la data de …”; 

 anexa 40 c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul 

asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de …”. 

5 

Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal si cheltuieli materiale buget local și buget 

de stat, venituri extrabugetare 08 ale lunii 

6 
Verificare centralizatoare și salarii lunare  împreuna cu compartimentul secretariat 

pana la data de 05 

ale lunii 

7 Ordine de plata salarii,ordonanțări salarii, control salarii Trezorerie, 07 ale lunii 

8 Banci-alimentari carduri,viramente contribuții angajator și angajati, verificare și CFP. 07 ale lunii 

9 
Întocmit și depus dosare recuperare concediu medical 

ori de cate ori e 

necesar 

10 Intocmit  anexa 3 si 4 privind executia trimestriala/anuala trimestrial/anual 

11 Situația furnizorilor neachitați - buget local decadal 

12 Situașia plăților previzionate  decadal 

13 
Incasări venituri extrabugetare 

zilnic, cand se 

solicita 

14 
Plata furnizorilor venituri extrabugetare aprobați la plata de către  ordonatorul de credite 

zilnic, cand se 

solicita 

15 
Plata furnizorilor aprobați la plată de către ordonatorul de credite,  

zilnic,cand se 

solicita 

16 
Referate de necesitate, cheltuieli materiale buget local, corespondență 

ori de cate ori e 

necesar 

17 
Extrase de cont Trezorerie, dispoziții bugetare verificare și punctare 

ori de cate ori e 

necesar 

18 Solicitare necesar finanțare cheltuieli de personal, abonamente buget de stat 20 ale lunii 

19 Intocmit si depus declarații 112 25 ale lunii 

20 Intocmit situația soldurilor conturilor buget republican 26 ale lunii 

21 
Intocmit ordonanțări,angajamente bugetare și legale 

ori de cate ori e 

necesar 

22 Inregistrări în contabilitate sintetic și analitic zilnic 

23 Inregistrari articole bugetare zilnic 

24 Intocmit balanțe de verificare buget local,buget de stat și venituri extrabugetare lunar 

25 Intocmit cont de execuție pe bugete total si pe subcapitole lunar si trimestrial 

26 
Intocmit bilanț, flux de trezorerie și anexe la darea de seamă, situație furnizori, solduri trezorerie 

trimestrial si 

anual 

27 
Contul de execuție pentru bunuri și servicii din TVA, bugetul local 

trimestrial-

bugetul local 

28 Costul standard/elev buget, trimestrial, plăți  trimestrial ISJ  

29 Declarații datorii, program necesar de numerar pentru luna in curs lunar 

30 
Intocmit CEC numerar pentru plata  burselor 

ori de cate ori e 

necesar 

31 Intocmit proiecția bugetară pentru local, venituri extrabugetare, buget de stat trim IV 

32 Notă de fundamentare   

33 Intocmit buget anual la local,venituri extrabugetare si republican trim I 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa30.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa30b.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa30b1.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa30b2.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa32.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa40a.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa40b.xls
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/OMFP505/Anexa40c.xls
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34 Intocmit buget anual la local,venituri extrabugetare și republican-rectificare trim IV 

35 Contracte furnizori, achiziții bunuri și servicii anual 

36 Execuția bugetului aprobat lunar 

37 
Valorificare inventariere întregului patrimoniu 

anual si ori de 

cate ori e necesar 

38 Arhivarea tuturor actelor și documentelor contabile anual 

39 
Intocmit orice alte sițuatii contabile 

ori de câte ori e 

necesar 

 

 

 

 

b. BIBLIOTECA SCOLARA 
Cadrul general: 

Şcoala: Liceul Tehnologic Petrol Moreni 

Adresa: B-dul 22 decembrie 1989, nr. 40 

Nume bibliotecar: Sandu Maria Magdalena 

Tip de încadrare: 

X Titular     

x Bibliotecar  

 

Număr de elevi şi cadre didactice pe niveluri de învăţământ: 

 

Nivel de învăţământ Nr. de elevi 

Gimnazial 61 

Liceal 343 

Profesional/ SAM 168 

Seral 166 

TOTAL 738 

 

Descrierea bibliotecii 
1. Suprafaţa bibliotecă: 60,20mp 

2. Numărul sălilor: 2 

Nr calculatoare există în biblioteca: 2 

 

Conexiune la internet: xexistă  □ nu există 

Situaţia gestiunii fondului documentar: 

x gestiune clasică 

 

Fondul documentar : 

Cărţi 

(Nr. volume) 

Abonamente 

ziare/ reviste 

(Titluri) 

Documente 

intrate 

(număr total şi 

titluri noutăţi) 

CD- rom 

DVD- rom 

(număr total şi 

titluri noutăţi 

2009) 

Donații 

(Titluri) 
Observaţii 

28516 
1 – Tribuna 

învățământului 
0 251 64  

Programul bibliotecii (intervalul orar în care este deschis publicului): 
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Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

730 - 1530 730 - 1530 730 - 1530 730 - 1530 730 - 1530 

 

Frecventarea bibliotecii: 

Nr. cititori Nr. titluri/publicaţii 

împrumutate 

Nr. titluri/publicaţii consultate la 

sala de lectură elevi profesori alţii 

650 60 11 262 145 

     

 

Activităţi organizate în bibliotecă: 

C. Activităţi pedagogice: 

 

Lecţii susţinute 

de către cadrele 

didactice 

( număr) 

Lecţii în 

parteneriat 

cadru didactic- 

documentarist 

( număr) 

Lecţii susţinute 

de bibliotecar 

( număr) 

Lecţii 

interdisciplinare 

( număr) 

Proiecte 

( număr) 

3 6 5 3  

 

D. Activităţi culturale: 

 

Activităţi Număr de activităţi 

Expoziţii 3 

Activităţi prilejuite de diverse evenimente 6 

Ateliere de creaţie 1 

 

Parteneri ai bibliotecii  în vederea organizării/ susţinerii de activităţi: 

 Cabinet asistență psihopedagogică 

 Cadre didactice 

 Profesori diriginți 

 Informatician școlar 

 Cabinetul medical școlar 

 
     

c. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 
Sectorul administrativ gospodăresc, coordonat de dl Grigore Mario, a depus toate 

eforturile pentru asigurarea unei curățenii corespunzătoare și o funcționare normala a centralelor 

termice, care sunt depășite tehnic și moral, a efectuat deratizări periodice și o curățenie generala, 

o dată pe lună. Acest fapt a asigurat condiții optime de igienă pentru desfășurarea unui proces 

educațional de calitate. Pentru asigurarea unor condiții optime, pentru noul an școlar, în timpul 

vacanței de vară, au fost remediate defecțiuni la instalațiile electrice sanitare și de încălzire, au 

fost înlocuite geamurile sparte, reparat ușile, broaștele etc. 

În perioada 10 septembrie 2018 – 2 februarie 2019, compartimentul administrativ a 

efectuat următoarele lucrări de întreținere și reparații: 

 Verificat și reparat instalațiile sanitare din ambele școli și cămin. 
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 Înlocuirea și completarea becurilor și neoanelor din sălile de clasă și coridoare. 
 Toaletarea arborilor și tunderea gazonului din incinta școlii, întreținut spații verzi. 
 Reparat și înlocuit blaturile scaunelor deteriorate din sălile de clasă. 

 Montat gresie sala 1. 

 Văruit sala 1. 

 Schimbat mobilier sala 1. 

 Montat pufăre la scaune sala 1, sala 9, sala 22. 

 Astupat ușă acces sala 1 prin  camera  de depozitare lapte corn. 

 Montat videoproiector sala 1. 

 Montat gresie la glafuri (săli de clasă și holuri) în cele două corpuri de școală. 

 Instalație electrică pentru calculatoare sala 9. 

 Montat videoproiector sala 9. 

 Montat parchet laminat cabinet director adjunct. 

  Montat parchet anexă sala 15. 

 Montat parchet sala 22. 

 Montat draperii la sălile 20, 22, 9. 

 Izolat acoperiș cantină. 

 Montat gresie și faianță grup sanitar etaj  I școala nouă. 

 Montat mobilier(mese școlare) sala 12 și catedre în sălile din școala nouă. 

 Schimbat pompă centrală  termică școala veche. 

 

6. PARTENERIATE EDUCATIONALE 
Cu părinţii 

Şcoala se consideră ca fiind coresponsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu 

familia. Şcoala îi informează în permanenţă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor şi activităţile 

curriculare şi extracurriculare desfăşurate. Răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi 

stimulează să-şi aducă contribuţia la bunul mers al şcolii. 

 Optimizarea Relaţiei Scoală –Familie 

S-a realizat prin: 

 Semnarea contractelor educaționale 

 Activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, pentru a se asigura o comunicare 

constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, conform planificării şi orarului; 

 Şedinţe cu părinţii: 

- pe clase - desfăşurate conform calendarului activităţii dirigintelui la clasă şi în urma 

cărora s-au întocmit procese verbale; 

- pe şcoală – în luna octombrie 

Se poate aprecia că prezenţa părinţilor la aceste şedinţe a fost in general sub 50%, procent mai mare 

înregistrându-se la gimnaziu.  

 Consilierea psihopepagogică a elevilor numai cu acordul părinţilor conform procedurii de 

identificare a copiilor / elevilor cu nevoi specifice de  consiliere; 

  Vizite la domiciliul sau la locul de muncă al părinţilor elevilor cu probleme disciplinare sau de 

absenteism; 

  Informarea părinţilor cu privire la prevederile legale, referitoare la examenele nationale 

 Colaborarea cu părinţii şi Comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi. 

 Perfecţionarea Colaborării Şcoală – Familie, Alţi Factori Educativi Din Comunitate 

 Implicarea comunităţii locale în rezolvarea fie a problemelor de abandon şcolar şi exmatriculare 

fie a problemelor disciplinare sau de alta natură s-a făcut prin monitorizarea elevilor de către Poliţia de 



271 
 

proximitate, Serviciul de asistenţă socială al primăriilor de domiciliu în urma adreselor sau sesizărilor  

trimise de diriginţi. 

 Şcoala a beneficiat de sprijin prompt şi eficient  din partea poliţiei de proximitate din Moreni în 

rezolvarea situaţiilor specifice apărute în diferite momente şi de o susţinere superficială în activitatea de 

prevenire a acestora. Serviciile de asistenţă socială ale primăriilor de domiciliu au răspuns în general 

solicitărilor diriginţilor, mai puţin cel din Moreni. 

 

Cu autorități locale  

Şcoala desfăşoară un parteneriat activ pentru educaţie, formare profesională şi pentru administrarea 

unităţii şcolare cu autorităţile locale: Primăria, Poliţia, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului 

Social pentru Formarea Profesională, Direcţia de Sănătate Publică, secţia pentru Tineret şi Sport 

Dâmboviţa, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Penitenciarul Mărgineni. 

Şcoala colaborează cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Munca Dâmboviţa pentru desfăşurarea 

unor cursuri de calificare adulţi (Operator introducere, validare și prelucrare date - OIVPD). 

 

Cu agenţii economici 

Şcoala colaborează cu agenţii economici din regiune pentru: 

- Desfăşurarea instruirii practice a elevilor de la învăţământul liceal și profesional 

-  Susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare  

-  Inserţia socio-profesională a absolvenţilor – în fiecare an şcolar agenţii economici sunt invitaţi  să 

participe la desfăşurarea probei practice din cadrul examenului de absolvire şi a examenului pentru 

obţinerea certificatului de competenţe profesionale - nivel 3 și 4, prilej cu care îşi recrutează viitoarea 

forţă de muncă dintre absolvenţii şcolii. 

Parteneriatul social în formarea profesionala se materializează în: 

-  validarea de către agenţii economici a standardelor de pregătire profesionala (SPP); 

-  implicarea agenţilor economici în elaborarea curriculum-ului de dezvoltare locală 

-  cooptarea agenţilor economici ca membri ai comisiilor de examinare în cadrul examenelor de absolvire 

a învăţământului profesional şi tehnic; 

-  consultarea agenţilor economici în procesul de fundamentare a planului de şcolarizare pentru 

învăţământul profesional şi în procesul de elaborare a planului de acţiune al şcolilor; 

-  atragerea de către şcoli a resurselor de finanţare extrabugetare. 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Tip 

Învăţământ  
Domeniu Operatorul economic partener 

1 IX A p Inv.profesional Electromecanică 

SC.TRICONWOOD.SRL 

SC.VASIBAN.SRL 

SC ASUC INT SRL 

SC TEKNAUS SRL 

2 IX A p Inv.profesional Mecanică 

3 IX B p Inv.profesional Mecanică 

4 IX C p Inv.profesional Mecanică 

5 X A p Inv.profesional Electromecanică 

6 X B p Inv.profesional Mecanică 

7 XI A p Inv.profesional Electromecanică 

8 XI B p Inv.profesional Mecanică 

 

Cu patronate, sindicate, asociaţii profesionale 

Şcoala desfăşoară parteneriate pentru formare profesională, competiții sportive, promovarea imaginii 

liceului şi pentru administrarea unităţii şcolare cu Biblioteca Municipală Moreni,  Biblioteca Judeţeană, 

Clubul Sportiv Municipal Moreni, OMV Petrom, BCR, Tymbark Romania, Radio Minisat, Junior 

Achievement România, Europe Direct, cu sindicate. 
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Cu instituţii de învăţământ preuniversitar și universitar 

Parteneriate cu: ISJ Dâmboviţa, CCD Dâmboviţa, CJRAE, Clubul Copiilor Moreni, școli generale din 

județ şi cu instituţii de învăţământ universitar – Universitatea ”Valahia” Târgoviște. 

 

Parteneriate externe 

S-au dezvoltat parteneriate cu instituţii europene pentru derularea unor proiecte finanţate din programe 

europene (Erasmus+) - City College Plymouth, Anglia și Berufskolleg Alsdorf der Städteregion Aachen, 

Germania – pentru formarea profesională a elevilor și cadrelor didactice; parteneriate de schimb la 

distanta, prin platforma e-twinning. 

 

7. CONCLUZII 
Toată activitatea desfășurată în decursul semestrului I este reliefată în materialul prezentat mai 

sus, din care am desprins următoarele aspecte: 

Aspecte pozitive: 

-  interesul cadrelor didactice fata de activitatea de perfecționare 

-  participarea cadrelor didactice la activitati metodice si stiintifice 

-  implicarea elevilor si cadrelor didactice in activitățile educative școlare și extrașcolare, de 

voluntariat 

-  participarea elevilor si cadrelor didactice la concursuri/olimpiade la nivelul catedrei de educatie 

fizica si sport 

-  implicarea Consilierului scolar in activitatea de consiliere si OSP 

-  implicarea activa a catedrelor si a comisiilor in realizarea documentelor specifice si a activitatilor 

propuse 

-  parteneriate locale, nationale si europene 

-  derularea proiectelor ROSE si Erasmus+ 

-  implicarea Primariei Municipiului Moreni în rezolvarea problemelor liceului 

-  implicarea Politiei Municipiului Moreni in rezolvarea cazurilor de indisciplina, violenta 

-  sprijinul Primariilor si Politiei din localitatile invecinate, in vederea imbunatatirii frecventei elevilor 

  

Aspecte negative: 

-  146 elevi cu situatii neincheiate (20,67%) 

- 57 elevi corigenți (8,07%) 

     - 376 elevi cu note scazute la purtare (53,25%) 

     -  9 elevi exmatriculaţi pentru absente nemotivate 

     -  numar foarte mare de absente nemotivate ale elevilor – 26010 (36,8 absente/elev) 

-  dezinteresul manifestat la ore, acte de indisciplina si violenta ale elevilor 

-  existenta unor conflicte intre elevi 

-  participarea redusa a elevilor la orele de pregatire suplimentara pentru examenele nationale 

-  utilizarea limitata a mijloacelor IT si a metodelor interactive in activitatea didactica 

-  intarzierea cadrelor didactice la ora 

-  necompletarea la timp a condicii de prezenta de catre unele cadre didactice 

 - monitorizarea activităţilor instructiv-educative a surprins uneori formalism, rutină, rigiditate în 

structura secvenţelor, sarcinile de lucru propuse spre rezolvare elevilor nefiind atent selectate 

-  modalităţile de evaluare ale elevilor sunt uneori defectuos aplicate, neexistând un feed-back imediat. 

(Evaluare elevilor este un lucru complex și delicat, cu efecte benefice sau nefaste asupra elevilor, de 

scurtă sau lungă durată.Aplicarea sistemului de notare de către unii profesori este deficitară.) 

-  implicarea sporadică a părinților în viata scolara. 
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