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“Şcoala este, în acelaşi timp, reflex şi răspuns multiplelor probleme pe care 

le trăieşte lumea de astăzi.  

  Pe măsură ce suntem învăluiţi de vârtejul schimbărilor în această 

societate globalizată înţelegem mai bine urgenţa unor competenţe formative 

pentru a face faţă cu profesionalitate viitorului educaţiei şi noilor 

competenţe pe care societatea le cere. Înscris în acest cerc sociocultural, 

educatorul, şi însăşi şcoala, trebuie să-şi însuşească noi funcţii care sfidează 

esenţa, pedagogia, conţinuturile şi lumea relaţiilor lor”. 

 

Prezentarea celui de al XII-lea ciclu de conferinţe 

“Catedra Sf. Ioan De La Salle” - Madrid 

 

ARGUMENT 

În școala noastră, fiecare zi ne oferă timpul unei noi călătorii în lumea atât de captivantă 

a cunoaşterii, a emoţiilor şi a descoperirilor, o lume în care fiecare elev, va încerca să spună: iată-

mă! sunt aici curajos şi dornic să-mi trăiesc propria aventură. Vreau să explorez această lume, 

vreau să gust joaca şi bucuria, vreau să cunosc, să simt, să ating, vreau să creez şi să împărtăşesc 

cu toţi ceea ce SUNT şi ceea ce VOI DEVENI. Motto-ul școlii noastre încurajează atât părinții, 

cât și profesorii, dar mai ales elevii să își unifice forțele cu scopul cunoașterii depline, ȘI TU, 

CE ALEGI? 

 Școala dezvoltă comunicarea deschisă, asertivă, promovează inovația, creativitatea, 

inițiativa personală și participarea activă la viața comunității. 

Educația este un factor strategic pentru viitorul României. Elaborarea unor politici și 

strategii coerente de dezvoltare a educaţiei nu se poate face decât pe baza unei analize obiective 

și transparente a sistemului. 

Liceul Tehnologic ”Sfântul Ioan de La Salle” susţine o educaţie în mişcare, orientată spre 

valori democratice şi umaniste, care dau fiecărui tânăr sau cadru didactic şansa de a atinge propria 

excelenţă, într-un mediu confortabil şi stimulativ, care să devină un cetăţean capabil  de a 

răspunde adecvat societăţii în schimbare. 

Întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice din Liceul Tehnologic ”Sfântul Ioan 

de La Salle” pe parcursul semestrului I, din anul şcolar 2020-2021 s-a derulat în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. Au funcţionat, în condiţiile legii, Consiliul Profesoral, Consiliul de 

Administratie, comisiile metodice, comisiile de lucru din școlaă. Comunicarea s-a realizat în 

condiţii corespunzătoare: au fost transmise prin Fişa postului, prin note de serviciu, sarcinile 

pentru întreg personalul al şcolii, periodic au fost analizate în Consiliul de Administraţie, 

activitatea ariilor curriculare, activitatea diverselor compartimente administrative; s-au luat 

măsuri pentru remedierea operativă a problemelor apărute; conducerea  a desfăşurat o activitate 

transparentă, prin comunicarea permanentă cu personalul instituţiei. Nu au existat probleme de 

comunicare între profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat 

sistematic, prin şedinţe şi prin consultaţii organizate în afara programului şcolar; comunicarea cu 

intituţiile care reprezintă comunitatea s-a realizat atât prin iniţiativa acestora, cât şi la solicitarea 

şcolii atât cu prezența fizică cât și online. 
Am urmărit să asigurăm un cadru motivant, stimulativ, care să conducă la un învățământ 

de calitate prin valorificarea propiilor resurse umane și materiale. În vederea consolidării rolului 

școlii, ca principală instituție de educație și învățământ, s-a acționat inovativ pentru o abordare 

integrată a învățării, pentru susținerea dezvoltării actului educațional, a competențelor 

profesionale și a promovării performanțelor. Utilizând o strategie de dezvoltare bazată în primul 

rând pe calitate şi profesionalism, directorul unității şcolare au proiectat și au pus în practică pe 



parcursul anului scolar 2019- 2020 un traseu al dezvoltării continue, au asigurat implementarea 

unor programe care au contribuit la dezvoltarea încrederii în propriile forțe şi au generat 

entuziasm şi ataşament faţă de valorile societăţii democratice moderne, răspunzând cerințelor 

comunității locale, în special beneficiarilor direcți și indirecți. 

Liceul Tehnologic  „Sfântul Ioan de La Salle”, Pildeşti este o instituţie de învățământ 

particulară, cu profil tehnologic. Este o şcoală modernă, deschisă tuturor celor ce doresc să se 

formeze profesional şi spiritual indiferent de religie, etnie şi în care îşi desfăşoară activitatea un 

grup inimos de cadre didactice bine pregătite. Această recunoaştere a valorii se datorează muncii 

de zi cu zi a fiecărui cadru didactic cu elevii. Procesul de predare - învăţare – evaluare s-a 

desfăşurat respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în 

vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru 

ce încurajează comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi părinţi. 

Prezentul raport urmăreşte să prezinte acţiunile derulate în cadrul Liceului Tehnologic  

„Sfântul Ioan de La Salle” din Pildești, aşa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului 

managerial pentru anul şcolar 2020 – 2021, semestrul I, din Planul operaţional pentru anul şcolar 

2020-2021 şi din obiectivele strategice cuprinse în Planul de acțiune al școlii, valabil pentru 

perioada 2019 – 2024. De asemenea, acest raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor 

întocmite de responsabilii diferitelor subcomisii metodice şi tematice, precum şi pe baza datelor 

statistice furnizate de serviciul Secretariat, contabilitate. Concluziile obţinute constituie premisa 

optimizării activității instructiv-educative pe semestrul al II-lea din anul școlar 2020-2021.  

Liceului Tehnologic  „Sfântul Ioan de La Salle” din Pildești a început să funcționeze la 

data de 1 septembrie 2001, sub denumirea de Şcoala Profesională „La Salle”, într-o clădire nouă 

aflată pe str. V. Alecsandri, nr.1. La data înfiinţării avea trei domenii de calificare profesională, 

din care astăzi mai este păstrat doar un domeniu: Construcții, instalații și lucrări publice. S-a 

început activitatea cu un  efectiv de 60 elevi în trei clase, în primul an de studiu – clasa a IX-a. 

În anul școlar 2003-2004 școala a devenit Școală de artă și meserii. Din anul școlar 2009-2010 

școala a început să funcționeze cu primele clase de liceu, profilul său a fost și este profilul Tehnic, 

cu două domenii de calificare Cosntrucții, instalații și lucrări publice și Electronică și 

automatizări.  

Atelierele, cabinetele și laboratoarele şcolare nou formate asigură pătrunderea în 

atmosfera de lucru specifică fiecărui obiect de studiu şi îmbunătăţesc calitatea formării în 

domeniul ales de elevi. 

Sala de sport se alătură şi ea procesului de înnoire general, la care se adaugă terenurile de 

sport și de joacă . De asemenea, cabinetul psiho-pedagogic al şcolii s-a dovedit un sprijin real 

pentru activitatea de consiliere a elevilor.  

În anul şcolar 2020-2021, liceul funcţionează cu un număr de 8 de clase, dintre care 4 

pentru domeniul Construcții, instalații și lucrări publice și  patru pentru domeniul Electronică și 

automatizări. 

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante sunt: democraţia, egalitatea de şanse, toleranţa, diversitatea, educaţie interculturală, 

egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul 

pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de 

afirmare, formare umană și creștină. Nu lipsesc nici cazurile de elitism profesional, 

individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, însă acestea sunt doar excepţii 

de la regulă. 

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de 

angajare a membrilor instituţiei şcolare, un climat stimulativ, ofertant de satisfacţii şi de stabilirea 

unor relaţii deschise, colegiale între cadrele didactice, de respect şi sprijin reciproc, fraternitate, 

interes faţă de lucrul bine făcut. 

MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE, acum,  este să asigure o educaţie de calitate pentru 

dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice 



a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi 

pe piaţa muncii locală şi europeană. 

Ne propunem să asigurăm aceasta printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi, 

cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. Vom promova un management 

eficient al tuturor resurselor pentru îndeplinirea acestei misiuni, iar în acest scop vom urmări  : 

a. asigurarea egalităţii de şanse, sporirea accesului la educaţie, asigurarea unui învăţământ 

incluziv şi promovarea toleranţei; 

b. asigurarea unui standard ridicat al educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de 

învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională; 

c. dezvoltarea aptitudinilor intelectuale, practice, umane și creștine, artistice şi sportive; 

d. formarea unui orizont larg de cultură generală, a unor cunoştinţe moral-civice dezvoltate; 

e. descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a unităţii de învăţământ; 

f. stimularea educaţiei permanente; 

g. creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor europene; 

h. pregătirea elevilor pentru obţinerea unor rezultate academice performante 

Întreaga activitate a Liceului Tehnologic ”Sfântul Ioan de La Salle” se va concentra 

asupra dezvoltării libere, depline şi armonioase a individualităţii umane, asupra formării tinerilor 

ca personalităţi autonome şi creative, capabile de performanţă şi integrare socio-culturală şi 

profesională în societatea contemporană aflată în continuă transformare, într-un climat prietenos 

şi competitiv. 

Prezentul raport este o analiză a principalelor aspecte cantitative şi calitative ale 

învăţământului din Liceul Tehnologic ”Sfântul Ioan de La Salle”, constatate în semestrul I al 

anului şcolar 2020-2021. Este o prezentare sintetică în care sunt surprinse aspectele 

reprezentative şi care face referiri atât la latura pozitivă, cât şi la cea ameliorativă a activităţii 

complexe desfășurate în unitatea școlară. Raportul reflectă gradul în care, prin programele şi 

politicile sale, instituţia noastră a contribuit la îmbunătăţirea sistemului educativ din judeţ, 

evidenţiind măsurile, activităţile, intervenţiile punctuale, demersurile pe termen lung concretizate 

în programe clar definite, precum şi rezultatele obţinute. 

Pe baza acestor realităţi, putem afirma că, prin politicile sale educaţionale, prin alocarea 

şi gestionarea corectă a resurselor materiale, financiare şi umane şi prin respectarea cadrului 

legislativ şi instituţional, am înţeles să asigurăm performanța în educaţie printr-un demers 

dinamic ce presupune implicare şi asumare, un demers bazat pe servicii educaţionale de calitate, 

pentru îmbunătățirea competențelor copiilor, tinerilor, în scopul adaptării continue a nevoilor, 

intereselor și abilităților individuale la cerințele pieței muncii. 

Am urmărit să asigurăm un cadru motivant, stimulativ, care să conducă la un învățământ 

de calitate prin valorificarea propiilor resurse umane și materiale. 

În vederea consolidării rolului școlii, ca principală instituție de educație și învățământ, s-

a acționat inovativ pentru o abordare integrată a învățării, pentru susținerea dezvoltării actului 

educațional, a competențelor profesionale și a promovării performanțelor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-

INSTITUŢIONAL, SOCIAL-ECONOMIC 
Contextul legislativ, organizatoric şi politic 

Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul preuniversitar 

românesc pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul I, a fost  reglementat prin următoarele 

documente: Legislaţie generală şi specifică domeniul de învățământ; Convenţiile şi programele 

europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în proiecte şi parteneriate 

internaţionale. Este necesar să avem în vedere reglementările impuse de: 

❖ LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/ 2011 cu modificările ulterioare; 

❖ Ordinele comune MEC-MS privind combaterea raspândirii virusului SAR CoV 2 și măsuri de 

protecție și prevenție;  

❖ Ordinele și măsurile impuse de MEC în legătura cu scenariile de funcționare a unităților de 

învățământ în funcție de incidența comunitară; 

❖ OMENCS 5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar;  

❖ OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea și 

combaterea violenţei în mediul şcolar;  

❖ Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 și Legea 29/2010 de modificare a 

Legii 35/2007;  

❖ ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind 

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a 

Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul 

vieţii;  

❖ ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoaşterea și echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau 

informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, 

institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării 

funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul 

primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, 

palatele și cluburile copiilor;  

❖ ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învățământ preuniversitar;  

❖ ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar;  

❖ ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului 

universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic 

cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar;  

❖ ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; 

❖ ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; 

❖ ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaştere și echivalare a creditelor profesionale transferabile;  

❖ ORDIN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și 

al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar  

❖ ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare; 

❖ LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

❖ LEGEA nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 



❖ Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005 aprobată prin 

Legea nr. 87/2006; 

❖ REGULAMENTUL de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M.E.N. Nr. 5079/2016 și completat prin OMEN 3027/2018; 

❖ ORDINUL nr. 5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după 

finalizarea învățământului obligatoriu; 

❖ O.M.E.C. nr. 4655/22.07.2005 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională pentru 

nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul proiectului Phare TVET RO 2002/000 

– 586.05.01.02.01.01, de modernizare a învățământului profesional și tehnic; 

❖ ORDINUL MECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte; 

❖ Ordinul MEN privind aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar; 

❖ H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP); 

❖ H.G. nr. 252/22.02.2006 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare 

și funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

(ARACIP), aprobat prin H.G. nr. 1258/18.10.2005; 

❖ HOTĂRÂRILE Guvernului României referitoare la organizarea și funcţionarea sistemului de 

învăţământ preuniversitar și a unităţilor şcolare; 

❖ ORDINUL M.E.C.T.S 4857 din 31.08.2009 cu privire la aprobarea – plan  de învăţământ 

pentru clasa a IX-a, ciclu inferior al liceului, filiera tehnologică ; 

❖ ORDINUL M.E.C.T.S 3411 și 3412/2009 privind aprobarea planurilor cadru pentru clasele 

IX-XII, învățământ liceal tehnologic; 

❖ Regulamentul de organizare și funcționare a liceului și Regulamentul intern al liceului, 

regulamente  aprobate de Consiliul de administrație la liceului în data de 9 septembrie 2018; 

❖ CURRICULUMUL utilizat de unitatea de învăţământ este cel la decizia şcolii analizat în 

cadrul comisiei de curriculum şi aprobat în consiliul profesoral şi CDLPS-Neamţ; 

❖ PERFECŢIONAREA profesorilor pe sistem de credite; 

❖ DEZVOLTAREA instituţională în învăţământul preuniversitar trebuie să fie centrată pe ideea 

de CALITATE ÎN EDUCAŢIE. 

 

Contextul economico – social, tehnologic 

În  anul şcolar 2020 – 2021, semestrul I, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga 

activitate din unitatea noastră, a fost organizat şi desfăşurat în funcţie de prevederile legislative 

mai sus menţionate; activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei 

în vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din şcoală. 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului, atât în domeniul conţinutului, cât şi în 

cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al profesorilor, în direcţiile legate de 

încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a 

copiilor, în special prin observarea individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, 

în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii . 

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, 

creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi 

nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul 

unităţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii 

pentru şcoli este în continuare scăzut. 

      Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut 

faţă  de şcoală al elevilor. 

      Toate aceste aspecte economice au efecte grave: dezinteres pentru educaţie, absenteism 

ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea 

impactul programelor sociale este mare (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse). 

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă 

secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. O parte din elevii şcolii: 79 elevi - 



provin din familii cu 1  plecat în străinătate și 9 elevi au un părinte decedat. Efectele acestor 

probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. Situaţia materială precară a părinţilor multor 

dintre elevii şcolii are consecinţe  asupra interesului acestora faţă de şcoală. O altă problemă 

socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte negative 

pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent pus 

pe tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala  are un număr suficient de calculatoare: un 

laborator de informatică cu 28 de calculatoare, și o sala cu 10 calculatoare conectate la internet, 

10 laptopuri ce pot fi folosite la clasă pentru predare online – ele sunt dotate și cu camere de luat 

vedere performante, 3 săli de clasă sunt dotate cu videoproiectoare,  iar clasele având în medie 

12-29 elevi, ei,  pot beneficia de predare şi evaluare interactivă optimă. Accesul la internet nu 

mai este deficitar acesta existând în secretariat, în cabinetul directorului, cancelarie, la bibliotecă, 

ateliere și laboratoare dar şi în toate sălile de curs prin sistemul wirelles distribuit cu ajutorul 

amplificatoarelor de semnal montate pe holurile școlii. Din sondajele efectuate, rezultă că elevii 

au acasă  marea majoritate un calculator, tabletă sau laptop și toți posedă telefoane moderne. 

Conform datelor oficiale, România se înscrie printre cele mai poluate ţări din Europa. 

Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi solului, factori ce influenţează 

starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Studiile de specialitate 

relevă faptul că speranţa de viaţă  este, în medie, cu cinci ani mai mică în comparaţie cu media 

de la nivelul Europei. Cauzele acestei situaţii sunt multiple. Aceasta situaţie impune, în mod 

necesar şi urgent, o strategie educaţională pentru conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea 

adoptării unei atitudini corecte faţă de mediul înconjurător prin educaţie ecologică.  

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere 

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest 

sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele 

didactice în cadru Organizației Scout – Cercetașii României, în care activează un număr mare de 

elevi din liceu. 

 

MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

Documentele care au stat la baza proiectării, organizării, desfăşurării şi evaluării 

activităţii LICEULUI TEHNOLOGIC SFÂNTUL IOAN DE  LA SALLE au fost elaborate în 

conformitate cu politicile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ 

Principalele scopuri au vizat asigurarea unei funcţionalităţi sporite ale  sistemului de 

învăţământ.  Pornind de la aceste scopuri au fost formulate obiectivele generale, specifice şi 

operaţionale ale întregii activităţi, adaptate la specificul şi particularităţile  unităţii de învăţământ. 

Principalele obiective urmărite de conducerea şcolii: 

• Informarea, actualizarea şi respectarea dispoziţiilor legale; 

• Utilizarea de către tot personalul unității a mijloacelor moderne de învăţământ; 

• Dotarea laboratoarelor, cabinetelor şi a sălilor de clasă cu materiale didactice; 

• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare care să implice 

cât mai mulți elevi ai școlii; 

• Creşterea prestigiului şcolii în rândul comunității locale; 

• Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi testărilor care să conducă la un nivel mai 

ridicat de pregătire a elevilor; 

• Monitorizarea activității elevilor prin prisma migraţiei părinţilor la muncă în străinătate; 

• Utilizarea eficientă și responsabilă a mijloacelor de învăţare; 

• Asigurarea funcţionalităţii spaţiilor destinate procesului de învăţământ; 

• Respectarea normelor P.S.I., N.T.S.M. şi de protecţie civilă în şcoală; 

• Desfăşurarea eficientă a activităţilor manageriale; 



• Proiectarea și realizarea de activităţi ce țin de formare profesională și dezvoltare personală 

a cadrelor din școală; 

• Întocmirea  proiectului de buget într-un mod cât mai realist şi monitorizarea acestuia; 

• Încheierea de parteneriate educaţionale cu Biserica, Poliţia, Primăria şi alte instituţii. 

Documentele manageriale au pus în evidenţă o bună cunoaştere şi aplicare a principiilor, 

metodelor şi tehnicilor managementului ştiinţific, a legilor şi a celorlalte documente normative 

specifice domeniului educaţiei. Planurile manageriale şi rapoartele de analiză a activităţii, pe arii 

curriculare şi domenii de activitate, reliefează preocuparea responsabililor de comisii pentru 

stabilirea judicioasă a priorităţilor, pentru asigurarea calităţii procesului educaţional, obiective în 

sprijinul cărora au fost orientate activităţile de monitorizare, control şi evaluare, alocarea de 

resurse, formarea continuă a personalului didactic şi relaţiile comunitare. 

Misiunea școlii reprezintă o succesiune de enunţuri care exprimă cuvinte, raţiunea de a 

fi, motivul fundamental pentru care există organizaţia şcolară. Misiunea trebuie să se refere cu 

precădere la rezultatele educaţiei pentru elevi şi pentru comunitate, iar asigurarea bazei materiale 

sau pregătirea profesorilor sunt doar mijloace pentru atingerea misiunii şi nu fac parte din ea. 

Liceul La Salle reprezintă un nume de referinţă în învăţământul particular nemțean, o 

imagine a performanţei şcolare.  

- Ce am urmărit? În scurta istorie a școlii, am fost o şcoală profesională obişnuită, 

construită şi dată în folosinţă în anul 2001, cu sprijinul a multor ONG-uri și persoane fizice din 

stăinătate . Am crescut, în timp, în toate componentele, îndeosebi în calitate, de la școală 

profesionala la S.A.M. și apoi la liceu tehnologic. Am obținut acreditarea ca S.A.M. în 2009 și 

în 2015 ca liceul tehnologic. 

- Ce suntem? Suntem o şcoală apreciată în comunitatea în care ne aflăm, 

performantă, căutată de populaţia şcolară, fapt concretizat prin creșterea populației școlare de la 

an la an. Ea este un adevărat laborator pedagogic, unde oameni dăruiţi cu har, răbdare şi 

experienţă, cu înalt profesionalism şi ţinută morală îi fac pe toţi cei care îi păşesc pragul să se 

simtă acasă. 

- Ce vom fi? Vom fi viitorul aşa cum îl visăm, vom fi cei care ne vom strădui în 

continuare să realizăm o educaţie deplină, adecvată la real, o educaţie a bunului simţ şi a dorinţei 

de foarte bine. Credem că ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor ce ni le-

am propus. Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum dificil care, obligatoriu, trebuie să urmeze 

un curs ascendent spre îmbunătăţirea şi perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al 

acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână patru elemente esenţiale: elevii, cadrele didactice, 

părinţii şi,  comunitatea, precum şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii 

și a realizării scopului propus. 

- Cum trebuie însă să ne străduim să atingem acest ideal? Prin cuvinte 

moralizatoare? Nicidecum! Cuvintele sunt şi rămân sunete goale. Personalităţile nu se formează 

însă prin spuse şi auzite, ci prin multă muncă şi o continuă activitate. De aceea, cea mai 

importantă metodă de educaţie a constat dintotdeauna în a-l antrena pe tânăr într-o activitate 

efectivă. Aceasta este valabilă atât pentru primele încercări ale şcolarului de a deprinde scrisul, 

pentru simpla memorare a unei poezii, pentru scrierea unei compuneri, interpretarea şi traducerea 

unui text, rezolvarea unei probleme de matematică sau practicarea unui sport. În spatele oricărei 

realizări stă, însă, motivaţia pe care se întemeiază şi pe care, la rândul ei, reuşita activităţii o 

întăreşte şi o alimentează. Rolul şcolii în viaţa fiecărui elev este de a modela copiii ca să fie 

pregătiţi pentru societate, pentru viitoarea profesie pe care a ales-o, dar şi pentru a acumula cât 

mai multe informaţii. Rolul educaţiei, ca şi cel al şcolii, este de a oferi informaţii, de a educa, de 

a forma un comportament, abilități și atitudini, de a îndruma elevii spre ceea ce le place, de a-i 

încuraja, a-i sprijini şi ajuta. Ca să avem parte de toate acestea avem nevoie de cineva de la care 

să aflăm aceste lucruri. Acei oameni care ajută, încurajează şi motivează sunt părinții și 

profesorii, ei având un rol foarte important în viaţa unui elev. Profesorul trebuie să aibă răbdare, 

să fie corect, atent, calm şi blând.  

Avem nevoie de profesori bine pregătiţi pentru ca elevii de astăzi să acumuleze 

cunoştinţele necesare pentru a se dezvolta. Fiecare elev are dreptul la educaţie şi, totodată, are 

nevoie de profesori competenţi. 



Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle a avut permanent în vedere să promoveze 

respectul față de valorile adevărate și să ghideze elevii spre căile adevărate prin care pot evolua 

și se pot perfecționa, contribuind substanțial la educația de calitate, continuu ascendentă și 

performantă, în concordanță cu exigențele unei societăți democratice, cu aspirații integratoare. 

Astfel, noi ca liceu, ne propunem: 

- să promovăm politici bazate pe comunicare, inter-relaționare, spirit de echipă, devenire 

- personală și organizațională; 

- să sprijinim și să îndrumăm resursa umană din școală; 

- să motivăm și să consiliem personalul didactic aflat la început de carieră; 

- să ne atingem obiectivele asumate prin diagnoze și feed-back; 

- să monitorizăm prin îndrumare permanentă activitatea didactică la clasă; 

- să inițiem și să dezvoltăm parteneriate interinstituționale, relaționate, cu precădere, la 

comunitate; 

- să dezvoltăm la elev capacitatea de autocunoaștere și respectul de sine ca să-și asume 

responsabilități în funcție de capacități; 

- să respectăm diversitatea culturală; 

- să înțelegem și să respectăm egalitatea șanselor, ca fiecare elev să beneficieze și să 

promoveze drepturile democratice în toate sectoarele comunității; 

- să gestionăm în mod corect resursele economice și culturale; 

- să ne asumăm responsabilitatea de a menține patrimoniul natural pentru generațiile 

viitoare; 

- să-i învățăm pe elevi să trăiască într-un mediu curat și sănătos; 

- să promovăm o imagine pozitivă în mass-media; 

- să încurajăm participarea cu lucrări a elevilor la revista școlii, simpozioane și concursuri 

școlare. 

Buna pregătire a profesorilor poate reprezenta şansa de a crea o societate educată, 

compusă din oameni de succes care, atingându-şi apoi ţelul în viaţă, le vor mulţumi cu adâncă 

recunoştinţă. 

 

Dorim ca elevii noştri să obțină: 

- educaţie conform standardelor europene; 

- adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare; 

- un procent bun de promovabilitate la examenele naționale; 

- capacitate de a comunica, în diverse situaţii, în limba română şi într-o limbă de 

circulaţie internaţională; 

- performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ; 

- abilități de lucru și competențe în domeniul de pregătire profesională; 

- cunoaştere şi aplicare a tehnicilor de operare pe calculator. 

Dintre aspectele ce definesc cultura organizațională a Liceului Tehnologic Sfântul Ioan 

de La Salle amitim: 

➢ Activități organizate ținând cont de particularitățile de vârstă a elevilor și de afinitățile 

elevilor pentru studiul unor anumite discipline; 

➢ Asigurarea unui climat educațional adecvat la nivelul clasei de elevi, ținând cont de 

relațiile stabilite între elevi, între elevi și profesori; 

➢ Climatul educațional creat în școală este mobilizator, angajant, deschis, de cooperare și 

respect reciproc și contribuie la dezvoltarea elevului; 

➢ Un obiectiv propus este de a transforma școala dintr-un loc cald, plăcut, în care elevul să-

și dezvolte creativitatea, imaginația, inventivitatea, personalitatea. 

➢ Elevii sunt motivați de profesori pentru studiu să n u regrete ceea ce nu au făcut. E greu 

să privești înapoi și să regreți lucrurile pe care nu le-ai făcut dar le puteai face; 

➢ Activitățile extrașcolare: serbarea de Crăciun și de ziua școlii, diverse festivități de 

început de an și sfârșit de an școlar, balul absolvenților și cursul festiv al lor, Balul 

Bobocilor – sunt activități privite cu mult interes de elevi; 



➢ Festivitățile de premiere a elevilor și a profesorilor care s-au remarcat prin rezultate 

deosebite la învățătură și concursuri școlare, 

➢ Socializarea profesorilor la o ceașcă de ceai sau de cafea în timpul pauzei mari; 

➢ Zile de formare la nivel de unitate 3 zile pe an școlar când profesorii au posibilitatea de a 

expune exemple de bune  și pentru a învăța din experiențele altora; 

➢ Participările la zile de formare internațională alături de colegi din alte școli lasalliene din 

Europa. 

 

Viziunea managerială 

Echipa managerială, pentru a putea realiza viziunea şi misiunea asumată pentru anul 

școlar 2020-2021, semestrul I, a fost conştientă că trebuie să promoveze principiile unui 

management de calitate, să realizeze un climat educaţional incluziv, să respecte principiul 

egalizării şanselor, în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale. S-a  

încercat realizarea coordonării unui act didactic de calitate centrat pe elev, înscriindu-ne în 

exigenţele şcolii europene actuale. Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul 

înalt al dezvoltării tehnice şi ştiinţifice, tendinţa de globalizare, cerinţa de servicii de foarte bună 

calitate – toate acestea impun şi schimbarea şcolii, a rolului ei.  

În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă 

îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea 

personală, socială, fizică şi intelectuală a fiecărui copil care va fi dat sub formă de produs 

societăţii. Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în anul 

şcolar 2020-2021, semestrul I, conducerea şcolii a avut învedere concentrarea eforturilor pentru 

ca, împreună cu colegii să se realizeze un deziderat unanim dorit: elevii să dobândească o pregătire 

generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe 

necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul 

vieţii. Întreaga activitate a fost organizată de aşa manieră încât să se creeze un mediu educaţional 

profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. 

Conducerea unei unităţi de învăţământ presupune, în general, o activitate complexă, ce 

vizează domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică, la probleme de resurse materiale, 

financiare, umane, de asigurare a calităţii în educaţie, etc. Calitatea şi eficienţa managementului 

unei unităţi şcolare îşi pun amprenta asupra întregii activităţi, cât şi asupra rezultatelor acestora.  

La nivelul liceului nostru, în anul şcolar 2020-2021, semestrul I, echipa managerială a 

conceput şi realizat documentele de proiectare managerială şi planul operaţional anual, pornind 

de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale liceului. O 

permanentă preocupare a conducerii şcolii a avut în vedere organizarea consiliilor şi comisiilor. 

De asemenea Consiliul de Administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare, cu 

responsabilităţi precise pentru fiecare membru, fapt ce s-a concretizat în diversificarea actului de 

conducere colectivă şi rezolvarea corectă şi operativă a problemelor apărute în această perioadă. 

Paleta largă de activităţi desfăşurate în şcoala noastră a necesitat o permanentă monitorizare şi un 

control al acestora de către echipa managerială şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 

care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de eficienţa activităţilor respective, evaluate 

periodic în cadrul comisiilor metodice, Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie. În 

urma acestor evaluări au fost identificate eventualele disfuncţionalităţi şi s-au stabilit planuri de 

măsuri pentru eliminarea lor. 

Domeniul Management şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul 

managerial al Liceului Tehnologic Sfîntul Ioan de La Salle ale cărui obiective generale au fost: 

✓ Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei; 

✓ Asigurarea calităţii educaţiei, din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe 

cunoaştere; 

✓ Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor dezvoltării personale şi comunitare; 

✓ Asigurarea egalităţii şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie; 

✓ Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale; 

✓ Participarea la reforma sistemelor de conducere şi de administrare autonomă într-un 

mediu descentralizat; 



✓ Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane, materiale şi 

financiare; 

✓ Armonizarea strategică privind crearea spaţiului comun al educaţiei europene; 

✓ Asigurarea cadrului logistic optim pentru acţiunile curriculare şi extracurriculare; 

✓ Revitalizarea învăţământului în mediul rural; 

✓ Asigurarea unui management instituţional eficient; 

 

Stabilirea obiectivelor activităţii compartimentului management 

  Asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională sunt priorităţile învăţământului 

românesc. Un sistem naţional al calităţii se bazează pe o evaluare în baza unor standarde naţionale 

recunoscute care să certifice capacitatea şcolii de a funcţiona ca o structură eficace şi echitabilă 

pentru toate categoriile de elevi, a cadrelor didactice, de a realiza activităţi performante.  

Obiectivele menţionate în planul managerial anual/semestrial ale compartimentului 

,,Management” au fost validate de Consiliului de Administraţie al liceului şi au fost aduse la 

cunoştinţă tuturor membrilor consiliului profesoral și de administrație, fiind asumate de aceştia. 

Există programe de verificare a activităţii personalului din subordine: graficul de monitorizare şi 

control ale directorului, rapoartele scrise, informaţiile privind inspecţiile realizate de inspectorii 

și metodiștii de la ISJ Neamț, tematica şedinţelor operative. 

 

Stabilirea metodelor şi procedurilor de coordonare a activităţilor compartimentului 

  Pentru realizarea obiectivelor au fost elaborate şi aplicate metode şi proceduri în 

concordanţă cu principiile unui management eficient, care au fost cunoscute şi în final aplicate. 

Au fost adoptate măsurile necesare în vederea elaborării şi dezvoltării sistemelor de control 

managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Obiectivele, activităţile, 

responsabilităţile şi termenele cuprinse în documentele manageriale au stat la baza unor 

programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial. Acesta s-a manifestat prin raportări 

periodice, informări prezentate în C.A., şedinţele în cadrul consiliului profesoral al unităţii 

şcolare etc.  S-au identificat şi stabilit obiectivele activităţii compartimentului în conformitate cu 

politica M.E.C. în domeniul curriculum-ului şi managementului educaţional, cu principiile de 

bază ale activității şcolare.  

 

Întocmirea listei de priorităţi 

  Tematica compartimentului vizează o problematică largă, cu accent pe optimizarea 

activităţii de îndrumare, monitorizare, control. Informaţiile din baza de date a liceului sunt 

prelucrate în vederea fundamentării activităţii diriginților. Activitatea compartimentului a fost 

proiectată conform obiectivelor stabilite, pe baza diagnozei şi a prognozării rezultatelor. Lista 

activităţilor prioritare este realizată pe baza informaţiilor obţinute în mod operativ, fiind corelată 

cu obiectivele şi grupurile ţintă, prevăzându-se modalităţi optime de realizare şi responsabilităţile 

concrete. 

 

Analizarea și stabilirea proiectului de buget  

  Stabilirea resurselor financiare şi realizarea listei de priorităţi a cheltuielilor s-a corelat cu 

proiectele finanţate, cu planul managerial al liceului şi au fost aprobate în CA. Au fost identificate 

obiectivele, acţiunile şi proiectele de finanţare şi s-a stabilit necesarul de resurse financiare printr-

o listă de priorităţi la cheltuieli corespunzător proiectelor finanţate şi planului managerial. 

Această listă de priorităţi la cheltuieli a fost aprobată în Consiliul de Administraţie al școlii în 

conformitate cu prevederile legale. S-a ţinut cont în realizarea listei de priorităţi a cheltuielilor 

de importanţa proiectelor finanţate. 

 

Elaborarea programului managerial  

 A fost elaborat planul managerial care a fost aprobat în ședinta CA a școlii din luna 

octombrie 2020, pe baza diagnozei şi a analizei de nevoi, stabilind standardele şi criteriile de 

performanţă în vederea realizării obiectivelor propuse. Programul managerial este adecvat la 

strategia existentă şi implementarea planului de acţiune al școlii. Au fost respectate standardele 



şi criteriile de performanţă în vederea realizării obiectivelor propuse, precum și indicatorii de 

realizare. Resursele necesare au fost stabilite în concordanţă cu resursele comunităţii locale. În 

programul managerial al compartimentului sunt menţionate modalităţile de corecţie/actualizare 

a modalităţilor de monitorizare, evaluare şi comunicare. 

 

Organizarea activităților compartimentului 

  Au fost identificate obiectivele activităţii compartimentului, s-au stabilit punctele forte şi 

slabe,  oportunităţilor şi riscurilor reieşite din analiza periodică a activităţii desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în vederea realizării strategiei de dezvoltare instituţională, pentru 

eficientizarea procesului educaţional. S-a întocmit o listă de priorităţi pe baza informaţiilor 

obţinute în mod operativ, preconizându-se modalităţi optime de realizare şi responsabilităţile 

fiecăruia în cadrul compartimentului. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu şi scurt,  

în funcţie de resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu specificul zonei geografice, cu 

luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituţional. S-au solicitat 

rapoarte membrilor comparimentului, cu precizarea clară a tipului de informaţii şi a termenului 

de predare. 

Realizarea analizei - diagnostic s-a făcut făcut prin recunoaşterea oportunităţilor şi 

riscurilor din activităţile anterioare, prin recunoaşterea punctelor forte, oportunităţilor şi 

riscurilor din activităţile anterioare, în cadrul ședințelor periodice de analiză a activității. 

 

Repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor compartimentului 

Au fost repartizate sarcinile şi responsabilităţile membrilor compartimentului în 

conformitate cu fişele de post întocmite şi actualizate anual. Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor 

este realizată periodic prin analiza rapoartelor periodice de la inspectorii şcolari, a rapoartelor de 

monitorizare a inspecţiei şcolare, de la factorii responsabili sau prin control/discuţii.  

 

 

CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 
 

Date de identificare ale școlii 

Denumirea unității de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC ” SFÂNTUL IOAN DE LA 

SALLE” 

➢ Unitate de învățământ din sistemul privat 

➢ Adresa: Str. Fraternității, nr. 12, Pildești-Cordun, Neamț 

➢ Cod poștal: 617136 

➢ Telefon/ Fax: 0233 748537 

➢ E-mail: scoalapildesti@lasalle.ro;  lpildesticordun@isjneamt.ro; 

➢ Web: www.lasalle.ro 

➢ Niveluri de învățământ/ specializări/ calificări profesionale: acreditate să funcționeze din 

anul școlar 2015 – 2016; 

➢ Liceu zi nivel inferior și superior – specializări/ calificări: 

➢ Tehnic – Construcții și lucrări publice – Tehnician desenator pentru construcții și 

instalații. 

➢ Tehnic – Electronică și automatizări – Tehnician operator tehnică de calcul 

➢ Baza legală de funcționare: 

➢ OM 5550/ 26.10.2015 – ordin de acreditare 

➢ HCL 35/ 7.03.2013 acordare a personalității juridice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Logo-ul liceului:   

 

Sigla liceului: 

 

Organigrama liceului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

In vederea desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional în anul scolar 2020-
2021, conceperea şi proiectarea activităţii la nivelul Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle 

a avut în vedere următoarele aspecte cu caracter de orientare şi fundamentare a managementului 

resurselor umane şi financiare, a politicilor şi programelor proprii: 

➢ aplicarea corectă a legislaţiei şcolare la toate nivelurile; 

➢ reconsiderarea managementului şcolar din perspectiva descentralizării impuse de Legea 

educatiei (Legea 1/2011), a creşterii autonomiei școlii, în contextul implementării în 

viitor a noului sistem descentralizare / de finanţare a învăţământului preuniversitar; 

➢ asigurarea unui învăţământ incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu nevoi 

speciale; 

➢ implementarea corectă a Curriculumul naţional şi a sistemului naţional de evaluare, 

asigurând respectarea acestora; 

➢ creşterea calităţii în educaţie în mediul rural, pentru pregătirea în vederea integrării 

socioprofesionale optime a absolvenţilor; 

➢ stimularea elevilor capabili de performanţă; 

➢ asigurarea, potrivit legii, a personalului didactic adecvat prin numirea, transferarea, 

eliberarea şi evidenţa personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control; 



➢ stabilirea cifrelor de şcolarizare pe baza studiilor de prognoză cu consultarea unităţilor de 

învăţământ, a autorităţilor locale şi a agenţilor economici interesaţi; 

➢ încurajarea şi sprijinirea iniţiativei în dezvoltarea școlii, inclusiv prin proiecte de 

cooperare cu finanţare nerambursabilă; 

➢ eficientizarea procesului educaţional, din perspectiva importanţei investiţiei în capitalul 

uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung; 

➢ asigurarea calităţii şi a caracterului stimulativ-motivaţional al activității școlare şcolare; 

➢ eficientizarea procesului educaţional printr-o monitorizare atentă a activităţii desfăşurate 

şcolare şi intervenţia la timp şi de calitate, pe baza diagnozei şi a evaluării; 

 

STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 

1. DIRECTOR : prof. IȘTOC CRISTINA   

2. COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE: Prof. DORCU FLORIN   

3. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:   

- Prof. Ghiurca Vicențiu   - președinte 

- Prof. Iștoc Cristina                       - membru  - secretarul C.A.   

- Prof. Cercel Teofilia    - membru  

- Prof. Dorcu Florin   - membru  

- Prof. Ploșniță Traian   - membru  

- Muraru Marius   - reprezentantul părinților 

- Hazi Gheorghe   - reprezentantul Consiliului Local 

- Bulai Ciprian               - reprezentantul agenți economici 

- Ciobanu Cristina   - elevă în clasa a XII-a B 

4. CONSILIUL PROFESORAL  

- Iştoc Cristina – prof. chimie – director; 

- Ghiurca Vicenţiu – prof. istorie – religie – reprezentant legal al Asociaţiei “Institutul 

Sfântul Ioan de La Salle”; 

- Dorcu Florin Cătălin – prof. lb. Română; 

- Blaj Alina Simona – prof. lb. engleză – geografie; 

- Jose Maria Barcos – prof. lb. spaniolă; 

- Cercel Teofilia -  prof. matematică; 

- Farcș Lidia Cerasela – prof. fizică; 

- Cochior Camelia – prof. biologie; 

- Tihulcă Cecilia – prof.  chimie; 

- Polak Mihail Bogdan – prof. ed. fizică;  

- Iftime Ovidiu Dumitru – prof. logică și psihologie, economie; 

- Ifrim Constantin Cătălin – prof. TIC și DT – Electronică și automatizări; 

- Tutu Mihai – prof. ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări; 

- Tudorică Mihai – prof. ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări; 

- Pitirici Loredana - prof. ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări 

- Ploşniţă Traian – prof. ing. discipline tehnice: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

- Bulgagiu Eugen – maistru discipline tehnice: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

- Ciobanu Daniel – prof. religie romano-catolică 

- Ploșniță Lăcrămioara – prof. Electronică și automatizări 

- Stanciu Mirela  – consilier școlar. 

5.STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR 

- Doboș Angela Cristina – secretar; 

- Bulai Cecilia – contabil; 

- Iştoc Mihai – întreţinător clădiri; 

- Hazi Maricica – femeie de serviciu; 

 

 

 



COMISII PERMANENTE 

 

1. COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE 

 Coordonator: prof. Dorcu Florin 

 Membri prof.: diriginţii claselor de liceu 

 Subcomisia Consilierea şi orientarea elevilor, lectorate cu părinţii  

 Coordonator : prof. Ifrim Cătălin  

   clasa a IX-a: prof. Cercel Teofilia 

        clasa a X-a: prof. Ploșniță Traian 

                        clasa a XI-a: prof. Bulgagiu Eugen 

                        clasa a XII-a : prof. Blaj Alina 

 Subcomisia pentru Proiecte educative  

 Coordonator : prof. Dorcu Florin 

 Membri prof.: prof. Blaj Alina, prof. Stanciu Mirela, prof. Ifrim Cătălin,  

 

2. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 Coordonator: prof. Iștoc Cristina - director 

 Membri: prof. Farcaș Lidia, prof. Ploșniță Traian, prof. Dorcu Florin, prof. Ifrim 

Cătălin,  

 

3. COMISIA DE PERFECŢIONARE METODICǍ ŞI FORMARE CONTINUǍ 

  Coordonator : prof. Cercel Teofilia 

 Membri: prof. Farcaș Lidia, prof. Ploșniță Traian, prof. Dorcu Florin 

 

4. COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, SECURITATE, SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ  

Coordonator: prof. Bulgagiu Eugen 

Comisia pentru asigurarea stării de sănătate în şcoală 

Coordonator: prof. Ghiurca Vicențiu 

Membrii: Iștoc Mihai – îngrijitor clădiri și Hazi Maricica – muncitor curățenie 

Comitetul de securitate şi sănătate de muncă  

Coordonator: prof. Bulgagiu Eugen 

Comitetul de PSI 

Coordonator: prof. Bulgagiu Eugen 

prof. Tudorică Mihai, prof. Polak Bogdan; prof. Ifrim Constantin Cătălin; Iștoc Mihai – 

îngrijitor clădiri și Hazi Maricica – muncitor curățenie. 

 

5.  COMISIA PENRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 Coordonator : prof. Blaj Alina Simona 

Membri: prof. Dorcu Florin; prof. Farcaș Lidia; prof. Ploşniţă Traian; prof. Cercel 

Teofilia; prof. Ifrim Cătălin; Părinte: Bejan Mihai; Elev: Gherghel Beatrice 

 

ALTE COMISII: 

 Pentru  elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului şcolii şi asigurarea serviciului pe şcoală 

(profesori) 

 Coordonator: director prof. Iștoc Cristina 

Membri: prof. Jose Maria Barcos 

 Pentru verificarea modului de completare a documentelor oficiale 

Coordonator : director prof. Iștoc Cristina 

Membri: prof. Ghiurca Vicențiu, prof. Dorcu Florin;  

 De elaborare, prelucrare şi interpretare a chestionarelor 

Coordonator: Prof. Blaj Alina 

Membri: secretar Doboș Angela Cristina 



 De observare a predării şi învăţării 

Coordonator : director prof. Iștoc Cristina  

Membri prof. Farcaș Lidia, prof. Ploșniță Traian; prof. Cercel Teofilia. 

 Comisia de contestaţii la acordarea de note, aplicarea de sancţiuni etc. 

Coordonator : dir. Iștoc Cristina 

Membri: diriginții claselor IX-XII 

 

6. COMISIA PENTRU FRECVENTĂ, PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A 

FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINATORII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI 

PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII 

  Coordonator : Dorcu Florin 

 Membri  prof. :  - diriginții claselor IX-XII 

    - prof. Muraru Marius - reprezentantul părinților 

    - Ciobanu Cristina - clasa a XII-a B - reprezentantul elevilor 

 

COMISII TEMPORARE 

 

1. COMISIA DE SELECȚIE A OFERTELOR: 

Președinte: prof.  Ghiurca Vicențiu 

 

2. COMISIA DE RECEPTIE BUNURI 

Președinte: prof. Ghiurca Vicențiu 

  

3.  COMISIA DE INVENTARIERE 

Președinte: Ghiurca Vicențiu 

 Membri: adm. financiar Bulai Cecilia; muncitor intreținere - Iştoc Mihai; muncitor curățenie 

- Hazi Maricica; prof. Bulgagiu Eugen; prof. Tudorică Mihai; prof. Iştoc Cristina; secretar 

Doboș Angela Cristina. 

 

4. COMISIA PENTRU AJUTOARE SOCIALE, PENSII ŞI ACORDAREA BURSELOR 

PENTRU ELEVI 

 Președinte: director: prof. Iștoc Cristina 

 Membri: secretar - Doboș Angela Cristina; prof. Farcaș Lidia Cerasela; prof. Ploşniţă 

Traian; prof. Bulgagiu Eugen; prof. Cercel Teofilia; prof. Dorcu Florin; prof. Ciobanu Daniel; 

prof. Blaj Alina; prof. Ifrim Cătălin. 

 

NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Efectivele de elevi pe nivel la începutul anului şcolar 2020 – 2021,  total = 166 

Efectivele de elevi la finalul semestrului I al anului şcolar 2020 – 2021, total 166 

Elevi plecați în județ 0 

Elevi plecați în alt județ 0 

Elevi plecați în altă țară 0 

Elevi veniți din județ sau din alt județ 0  

Elevi exmatriculați 0 

Elevi cu CES –2 

 

SITUAȚIA ÎNCADRĂRII AN ȘCOLAR 2020-2021 

Director: prof. IŞTOC CRISTINA 

Gradul didactic: I 

Vechime la catedră: 32 ani 

Documentul de numire în funcţie: Decizia nr. 6 din 19.08.2020 emisă de Consiliul director 

al Asociaţiei finanţatoare „Institutul Sf. Ioan de La Salle”; 

Modalitatea numirii pe funcţie: Numire în funcţie pe durata de 1 an, fără concurs; 



Unitatea de învăţământ la care are norma de bază Liceul Tehnologic Sf. Ioan de La Salle 

Pildeşti,  10 ore; 

Unitatea de învăţământ la care este titular: Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”-Horia 

și Liceul Tehnologic Sf. Ioan de La Salle Pildeşti; 

 

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

Număr total de cadre didactice: 19 cadre: 

Număr de norme/posturi: 13,44 posturi; 

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ: 10; 

Număr de cadre didactice titulare   ale unităţii de învăţământ: 8 cadre titulare; 

Număr de cadre   didactice calificate /din numărul total  al cadrelor didactice 18 cadre 

calificate pe post și 1 cadru voluntar; 

Modalitatea angajării pe post (de ex: concurs titular, suplinire, transfer):  

- 3 cadre titulare prin pretransfer,  

- 5 cadre titulare prin concurs de ocupare a posturilor,  

- 10 cadre angajate pentru suplinire: 2 cu normă întreagă şi 7 la plata cu ora, fiind titulare în  

unităţi de stat și 1 fiind angajat doar pe orele de religie nefiind angajat la altă unitate școlară,   

- 1 cadru angajat cu contract de voluntariat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Distribuirea normelor/tip de personal/ elevi 

 

Personal 
An şcolar 

2020-2021 

Numărul mediu de elevi pe norma didactică 12,35 

Numărul mediu de elevi pe norma personal didactic auxiliar 83 

Numărul mediu de elevi pe norma personal nedidactic 83 

 

 

 

 

 

13.44

2 2
0.05

19

2 2 1

0

5

10
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Personal didactic Didactic auxiliar Nedidactic Consilier școlar

Norme personal/Număr persoane

Norme Persoane

Personal Norme Persoane  

Didactic 13,44 19 

Didactic auxiliar 2 2 

Nedidactic  2 2 

Consilier școlar 0.05 1 

Total 17,49 24 



 

 

 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didactic Didactic auxiliar Nedidactic

12,35

83 83

Număr personal didactic calificat: Număr 

personal 

didactic 

Cu 

doctorat 

echivalat 

gradul I gradul II cu definitivat fără 

definitivat 

Necalificat 

2 8 5 din care 2 sunt 

înscriși la obținerea 

gradului didactic I 

2 din care 1 

este înscris la 

obținerea  

doctoratului și 

1 la obținerea 

gradului 

didactic II 

1 voluntar 

 1 debutant 

0 

Distribuția normelor tip de personal/elevi 

10,5%

26,5%

42%

10,5%

5,25%
5,25%

Situaţia - perfecţionare a cadrelor didactice

în anul şcolar - 2020-2021

Definitivat Gradul II Gradul I Doctorat Voluntari Debutant



Vechimea personalului didactic: 

 

 

Informații de tip cantitativ: 

Populaţie şcolară – nr. elevi – 166; clasele IX-XII, funcţionează într-un singur schimb din care: 

ciclul inferior liceu – 101 elevi 

  ciclul superior al liceului –  65 elevi 

Personal didactic – cadre didactice – 19 cadre din care 

cadre didactice cu gradul I – 10, 2 prin echivalarea doctoratului în specialitate; 

cadre didactice cu gradul II – 5 din care 2 sunt înscrise la obținerea gradul didactic I; 

cadre didactice cu definitivat – 2 din care 1 înscris la doctorat și 1 la obținerea gradul didactic II 

cadre didactice debutante – 1; 

cadre didactice voluntari – 1; 

Personal didactic auxiliar: 1 secretar și 1 contabil; 

Personal nedidactic: 1 persoana de serviciu și 1 muncitor de întreținere 

 

Informații de tip calitativ 

Mediul de provenienţă al elevilor:  

Familii cu nivel de şcolarizare mediu; 

Familii din mediu rural; 

Localitățile de unde provin elevii sunt: 81 – Pildești; 72 – Gherăești; 7 – Tețcani; 1 – Barticești; 

4 - Săbăoani; 1- Simionești. 

Elevi cu 1 părinte decedat – 9 elevi; 

Elevi cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate: 1 elev: 

Elevi cu 1 părinte plecat în străinătate: 79 elevi; 

Promovabilitate la finalul semestrului I – 77,71%; 

Relații interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare. 

 

Ambianța și comunicarea în școală 

În şcoală există o ambianţă propice desfăşurării unei eficiente activităţi instructiv-educative, 

pe de o parte datorită calităţii optime a bazei materiale, în al doilea rând generată de existenţa 

unui corp profesoral recunoscut prin profesionalismul său. Stările conflictuale sunt 

preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori manifeste, sunt mediate, soluţionate într-un 

mod pozitiv. În general, comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent-descendent), 

cât şi pe orizontală. Ea se realizează între: 

• Director și personalul didactic şi nedidactic; 

• Director și elevi (prin profesori şi diriginţi sau direct); 

• Director și părinţi (prin profesori şi diriginţi sau direct). 

Directorul comunică mesajul oral sau scris. Uneori informația nu se întoarce decât parţial 

dinspre profesori, elevi şi părinţi spre director, pentru confirmarea receptării mesajului. 

Receptorul nu oferă, deci, întodeauna, managerului (emiţător) feed-backul necesar. Toate 

formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal. Comunicarea decurge în 

limitele normalului şi al decenţei. 

Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor 

claselor şi ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (de 2 pe an are loc întâlnirea părinţilor cu 

directorul și de mai multe ori întâlnirea diriginţilor cu părinţii elevilor claselor). Comunicarea 

directorului școlii cu reprezentanţii comunităţii locale este optimă şi se realizează în ambele 

sensuri. 

Vechime voluntari Debutanți 1-5  

ani 

6-10 

ani 

11- 15 

ani 

16-20 

ani 

21-25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 

30 

în 

învăţământ 

1 0 0 0 5 5 5 1 3 

 în unitate 
1 0 3 9 4 3 0 0 0 



Ambianța educatională condiționează, din interiorul acțiunii (educaționale/didactice), 

eficientă activității pedagogice, dependența de climatul psihosocial care poate fi un climat: 

➢ închis, care blochează comunicarea pedagogică și realizarea corelaței subiect-obiect; 

➢ deschis, care stimulează comunicarea pedagogică și autoreglarea continuă a corelației subiect-

obiect;  

➢ directiv/noncooperant, care impune stilul autoritar al subiectului/profesorului, rigid si 

➢ perturbator la nivelul relațiilor acestuia cu obiectul/elevul; 

➢ nondirectiv/partenerial, care promovează stilul democratic la nivelul corelației subiect-obiect. 

 

 

MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI 
 

Curriculumul  utilizat de unitatea de învăţământ, în perioada de la autorizarea de 

funcţionare provizorie până la solicitarea acreditării, este aprobat prin şi redat în tabelele 

următoare: 

Cultură de specialitate: 

 
Nr. 

crt 

Clasa  Ciclu 

liceal 

Filiera  Domeniu de 

pregătire 

Calificarea 

profesională 

OMEN 

Plan cadru 

OMEN Plan de 

învăţământ 

cultură de 

specialitate 

OM  

Programa 

şcolară 

1 Clasaa 

IX 

Ciclu 

inferior 

al 

liceului 

Tehno 

logică 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

 

OMECI 

3411/16.0

3.2009 

OMENCS 4457 

din 05.07.2016 

4457 din 

05.07.2016, 

Anexa 3 
2 Electronică şi 

automatizări 

 

3 Clasa 

X 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

 

OMECTS 

3081 din 

27.01.201

0 Anexa 2 

OMEN 3915 

din 18.05.2017, 

Anexa 1 

3915 din 

18.05.2017, 

Anexa 1 
4 Electronică şi 

automatizări 

 

5 Clasa 

XI 

Ciclu 

superior 

al 

liceului 
 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Tehnician 

desenator 

pentru 

construcţii 

şi instalaţii 

OMECI 

3412 din 

16.03.200

9 Anexa 4 

OMEN 3500 

din 29.03.2018, 

Anexa 1 

OMEC 

3501/29.03.2018

, anexa 1 

6 Electronică şi 

automatizări 

Tehnician 

operator 

tehnică de 

calcul 

7 Clasa 

XII 

 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Tehnician 

desenator 

pentru 

construcţii 

şi instalaţii 

OMECI 

3412 din 

16.03.200

9 Anexa 4 

OMECI nr 

3501 din 

29.03.2018, 

Anexa 2 

OMEC 

3501/29.03.2018, 

anexa 2 

8 Electronică 

şi 

automatizări 

Tehnician 

operator 

tehnică de 

calcul 

 

 

 

 



Cultură generală: 

 

Aria 

curiculară 

Disciplina Clasa  OM Nr.    din 

Limbă şi 

comunicare 

Limba şi literatura 

română 

IX-XII OMECI 5099 09.09.2009 

Limba engleză IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI-XII OMEC 3488 23.03.2006 

Limba spaniolă IX-X OMECI 5099 09.09.2009 

XI-XII OMEC 3488 23.03.2009 

Matematică şi 

ştiinţe ale 

naturii 

Biologie IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

Chimie  
 

OMECI 5099 09.09.2009 

Fizica  IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI-XII OMEC 3252 13.02.2006 

Matematică  IX OMECI 5099 09.09.2009 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI OMEC 3253 13.02.2006 

XII OMEC 5959 22.12.2006 

Om şi societate  Istorie IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI OMEC 3252 13.02.2006 

XII OMEC 5959 22.12.2006 

Geografie IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI OMEC 3252 13.02.2006 

XII OMEC 5959 22.12.2006 

Logică şi 

argumentare 

IX OMECI 5099 09.09.2009 

Psihologie X OMEC 4598 31.08.2004 

Religie IX-XII OMEC 5230 01.09.2008 

Educaţie fizică 

şi sport 

Educaţie fizică IX-XII OMECI 5099 09.09.2009 

Tehnologii TIC IX-XII OMECI 5099 09.09.2009 

 Ed. anteprenorială X OMEC 4598 31.08.2004 

Consiliere și 

orientare 

Consiliere și 

orientare 

IX-X OMEC 5287 09.10.2006 

Orientare și 

consiliere 

vocațională 

XI-XII OMEC 3488 23.03.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE 

Informații de tip cantitativ: spații de folosință 

săli de clasă – 8 

laboratoare – 2 

ateliere interioare - 2 și ateliere exterioare - 2 

capelă - 1 

bibliotecă – 1 

sala de conferințe - 1 

grupuri sanitare interioare– 10 (elevi, profesori) 

Zonă centrale termice - 1 

Spațiu întreținere/reparații - 1 

Spații de depozitare material didactic - 3 

Birou director - 1 

Cancelarie profesori - 1 

Secretariat - 1 

BAZA SPORTIVĂ 

Teren de educație fizică și sport - 1 

Sală de sport - 1 

Vestiare prevăzute cu cabine de duș și toalete - 2 

 

Dotări ale școlii: 

a. cu aparatura IT 

Nr. crt Denumire Număr echipament 

1 Calculatoare  50 

2 Laptop  16 

3 Tablete  2 

4 Video proiector 9 

5 Ecrane de proiecție  3 

6 Instalație de sonorizare fixă 1 

7 Instalație de sonorizare mobilă 1 

8 Imprimante alb-negru și color 4 

9 Multifuncțională profesională 1 

10 Scanner  3 

11 CD-player 3 

 

b. dotare biblioteca școlară: 10 vitrine cu peste 5998 de volume: cărți beletristică, de tehnică, 

dicționare, auxiliare didactice: limba romana, matematică, fizică și chimie, 3119 de 

manuale clasele IX-XII. Valoarea totală investită în biblioteca școlii este de 131 836 lei, 

valoarea nu cuprinde costul manualelor. Valoarea manualelor se ridică la peste 77 000 lei 

( manualele folosite din 2009 până în prezent). 

Notă: nu s-a indexat valoare acestora ținându-se cont de inflație. Valoarea este cea 

înregistrată din 2001 până în 2020 în inventarierea realizată. 

c. Dotarea atelierelor școală – conform Inventarului realizat la finalul anului 2020: dotarea 

atelierului de Electronică și automatizări cu aparatura necesară este de  59 095 lei iar a 

celui de instalații este de 56 551 lei.  

Notă: nu s-a indexat valoare bunurilor ținându-se cont de inflație. Valoarea este cea 

înregistrată din 2001 până în 2020. 

d. Diferența de valoare a inventarului realizat în anii 2020 și 2019 este de:  

659 919 – 593 308= 66 611 lei.  

Aceste sume reflectă că au fost investite în școală, pentru materiale didactice, sume mari 

care ne permit realizarea și desfășurarea de activități instructiv-educative în condiții cât mai bune. 



MANAGEMENTUL PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – 

EVALUARE. PRACTICI ȘI STRATEGII MANAGERIALE 

Activitățile de predare, învățare și evaluare au fost proiectate individualizat, în funcție de 

particularitățile fiecărei clase și apoi discutate la nivelul Comisiei de curriculum.  Profesorii au 

aplicat metode didactice centrate pe grupe de elevi sau pe elevi și au răspuns cererilor elevilor și 

părinților privind acordarea de sprijin în învățare atât în cadrul activitățile cu prezență fizică cât 

și în activitățile online. În acest sens, s-au organizat ore suplimentare pentru pregătirea elevilor – 

acestea vizând în special examenul de bacalaureat – la disciplinele: matematică, chimie, biologie 

și  limba și literatura română 

La începutul anului școlar, diriginții au distribuit manualele școlare pentru clasele  IX-

XII, manuale aprobate de MEC, cu care se lucrează la clasă și au făcut recomandări elevilor 

privind folosirea acestor manuale, manualele fiind achiziționate de școală. Principala problemă 

a fost absența unor manuale noi de specialitate, care să răspundă nevoilor reale ale elevilor, dat 

fiind modificările survenite în cadrul legislativ privind noile planuri de învățământ aprobate 

pentru clasele  IX-XI. Nu au apărut manuale noi, elevii folosindu-le pe cele care școala le are în 

dotare, însă pentru că numărul elevilor de clasele a IX-a s-a mărit s-au achiziționat câte 10-20 

manuale pentru fiecare disciplină. În procesul de învățământ au fost utilizate auxiliare curriculare 

pe care școala le are în dotare ele fiind achiziționate în anii școlari trecuți. S-au mai achiziționat 

și alte auxiliare pentru dotarea bibliotecii școlare precum și cărți de beletristică. 

 

Oferta curriculara CDL 

Pentru anul școlar 2020 – 2021, s-a pus la dispoziția elevilor un curriculum cuprinzător, 

diferențiat în funcție de domeniul de pregătire profesională, elevii  să dovedească atât 

competențe-cheie pe domeniile de specialitate, cât și competențe generale pentru domeniile de 

pregătire profesională pentru care noi școlarizăm elevi. 

Pe lângă disciplinele prevăzute în trunchiul comun și în cel diferențiat al curriculumului 

național, școala a pus la dispoziția elevilor claselor IX-XII câte 2 pachete de CDL pe an de studiu. 

Au fost întocmite documentele necesare, de către cadrele didactice propunătoare, pentru ca 

programele școlare pentru disciplinele opționale CDL-uri să fie aprobate de CDLPS Neamț. 

Nr. 

crt. 

Clasa Domeniul de 

pregătire 

Tema CDL Propunător 

1 a IX-a,  Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Aplicaţii tehnologice în 

construcţii şi instalaţii 

Inginer Ploșniță Traian 

Maistru Bulgagiu Eugen 

2 a IX-a Electronică şi 

automatizări 

Aplicaţii de bază în electronică și 

automatizări 

 Prof. Ifrim Cătălin,  

Inginer Tutu Mihai 

3 a X-a Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Surse locale de preparare a apei 

calde menajere 

Inginer Ploșniță Traian 

Maistru Bulgagiu Eugen 

4 a  X-a Electronică şi 

automatizări 

Electronică aplicată Prof. Ifrim Cătălin,  

Inginer Tutu Mihai 

5 a XI-a Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnologii moderne folosite 

instalații 

Inginer Ploșniță Traian 

6 a XI-a Electronică şi 

automatizări 

Operarea și programarea 

senzorilor, actuatorilor și 

roboților 

Prof. Farcaș Lidia Cerasela 

7 a XII-a Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Izolații hidrofuge folosite în 

construcții 

Inginer Ploșniță Traian 

8 a XII-a Electronică şi 

automatizări 

Acționări electrice de curent 

continuu și alternativ 

Inginer Tutu Mihai 

Inginer Pitirici Loredana 

 



POPULAŢIA ŞCOLARĂ ȘI REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 

 

ANUL ŞCOLAR 2020- 2021 

 
 Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Electro 

nică şi 

automa 

tizări 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Electro 

nică şi 

automa 

tizări 

Construcţii 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Electro 

nică şi 

automa 

tizări 

Construcţii 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Electro 

nică şi 

automa 

tizări 

Elevi înscrişi 22 21 29 29 11 22 11 21 

Veniţi în timpul 

anului 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Plecaţi în timpul 

semestrului 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Exmatriculați 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retraşi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total rămași 22 21 29 29 11 22 11 21 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2020-2021, semestrul I: 
 

 

 Nr. elevi 

înscrişi la 

început 

de an  

Nr.  

elevi 

rămaşi 

înscriși 

Nr. elevi 

promovaţi 

Promovaţi cu medii cuprinse 

între 

Elevi corigenți Absențe Note la purtare 

total fete 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-10 1 

ob. 

2 

ob. 

3ob. 4 

sau 

>4 

ob. 

Total  
Nemo

tivate  

De 10 Între 

9,99-

7 

Sub 

7 

  

Cl. a 

IX-a A 

22 4 22 14 3 0 5 6 3 - 4 2 1 1 199 120 18 4 0 

Cl. a 

IX-a B 

21 12 21 21 12 0 2 6 7 6 0 0 0 0 84 26 20 1 0 

Cl. a X-

a A 

29 6 29 19 6 1 3 8 4 3 6 1 1 2 370 213 23 5 1 

Cl. a X-

a B 

29 12 29 26 12 0 2 9 9 6 1 1 0 1 301 153 25 4 0 

Cl. a  

XI-a A 

11 2 11 7 2 0 2 3 1 1 3 0 0 1 190 63 8 3 0 

Cl. a 

XI-a B 

22 9 22 20 9 0 0 4 10 6 2 0 0 0 266 81 19 3 0 

Cl. A 

XII A 

11 2 11 5 0 0 0 3 2 0 3 2 1 0 166 51 10 1 0 

Cl. XII-

a B 

21 12 21 17 11 0 0 1 4 12 2 1 1 0 167 58 18 3 0 

Total  166 59 166 129 55 1 14 40 40 34 21 7 4 5 1743 816 141 24 1 



SITUAȚII STATISTICE COMPARATIVE: 

 

COMPARAȚIE: SITUAŢIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR   

 ANI ȘCOLARI 2019-2020 și 2020-2021, semestrul I 

 

 

An  

școlar 

Număr elevi promovați Număr 

elevi 

corigenți 
total 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

2019-

2020 

148 0 5 20 28 37 47 

2020-

2021 

166 1 14 40 40 34 37 

 
 

 

Situaţia promovabilității  2020-2021, sem I 

 

 

 
 

Situaţia promovabilității  2019-2020, sem I 
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Comparație: Situaţia elevilor privind nota la purtare 
 

Anul școlar 2020-2021, sem I 

 
 

  Anul școlar 2019-2020, sem I 

 
 

Situația de corigență: comparație anii școlari 2020-2021/2019-2020, sem I  
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Clasa 

Anul școlar 

2020-2021/ 

2019-2020 

Număr 

elevi 

din 

clasă 

Număr  elevi cu corigenţă la Total 

clasa 

Abandon 

1 obiect 2 

obiecte 

3 

obiecte 

4 obiecte mai mult 

de 4 

obiecte 

Clasa a IX-a A 22/29 4/7 2/3 1/4 0/0 1/1 8/15 0/0 

Clasa a IX-a B 21/28 0/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/7 0/0 

Clasa a X-a A 29/15 6/8 1/0 1/0 2/0 0/2 8/10 0/0 

Clasa a X-a B 29/21 1/1 1/0 0/0 1/0 0/0 4/1 0/0 

Clasa a XI-a A 11/12 3/7 0/0 0/0 1/0 0/0 4/7 0/0 

Clasa a XI-a B 22/21 2/1 0/0 0/0 0/0 0/0 3/1 0/0 

Clasa a XII-a 

A 

11/8 3/3 2/2 1/1 0/0 0/0 6/6 0/0 

Clasa a XII-a 

B 

21/14 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0 4/0 0/0 

Total şcoală 166/148 21/34 7/5 4/5 4/0 1/3 37/47 0/0 



 
 

 

 

FRECVENȚA LA ORELE DE CURS 
 

Clasa       
 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ 

elev 

Absențe 

nemotivate/ 

elev 
Anul școlar 2019-2020, sem I 

IX 57 400 281 119 7,01 2,08 

X 36 571 420 151 15,86 4,19 

XI 33 411 322 89 12,45 2,69 

XII 22 322 204 118 14,63 5,36 

TOTAL AN 

ȘCOLAR 

148 1704 1227 477 11,51 3,22 

Anul școlar 2020-2021, sem I 

IX 43 283 137 146 6,58 3,39 

X 58 671 305 366 11,56 6,31 

XI 33 456 312 144 13,81 4,5 

XII 32 333 173 160 10,4 5 

TOTAL AN 

ȘCOLAR 

166 1743 927 816 10,5 4,91 
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 În ceea ce privește situația frecvenței, la nivel statistic, se observă o menținere a 

numărului de absențe la total, o scădere a numărului de absențe motivate și o creștere a 

numărului de absențe nemotivate. Media de absențe per elev este mai mică însă media de 

absențe nemotivate este mai mare.  Prin urmare, considerăm că nu  a crescut, în unitatea noastră, 

riscul de abandon școlar, mai ales la clasele a IX-a și a X-a. Ca și în alte  rapoarte, observăm 

vulnerabilitatea elevilor de la clasele a X-a, a XI-a, și a XII-a,  în ceea ce privește absenteismul. 

Motivele identificate in acest sens ar fi: 

- grupuri eterogene, neconstituite; 

- elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate și lăsați în grija celuilalt părinte; 

- mediul familial adesea cu probleme grave (materiale, de violență în familie);  

- absența unui orizont profesional clar definit, care determină slabă motivație interioară pentru 

a trece peste provocările unui mediu dinamic. 

 De asemenea, se  impune pentru toate clasele monitorizarea absențelor corelată cu 

măsuri de remediere acolo unde este posibil dar și faptul că unii elevi problemă sunt mai puțin 

conștienți de menirea lor de elevi.. 

 Este necesar ca în cadrul ședințelor Comisiei diriginților să se stabilească strategii care să 

includă: colaborarea diriginților cu psihologul școlii, realizarea de activități extrașcolare în care 

să se dezbată teme pe acest domeniu, intervenția în timp util pentru cazurile de posibil abandon 

școlar, colaborarea cu familia elevului sau cu instituții ale statului acolo unde este cazul. 

 

AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE 

 

 Din punctul de vedere al autorizării sanitare, avem autorizaţie de funcţionare valabilă 

pe termen nelimitat. 

      Referitor la acreditarea şcolii funcţionăm în baza – O.M.5550 din 26.10.2015, ordin ce ne 

dă dreptul să funcționăm ca unitate școlară acreditată pe filiera Tehnologică, profilul Tehnic, 

domenii de pregătire: Construcții, instalații și lucrări publice și Electronică și automatizări. 

 

 

PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 În anul școlar 2020-2021,  un număr de 16 elevi ai   liceului nostru  beneficiază de ajutor 

din partea statului român constând în burse ”Bani de liceu”.   
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Situație statistică elevi cu părinți decedați – părinți plecați în străinătate 

 
Clasa Elevi cu părinți 

decedați 

Elevi cu părinți 

plecați în 

străinătate 

Elevi în 

plasament 

Elevi cu domiciliul în Total 

elevi/clasa 

1 

părinte 

2 

părinți 

1 

părinte 

2 

părinți 

Pildești Gherăe

ști 

Altă 

localitat

e 

IX-a 

A 

- - 12 0 - 6 12 4 22 

IX-a 

B 

- - 8 1 - 14 7 0 21 

X-a A 4 - 11 - - 9 15 5 29 

X-a B 1 - 16 - - 16 10 3 29 

XI-a 

A 

- - 3 1 - 5 6 - 11 

XI-a 

B 

- - 15 - - 10 11 1 22 

XII-a 

A 

1 - 6 - - 6 5 - 11 

XII-a 

B 

3 - 8 - - 16 6 - 21 

Total 

școală 

9 - 79 2 - 81 72 13 166 

 

 

Se observă în această statistică că 5,42% dintre elevii școlii au părinte decedat. 47,59% 

dintre elevi școlii au un părinte plecat la muncă în străinătate, ceea ce ne obligă să acordăm mai 

multă atenție elevilor care necesită sprijin în lipsa părinților plecați la muncă în străinătate. 

Trebuie intensificată colaborarea cu psihologul școlii și monitorizarea acestora de către 

dirigintele clasei.  

 

Calitatea managementului şcolar: directorul şcolii, împreună cu o echipă de cadre 

didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au 

iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate și cu 

comunitatea locală. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu. 

 

Dimensiunile noutăţii avute în vedere în proiectarea curriculară la nivelul şcolii sunt: 

• creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi 

diversificarea implicării acesteia în viaţa comunităţii locale. 

• focalizarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale 

de bază necesare pentru continuarea studiilor; 

• diversificarea graduală a ofertei curriculare şi multiplicarea posibilităţilor elevului de a 

alege; 

• prioritatea acordată procesului de învăţare şi intereselor elevului; 

• conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în cadrul căreia elevul să fie 

permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare; 

 

 

 

 

 

 

 



Informații privind managementul școlar. Calitatea managerială și stilul de conducere 

În anii şcolari precedenți conducerea şcolii a considerat ca fiind prioritară asigurarea 

eficienţei manageriale acţionând, în acest sens, în mai multe direcţii: 

▪ proiectarea activităţilor la nivelul şcolii, al comisiilor de catedră, al cadrelor didactice, 

respectând Curriculum-ul Naţional, structura anului şcolar şi noul model de proiectare 

didactică; 

▪ constituirea şi actualizarea permanentă a bazei de date informatizate privind încadrarea 

şi formarea continuă a cadrelor didactice, legislaţia, evidenţa şi mişcarea elevilor, informarea 

şi documentarea cadrelor didactice, manualele şcolare, fondul de carte, materiale şi mijloace 

didactice, audio/video/informatice ş.a.; 

▪ asigurarea unui feed-back permanent între echipa managerială, Consiliul de 

administraţie, Consiliul profesoral şi Comitetul de părinți.  

▪ menţinerea climatului optim de muncă prin dezvoltarea responsabilităţii profesionale şi 

manageriale;  

▪ evaluarea personalului didactic conform fişei de evaluare elaborate de M.E.C., în 

corelare cu fişa individuală a postului şi cu prevederile Contractului colectiv de muncă unic la 

nivel de învăţământ;  

O altă prioritate a reprezentat-o asigurarea resurselor materiale necesare asigurării 

climatului optim de funcţionare a şcolii prin: 

▪ asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea şcolii privind instalaţiile sanitare, electrice şi 

de încălzire; 

▪ asigurarea funcţionalităţii tuturor spaţiilor destinate procesului de învăţământ; 

▪ gestionarea, îmbunătăţirea şi utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale existente. 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, actuala echipă 

managerială a școlii se defineşte prin calităţi şi abilităţi precum: gândire logică, capacitate de 

conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea şi 

judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, capacitatea 

de a asculta şi de a lua în considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă, 

încurajarea creativităţii, atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă. 

Echipa managerială promovează un stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă 

prioritate următoarelor variabile: cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. 

Echipa managerială pornește de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de 

modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai corpului 

didactic şi nedidactic. De aceea, se pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea 

acestora. 

Climatul unităţii şcolare a fost unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de 

preocupare a cadrelor didactice; este un climat care oferă satisfacţii. Relaţiile dintre cadrele 

didactice fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. În general, cadrele didactice au 

desfășurat o activitate meritorie implicându-se activ în bunul mers al activităţii educative școlare 

și extrașcolare prin care au urmărit şi promovarea imaginii școlii. Prezentul raport de activitate 

a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi în baza datelor statistice 

furnizate de compartimentul secretariat. Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului 

managerial precum şi a Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea obiectivelor. În cadrul 

activităţilor curriculare şi extracurriculare, activitatea  pedagogică s-a centrat în cea mai mare 

măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

 

 

 

 

 

 



OPȚIUNI STRATEGICE, An școlar 2020-2021 

La baza elaborării planului managerial, au stat următoarele ținte strategice:  

Obiectivul 1: Dezvoltarea relațiilor comunitare prin eficientizarea activităților educative 

precum și consilierea și orientarea școlară a elevilor în vederea integrării active în grupuri 

sociale 

Ținte:   

➢ Cresterea gradului de inserție profesională pe piața muncii în 2021 față de 2020; 

➢ Implicarea mai activă a partenerilor educaționali în procesul instructiv educativ;   

Obiectivul 2: Crearea unui ambient fizic care să asigure desfăşurarea procesului educaţional la 

standardele impuse şi care să garanteze siguranţa şi sănătatea elevilor. 

Ținte:  

➢ Dezvoltarea bazei materiale astfel încât elevii să-și desfășoare orele în spatii adecvate 

cerințelor pieței muncii; 

➢ Bază materială adaptată la curriculum; 

➢ Elevii şi profesorii au acces nelimitat la Internet; 

➢ Activitatea sălilor de curs şi a atelierelor şcoliii trebuie eficientizată şi rentabilizată; 

➢ Condiții de siguranță atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice din școală.   

Obiectivul 3: Extinderea şi diversificarea activităţilor de informare şi consiliere profesională a 

cadrelor didactice 

Ţinte:  

➢ Creşterea numărului cadrelor didactice care utilizează metode moderne de învăţare 

➢ Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională; 

➢ Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor- elev pentru creerea unui climat 

favorabil obţinerii performanţelor.  

Obiectivul 4: Susţinerea cetăţeniei active, egalităţii de şanse şi coeziunii sociale, dezvoltarea 

spiritului antreprenorial  

Ţinte:  

➢ Cadrele didactice şi elevii se implică în activităţi de promovare a cetăţeniei 

active,egalităţii de şanse şi coeziunii sociale,dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

➢ Asigurarea printr-un conţinut adecvat a educaţiei complementare pentru creşterea 

capacităţii de adaptare permanentă în condiţii variate de mediu socio-profesional şi 

pentru refacerea coeziunii sociale prin efectuatea a cel putin o activitate bilunar;   

Obiectivul 5: Promovarea imaginii publice a Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle 

Ținte:  

➢ Conștientizarea elevilor și părinților acestora de importanța învățământului profesional 

și tehnic;  

➢ Realizarea anual a planului de şcolarizare propus, pentru calificările oferite;      

 

 

OBIECTIVE GENERALE, An școlar 2020-2021  

❖ Proces de învăţământ centrat pe elev; 

❖ Coordonarea, prin compartimente, a domeniilor funcţionale de intervenţie managerială 

(curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, parteneriat comunitar);  

❖ Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, a concursurilor (elevi, 

cadre didactice);  

❖ Standardizarea evaluării fundamentată pe experienţa directă a cadrelor didactice și pe 

oferta de formare în domeniu;  

❖ Continuarea proiectului de reabilitare a internatului, a sălii de sport, identificarea 

resurselor necesare; 

❖ Asigurarea şanselor egale în educaţie;  

❖ Reducerea şi prevenirea absenteismului;  

❖ Adaptarea ofertei educaționale în funcție de cerințele comunității locale și a pieței 

muncii, și a nevoile elevilor;  



❖ Asigurarea calităţii actului managerial în unitatea şcolară, având la bază cooperare, 

comunicare, asigurarea unei bune circulaţii a informaţiei interne;  

❖ Abordarea schimbării ca o necesitate interioară, individuală, organizaţională;  

❖ Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate comunitare;  

❖ Armonizarea strategiilor Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle prin proiectarea 

de curriculum ţinând cont de cerinţele locale;  

❖ Dezvoltarea competenţei de comunicare la elevi și profesori deopotrivă și consolidarea 

unei structuri organizatorice complexe și funcționale; 

❖ Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii și alinierea actului educațional din instituție 

la standardele europene; 

❖ Integrarea priorităților privind integrarea europeană;  

❖ Eficacitate, profesionalism în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane în sistem;   

❖ Realizarea încadrărilor, în funcţie de numărul normelor stabilite de Consiliul de 

administrație, prin respectarea curriculum-ului naţional şi a specificului profilului - 

specializării, număr de clase;  

❖ Parteneriat cu familiile elevilor, în vederea participării şi creşterii responsabilităţii 

părinţilor;  

❖ Coordonarea mijlocită şi nemijlocită a proiectelor, programelor promovate de politici 

educaţionale;  

❖ Implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor și autorităţilor locale în  

formarea profesională a elevilor și pentru inserţia socială și profesională a acestora. 

❖ Creșterea și încurajarea performanței și a motivației pentru studiu la elevi prin 

optimizarea calității actului didactic și oferirea unor exemple și modele de viață; 

❖ Dezvoltarea C.D.L.-urilor în funcţie de nevoile integrării sociale și a inserției pe piața 

muncii;  

❖ Integrarea optimă a noilor tehnologii în actul educațional și dezvoltarea mediului 

informațional; 

Pentru anul şcolar 2020–2021, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi 

educaţional pe  priorităţi strategice menționate mai sus, care vor contribui la sporirea accesului 

tuturor elevilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar. Responsabilizarea 

fiecărui reprezentant al organizaţiei şcolare, în vederea desfășurării unui proces de învățământ 

cu finalitate ce vizează și asigură performanța este un lucru care trebuie avut în vedere. 

Și-a organizat şi desfăşurat activitatea în conformitate cu normativele legislative în 

vigoare, precum şi cu respectarea rolului pe care școala îl are, a scopului şi a obiectivelor 

cuprinse în planul managerial. Scopul și obiectivele au fost organizate pe următoarele domenii 

de activitate în planul managerial pentru anul școlar 2020-2021 și sunt următoarele: 

DOMENIUL CURRICULUM 

• Cunoaşterea și aplicarea documentelor de politică educaţională și a finalităţilor pentru 

liceu; 

• Aplicarea Planurilor cadru, a planurilor de învăţământ și a programelor şcolare pentru 

toate clasele, domeniile și specializările existente în planul de şcolarizare conforme cu oridinele 

de ministru și a legislației în vigoare; 

• Aplicarea de norme proceduri, metode de evaluare a competenţelor/obiectivelor de 

referinţă şi a conţinuturilor vizate de curriculă; 

• Concordanţa dintre programa şcolară şi programele de examen;  

• Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile specifice ale comunităţii și la cerinţele pieţei 

muncii;  

• Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor și la 

cerinţele agenţilor economici; 

• Monitorizarea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 

• Aplicarea standardelor pentru evaluarea şi acreditarea periodică a instituţiilor de 

învăţământ –ARACIP și asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care 

să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum și prin respectarea standardelor de calitate; 



• Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performanţă/ 

unităţile de învăţare şi corigenţe din S.P.P- uri şi programe şcolare; 

• Valorificarea rezultatelor obţinute la examenele naţionale și la concursurile şcolare 

pentru creşterea performanţelor şcolare; 

• Colaborarea cu instituţiile abilitate pe probleme de curriculum – ISJ Neamț.  

DOMENIUL MANAGEMENT ŞCOLAR 

• Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate prin inspecţia la clasă, consilierea şi 

îndrumarea cadrelor didactice; 

• Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea realizării 

obiectivelor educaţionale asumate; 

• Transmiterea, în reţeaua şcolară, a tuturor actelor normative specifice emise de MEC 

şi/sau alte instituţii abilitate şi urmărirea respectării prevederilor legale; 

• Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea actului educaţional de calitate; 

• Coerenţă managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare cu sens de 

dezvoltare instituţională; 

• Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională; 

• Prevenirea şi combaterea absenteismului; 

• Parteneriat şcoală-familie; 

• Elaborarea proiectului planului de şcolarizare în conformitate cu prevederile P.R.A.I. şi 

P.L.A.I.; 

• Elaborarea proiectului de încadrare; 

• Monitorizarea activităţii profesorilor diriginţi; 

• Implementarea corectă a legislaţiei specifice managementului şcolar; 

DOMENIUL MANAGEMENTUL RESURSE MATERIALE 

• Gestionarea eficientă şi dezvoltarea resurselor materiale;  

• Atragerea de fonduri extrabugetare şi folosirea acestora pentru completarea bazei 

materiale din laboratoare, cabinete, atelierul şcoală;  

• Fluidizarea fluxului informaţional; 

• Achiziţionarea, gestionarea, păstrarea actelor şi documentelor şcolare 

• Acoperirea necesarului de echipamente didactice moderne şi softuri educaţionale 

pentru toate domeniile curriculare;  

• Îmbogăţirea fondului de carte la bibliotecă; 

• Îmbogăţirea bazei materiale pentru activităţile sportive desfăşurate de clasele de 

învăţământ tehnologic; 

• Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte de finanţare şi prin mărirea 

contribuţiei comunităţii locale, ca urmare a adaptării ofertei educaţionale la nevoile acesteia;  

DOMENIUL MANAGEMENTUL RESURSE UMANE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

ȘI FORMARE CONTINUĂ 

• Asigurarea condiţiilor pentru ca întregul personal să cunoască şi să aplice legislaţia 

referitoare la resursa umană din sistemul de învăţământ preuniversitar; 

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în vederea realizării scopurilor educaţionale 

şi asigurarea calităţii educaţiei prin formarea continuă şi perfecţionare prin activităţi organizate 

la nivelul comisiilor metodice, participare la cercuri pedagogice la nivel de sector şi municipiu, 

participare la programe de formare organizate de CCD Neamț şi alţi furnizori de formare, 

participare la examenele de acordare a gradelor didactice; 

• Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii activităţii 

desfăşurate și motivarea personalului pentru creşterea eficienţei muncii; 

• Transmiterea informaţiilor privind actele normative legate de încadrarea, perfecţionarea 

şi evaluarea cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar; 

• Prezentarea ofertelor de formare continuă prin CCD Neamț; 

 

 



 

DOMENIUL MANAGEMENTULUI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE ŞI 

DE PARTENERIAT 

• Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali la nivel local, regional, 

naţional, european și coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat intern şi internaţional 

• Colaborarea cu instituţii guvernamentale şi organizaţii nonguvernamentale abilitate în 

derularea programelor şi proiectelor educaţionale; 

• Organizarea şi coordonarea proiectelor educative şcolare şi extraşcolare specifice pentru 

elevi şi tineri; 

• Implicarea mai activă a părinţilor în viaţa şcolii. 

• Crearea condiţiilor necesare încheierii de parteneriate între unităţile de învăţământ şi 

comunitatea locală , organizaţii non-guvernamentale, agenţi economici etc. 

DOMENIUL MANAGEMENTUL PROMOVĂRII IMAGINII ȘCOLII  

• Gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public; 

•  Organizarea de lecţii deschise la discipline de cultură generale şi de specialitate şi 

instruire practică la nivel de școală sau licee tehnologice din județ; 

• Asigurarea transparenţei deciziilor luate şi a activităţilor desfăşurate; 

• Organizarea de schimburi de experienţă (vizite , conferinţe etc) cu unităţi din județ;în 

şcoală; 

•  Reamenajarea Punctului de documentare pentru acţiuni metodice la nivel de școală; 

• Transmiterea unei imagini pozitive a şcolii în rândul comunităţii locale;  

• Organizarea punctelor de informare şi documentare;  

• Organizarea de schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ tehnic şi a altor 

acţiuni care să aibă scopul cunoaşterii activităţii desfăşurate în Liceul Tehnologic Sfântul Ioan 

de La Salle; 

• Participarea la Târgul de ofertă educaţională organizat la nivel de județ; 

• Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea şcolii şi conturarea unei imagini 

pozitive a şcolii în rândul comunităţii locale prin realizarea de pliante şi lectorate semestriale 

cu părinţii;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZA SWOT 

 

realizată la nivelul şcolii arată următoarele: 

Domeniul Resurse curriculare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Şcoala dispune de baza legală necesară elaborării ofertei curriculare; 

- Există o bază didactică ce permite orientarea ofertei curriculare spre 

informatică, limbi străine, chimie, fizică, biologie, limba română, 

sport, pentru extindere, sau matematică, istorie, geografie, ştiinţe 

sociale pentru aprofundare; 

- Dotarea şcolii permite orientarea ofertei şcolare spre discipline cu 

nivel ridicat de aplicabilitate, mai ales în domeniul informaticii, 

electronicii, şi construcţii şi industriei uşoare; 

- Nivelul de pregătire al profesorilor oferă posibilitatea abordării unei 

palete foarte largi de discipline în oferta curriculară; 

- Disciplinele de învăţământ din trunchiul comun sunt foarte bine 

încadrate cu profesori şi beneficiază de mijloacele de învăţământ 

necesare; 

- Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 100%, 

- Rezultate foarte bune la concursurile şcolare (olimpiade şcolare pe 

discipline de învăţământ, sesiuni de referate şi comunicări, concursuri 

locale; 

- Nivelul ridicat de pregătire al unor elevi şi dorinţa lor de obţinere a 

unor rezultate remarcabile; 

- CDL adaptat la nevoile elevilor; 

- Unii elevii nu manifestă interes pentru 

anumite disciplinele de învăţământ, chiar 

din trunchiul comun, dacă acestea nu sunt 

discipline de bacalaureat sau admitere; 

- Numărul disciplinelor de învăţământ din 

trunchiul comun este prea mare.  

- Sunt multe discipline cu o oră pe 

săptămână. în mare parte acestea ajung să 

fie desconsiderate de elevi. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Posibilitatea învăţării a două limbi străine la nivel ridicat; 

- Posibilitatea formării deprinderilor de utilizare a calculatorului, 

inclusiv de promovare a examenului ECDL; 

- Posibilitatea obţinerii de către elevi a atestatelor profesionale (limbi 

străine, informatică); 

 

- Disciplinele de învăţământ din CDL oferă elevilor şansa 

specializării în funcţie de interesul pe care îl au; 

- Pregătirea pentru admitere în învăţământul superior la cote ridicate; 

- Posibilitatea de a participa la activităţi de performanţă de nivel 

naţional (tabere, sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri pentru 

elevi, competiţii sportive, etc.); 

- Utilizarea reţelelor de calculatoare pentru comunicare, realizarea de 

soft propriu, utilizarea softului existent în 

activitatea didactic. 

- Absenteismul se accentuează, mai ales la 

clasele a XI-a; 

- Numărul disciplinelor de învăţământ 

studiate şi ca urmare numărul orelor de 

curs/elev într-o săptămână este prea mare, 

fapt ce duce la supraîncărcarea elevilor; 

- Încărcătura exagerată a programelor 

şcolare şi numărul prea mare de discipline 

de învăţământ/elev; 

 

 
Domeniul Resurse umane, dezvoltare profesională și formare continuă 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Încadrarea şcolii cu personal calificat la toate disciplinele de 

învăţământ; 

- Participarea profesorilor la cursuri de formare continuă este tot mai 

numeroasă; 

- Este în creştere numărul profesorilor tineri care se 

înscriu la doctorate şi master; 

- Profesorii sunt implicaţi în activităţi ştiinţifice şi metodice în foarte 

mare măsură; 

- Preocuparea profesorilor pentru obţinerea de performanţe ridicate în 

activitatea cu elevii (olimpiade, concursuri şcolare, competiţii sportive, 

etc.); 

- Organizarea foarte bună a activităţilor la nivelul catedrelor;  

-   Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor  

- Diseminarea experienţelor pozitive se 

face cu dificultate; 

- La unele discipline  este mare fluctuaţia 

de cadre didactice, ceea ce afectează 

negativ principiul continuităţii şi are efecte 

asupra calităţii educaţiei; 

- Unele cadre didactice manifestă lipsă de 

disponibilitate în a desfăşura activităţi 

extracurriculare sau extraşcolare; 

- Există încă profesori care nu au înţeles 

corect că şcoala trebuie să presteze o 

activitate care să satisfacă nevoile elevului 

şi aşteptările familiei; 



didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, 

creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 

- Personalul didactic auxiliar foarte bine pregătit pentru activitatea pe 

care o desfăşoară; 

- Relaţiile profesor-elev, conducerea şcolii–profesor, conducerea 

şcolii-personal, şcoala-familie sunt foarte bune. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Posibilitatea de stimulare a profesorilor cu performanţe remarcabile 

în activitate prin: premii, distincţii, etc.; 

- Asigurarea posibilităţii de participare la activităţi de formare şi 

perfecţionare a profesorilor; 

- Valorificarea experienţei profesorilor care au urmat cursuri de 

formare; 

- Valorificarea experienţei pozitive a liceelor partenere la programe 

externe; 

- Îmbunătăţirea comunicării în cadrul şcolii (între profesori de aceeaşi 

specialitate, prin activităţi la nivelul catedrelor, între catedre, etc.) 

- O mai bună comunicare cu şcoli partenere din ţară şi din străinătate 

 - Interesul dirijat al elevilor de către unii 

părinţilor spre anumite discipline de 

învăţământ şi neglijarea altora; 

- Prin dispariţia examenului de admitere în 

învăţământul superior nota devine mai 

importantă decât nivelul de pregătire al 

elevilor; 

- Influenţa mediul extern poluant: filme 

nepotrivite pentru tineri, discoteci şi 

localuri publice în care se bea, se fumează 

sau se petrec alte lucruri ce pot influenţa în 

rău comportamentul tinerilor. 

 
Domeniul Managementul școlar 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existența Planului de Acțiune al școlii și a Planului managerial; 

- Legalitatea încadrării și politica de personal; 

- Se folosește un management de tip participativ, cu  delegarea de 

sarcini; 

- Echipa managerială este deschisă spre colaborare și lucru în echipă; 

- Existența unor structuri submanageriale (comisii metodice și 

comisii de lucru); 

- Relații bune ale managerului cu participanții la actul educațional; 

- Interes pentru amenajarea spațiilor din dotare corespunzătoare 

cerințelor moderne; 

- Buna colaborare a echipei manageriale cu beneficiarii indirecți și cu 

comunitatea locală. 

- Depășirea timpului de lucru al 

managerilor, prin încercarea de rezolvare 

a sarcinilor ce țin de managementul de 

nivel inferior; 

- Instabilitate legislativă economică și 

socială; 

- Asumarea sarcinilor șefilor de 

compartimente sau comisii, în situația în 

care aceștia nu își asumă 

responsabilitățile sau nu rezolvă sarcinile 

ce le revin. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Posibilitatea îmbunătățirii competențelor manageriale prin 

participarea la cursuri de formare sau prin schimb de bune practici; 

- Disponibilitatea partenerilor de a se implica 

- în derularea managementului școlii. 

- Imposibilitatea realizării planului de 

investiții și reparații și a achitării 

utilităților, în condițiile unui buget 

alocat necorespunzător; 

- Legislație stufoasă cu riscul 

supraîncărcării 

   agendei de lucru a echipei manageriale. 

 
Domeniul Resurse materiale si financiare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Crearea unei atmosfere propice dezvoltării armonioase a 

elevilor;  

- Nivelul de confort din şcoală este ridicat; 

- Baza sportivă a şcolii este în stare foarte bună, atât sala 

de sport cât şi terenul în aer liber; 

- Laboratorul de informatică este foarte bine echipat cu 

calculatoare; 

- Biblioteca şcolii este bine organizată, funcţională şi 

dispune de un fond de carte ce acoperă în mare măsură 

solicitările de la toate disciplinele de învăţământ; 

- Reţeaua de informatică a şcolii este extinsă în toată 

unitatea şi este foarte eficientă; 

- În şcoală nu există laboratoare de fizică, 

chimie şi biologie, doar unul multifuncțional 

- Laboratorul de informatică este organizat în 

spaţiu prea mic; 

- Lipsa unei planificări de alocare de resurse 

financiare pe termen mediu şi lung îngreunează 

elaborarea unei strategii de dezvoltare a şcolii. 



- Accesul la internet este posibil şi prin sistem wirelles în 

toată unitatea. 

- Spaţiul de şcolarizare se prezintă, în cea mai mare parte, 

în condiţii foarte bune; 

- Bugetul şcolii acoperă necesarul minim de funcţionare; 

- Există resurse financiare extrabugetare; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Acordarea de burse pentru elevi (burse de merit, bani de 

liceu, etc.); 

- Amenajarea bibliotecii ca spaţiu CDI; 

- Realizarea unei baze de date accesibilă profesorilor şi 

elevilor şi utilă pentru activităţi de predare – învăţare - 

evaluare; 

 

- Insuficienţa resurselor financiare pentru 

realizarea obiectivelor şcolii; 

- Insuficienţa resurselor proprii pentru 

acoperirea completă a cerinţelor şcolii care nu se 

pot realiza de la buget; 

- Centralizarea deciziei privitoare la încheierea 

de contracte care ar putea aduce venituri şcolii; 

 
Domeniul Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- O foarte bună colaborare cu părinţii; 

- O foarte bună colaborare cu grupul de Cercetaşi 

(Scout) din ţară, Acţiunea Catolică din Moldova şi 

grupul de Familii din Pildeşti. 

- Colaborare permanentă cu Primăria Cordun şi 

Consiliul local; 

- O bună colaborare cu Direcţia Sanitară a judeţului, 

Poliţia, Biserica locală, etc. 

- O foarte bună colaborare cu firme specializate în 

construcții și materiale de construcții, instalaţii 

sanitare şi electronică; 

- Dificultăţi în atragerea sponsorilor; 

- Relaţiile de colaborare cu liceele din oraş nu au 

un cadru organizat; 

- Neparticiparea şcolii la toate activităţile 

organizate de Primăria Cordun;  

- Neparticiparea şcolii la programe iniţiate de 

primărie, în calitate de partener; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Sprijinirea şcolii şi a cadrelor didactice implicate sau 

interesate în derularea unor viitoare proiecte naţionale 

şi internaţionale de tip:  Comenius, Erasmus, POS-

DRU etc.; 

- Schimburi de experienţă cu licee din ţară şi străinătate 

în cadrul programelor; 

- Realizarea de venituri proprii din închirieri de spaţii, 

cursuri organizate de şcoală, sponsorizări şi donaţii; 

- Activităţi culturale de amploare (spectacole de teatru, 

spectacole muzicale, competiţii sportive interşcolare, 

etc.); 

- Schimburi bilaterale cu licee tehnice de prestigiu din 

ţară; 

- O bună colaborare cu media locală pentru menţinerea 

imaginii şcolii la cote ridicate; 

- Interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai mult 

spre notare decât spre cunoştinţele acumulate, din 

cauza modului în care se face admiterea în cele mai 

multe instituţii de învăţământ superior; 

- Influenţa negativă a mediului extern poluant 

pentru tineri (filme, internet, discoteci, baruri, etc.); 

- Scăderea interesului general pentru şcoală de 

nivel performant; 

- Dificultăţile materiale ale părinţilor duc la 

diminuarea sprijinului pe care îl acordă şcolii; 

 

 

 

Domeniul Managementul promovării imaginii școlii 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Foarte bună colaborare cu părinții elevilor, biserica, 

poliția, Consiliul Local Cordun și Gherăești; 

- Achiziționarea de materiale promoționale și 

distribuirea lor cu prilejul diverselor acțiuni realizate 

în școală sau în afara ei; 

- Participarea cadrelor didactice la diverse întâlniri în 

țară sau străinătate  unde au promovat liceul nostru 

prin exemplele de bune practici arătate; 

- Promovarea în mediul online a activităților realizate; 

- Colaborarea cu presa scrisă și televizată. 

- Fonduri insuficiente pentru a procura materialele 

necesare unei mai bune promovări; 

- Neimplicarea școlii în târgul ofertei școlare 

organizat de ISJ Neamț: 

- Reticența unor cadre didactice  de a se implica în 

acțiuni de promovare;  

- Scăderea interesului elevilor pentru activităţi 

extraşcolare din cauza programului şcolar 

încărcat; 



- Creşterea prestigiului şcolii noastre în prezent, ca 

urmare a rezultatelor obţinute. 

- Volum imens de muncă pentru cadrele didactice 

(întocmirea unor situaţii, raportări, analize etc.), 

în detrimentul timpului alocat pregătirii şi 

desfăşurării activităţii didactice propriu-zise; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Implicarea familiei, a comunității în a ne promova 

imaginea; 

- Realizarea de venituri proprii din închirieri de spaţii, 

cursuri organizate de şcoală, sponsorizări şi donaţii; 

- Sprijinirea şcolii şi a cadrelor didactice implicate sau 

interesate în derularea unor viitoare proiecte naţionale 

şi internaţionale de tip:  Comenius, Erasmus, POS-

DRU etc.; 

- Participarea cadrelor didactice dar și a elevilor la 

diverse competiții, concursuri, olimpiade de unde s-au 

întors cu rezultate deosebite. 

- Schimburi de experienţă cu licee din ţară şi străinătate 

în cadrul programelor; 

- Activităţi culturale de amploare (spectacole de teatru, 

spectacole muzicale, competiţii sportive interşcolare, 

etc.); 

- Scăderea interesului general pentru şcoală; 

- Influenţa negativă a mediului extern poluant 

pentru tineri (filme, internet, discoteci, baruri, etc.); 

- Dificultăţile materiale ale părinţilor duc la 

diminuarea sprijinului pe care îl acordă şcolii; 

 

 

 
Probleme strategice identificate pe baza analizei SWOT ne obligă pe noi, să avem în vedere 

ţintele stabilite la nivel judeţean pentru învăţământul  tehnologic dar ne propunem să acordăm 

o atenţie particulară, dar nu exclusivă, următoarelor şase principii propuse ca priorităţi la nivel 

naţional: 

Managementul calităţii 

➢ Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează 

îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 

➢ Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie care să satisfacă 

aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate; 

➢ Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurilor responsabile 

cu evaluarea internă a unităţii; 

➢ Optimizarea procedurilor de monitorizare şi de evaluare a calităţii procesului de 

învăţământ. 

 

Managementului  instituţional 

➢ Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei educaţionale 

şi de formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 

➢ Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul 

şcolii; 

➢ Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare; 

➢ Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 

➢ Reabilitarea şi modernizarea infrastructuri; 

➢ Gestionarea imaginii instituţiei; 

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

➢ Dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere profesională; 

➢ Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social; 

➢ Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi – comunitate locală) faţă 

de activitatea didactică din unitatea şcolară; 

➢ Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel 

local, regional, naţional şi internaţional. 

 

 

 



Managementul resurselor 

➢ Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, 

organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 

calificat. 

 

Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

➢ Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi 

furnizarea programelor de învăţare. 

 

Predarea, instruirea practică şi învăţarea - Managementul educaţional 

➢ Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

➢ Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii; 

➢ Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de 

referinţă şi a conţinuturilor vizate de curricula şcolară; 

➢ Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare; 

➢ Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii 

scopurilor educaţionale şi a asigurării calităţii în învăţământ; 

➢ Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de reconversie profesională în vederea 

acoperirii 

➢ necesarului de cadre pentru disciplinele care au deficit de personal calificat; 

➢ Implicarea şcolii în parteneriate şcolare în cadrul Programului de învăţare pe tot 

parcursul vieţii ; 

➢ Definirea şi promovarea ofertei educaţionale; 

➢ Corelarea ofertei IPT de la Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle cu nevoile de 

calificare a populaţiei şcolare. 

 

Evaluarea şi certificarea învăţării 

➢ Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini 

progresul elevilor. 

➢ Din analiza SWOT se mai constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi 

oportunităţi legate de creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic, care pot fi 

utilizate cu succes pentru dezvoltarea liceului nostru: 

➢ Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice în revista şcolii şi în 

şedinţele consiliului profesoral în scopul motivării, cel puţin morale a acestora; 

➢ Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor 

specifice organizate la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi a creşterii 

eficienţei acestora în cadrul formării continue; 

➢ Implicarea diriginţilor în consilierea elevilor şi a părinţilor privind educaţia elevilor şi 

creşterea performanţelor şcolare, scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

➢ Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă 

intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

➢ Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile 

locale, în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar; 

➢ Antrenarea şi formarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a cadrelor didactice 

în elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile 

pentru dezvoltarea instituţională; 

➢ Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere de calitate pentru 

diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar; 

➢ Identificarea, prin şefii comisiilor metodice, a nevoilor de formare a cadrelor didactice 

şi monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate; 

➢ Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale (săli de clasă, 

laboratoare, cabinete, ateliere, bibliotecă); 



➢ Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de dezvoltare 

intelectuală a elevilor; 

➢ Creşterea ofertei de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi piaţa 

muncii; 

➢ Promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţială; 

➢ Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de 

dezvoltare a spiritului şi a culturii antreprenoriale şi de educaţie pentru o cetăţenie 

activă; 

➢ Dezvoltarea softurilor educaţionale în toate domeniile şi ariile curriculare. 

 
Surse care vin în sprijinul analizei SWOT realizate: 

❖ Statisticile școlii; 

❖ Evidența contabilă; 

❖ Inventarul școlii; 

❖ Contactele de muncă; 

❖ Plan de școlarizare; 

❖ Site-ul școlii, albume foto, pagina de facebook;  

❖ Bugetul școlii; 

❖ Legislația în vigoare; 

❖ Studii realizate la nivel de școală; 

❖ Date privind inserția socio-profesională a absolvenților. 

 

 

GRUPURI DE INTERES 
M.E.C. SE AȘTEAPTĂ: ➢ să se respecte politica școlară; 

➢ școala să fie mai bine susținută de societate. 

I.S.J. URMĂREȘTE: ➢ parcugerea programei școlare; 

➢ utilizarea resurselor educaționale indiferent de 

modul de prezență la clasă a elevilor: fizică sau 

online; 

➢ obținerea de rezultate bune și încadrarea în 

viața publică și privată. 

ELEVII DORESC: ➢ sprijin și îndrumare în dezvoltarea personală; 

➢ consiliere în problemele de învățare, reușită în 

viață; 

➢ implicarea mai activă a școlii în orientarea lor 

școlară și profesională; 

➢ creșterea încrederii în sine; 

➢ obținerea de rezultate bune. 

PĂRINȚII URMĂRESC: ➢ buna pregătire a copiilor; 

➢ asigurarea reușitei în continuarea studiilor; 

➢ pregătirea copiilor pentru viață; 

➢ sprijin în educarea copiilor; 

➢ siguranța fizică și spirituală a copiilor. 

COMUNITATEA URMĂREȘTE: ➢ primăria așteaptă formarea de buni cetățeni; 

➢ poliția urmărește existența unui comportament 

civilizat; 

➢ societatea așteaptă implicarea în acțiuni 

caritabile și de voluntariat. 

 

 

 

 

 

 



NEVOI IDENTIFICATE 

MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ 

➢ îmbunătățirea calității educației; 

➢ formarea în domeniul managementului a mai 

multor cadre didactice. 

CURRICULUM ȘI EVALUARE ➢ îmbunătățirea actului educațional prin 

centrarea activității pe elev; 

➢ dezvoltarea activității interdisciplinare; 

➢ proiectarea și aplicarea unei evaluări 

sistemice. 

RESURSE UMANE ➢ crearea unui corp profesoral de calitate; 

➢ creșterea promovabilității la examenul de 

Bacalaureat, având ca țintă 80%; 

➢ creșterea numărului de premii la olimpiade și 

➢ concursuri; 

➢ sporirea interesului cadrelor didactice pentru 

➢ activitățile extracurriculare; 

➢ intensificarea preocupărilor pentru 

promovarea imaginii școlii și mediatizarea 

rezultatelor; 

➢ implicarea în mai mare măsură a elevilor și 

părinților în activitățile școlii. 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE ➢ creșterea numărului de mijloace moderne de 

predare; 

➢ atragerea de fonduri extrabugetare; 

➢ îmbunătățirea bazei materiale a școlii. 

PARTENERIATE ȘI RELAȚII 

COMUNITARE 

➢ încheierea și derularea mai multor 

parteneriate; 

➢ implicarea școlii în proiecte comunitare și 

europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORITĂȚI LA NIVELUL SEMESTRULUI II 

 

 Să investim constant în baza materială şi umană a şcolii oferind elevilor noştri o formare de 

calitate şi dovedind astfel titlul de şcoală acreditată;  

 Să adaptăm orice este nevoie pentru ca să răspundem “necesităţilor clienţilor noştri reali”: 

programe, conţinuturi, metode…;  

 Să consolidăm sistemul de evaluare integrală care să ţină seama de trei criterii:  

❖ criteriul de capacitate sau conţinut (cunoştinţe teoretice, asimilarea şi urmărirea 

instrucţiunilor verbale, scrise şi simbolice); 

❖ criteriul de îndemânare sau abilităţi (organizarea/planificarea muncii, metodă, ritm de 

lucru, calitatea muncii realizate); 

❖ criteriul de atitudine (iniţiativă, munca în echipă, prezenţă/punctualitate, 

responsabilitate/interes); 

 Având în vedere că şcoala noastră oferă o formare cu caracter profesional care are drept ţintă 

integrarea într-o întreprindere sau crearea unor mici firme, să-i ajutăm pe elevii noştri să înveţe 

“făcând” prin crearea în şcoală a unor simulări de firme (Această propunere presupune o strânsă 

colaborare interdisciplinară – „Învăţarea prin proiecte”); 

 Să cultivăm mai mult comunicarea şcoală-părinţi, mai ales în cazul elevilor cu probleme, să 

organizăm cu ei sesiuni de formare şi să-i invităm la evenimentele festive deosebite din şcoală: 

zilele şcolii, cursul festiv al absolvenţilor… 

 Să facem tot posibilul să căutăm sprijin şi fondurile necesare pentru a acoperi cheltuielile 

curente. Să răspândim datele Asociaţiei pentru a avea şanse de a beneficia de programul 2% în 

care suntem deja incluşi; 

 Să prezentăm, în cadrul şedinţelor profesorale, un subiect formativ pe teme variate, să 

organizăm anual sesiuni de formare pedagogico-lasalliană şi, în perioada inter-semestrială, un 

curs de informatică; 

 Să deschidem şcoala noastră tuturor iniţiativelor/proiectelor (interne şi externe) de formare 

permanentă a adulţilor; 

 Să organizăm şi să oferim diferite cursuri în afara programului şcolar: TIC, limbi străine, dans 

folcloric, chitară... 

 Să organizăm un program de însoţire-ajutorare a elevilor cu rezultate şcolare slabe (în afara 

programului şcolar obişnuit) dar și a celor care sunt singuri, au părinți plecați la muncă în 

străinătate; 

 Să favorizăm implicarea activă a Comitetului de părinţi şi a Consiliul elevilor în şcoala noastră. 

 Să studiem oportunităţile introducerii ciclului liceal în şcoala noastră şi să luăm o decizie în 

acest sens după o analiză serioasă a contextului social şi aşteptărilor elevilor; 

 Să facem cunoscută oferta educaţională în zonă printr-un marketing mai activ, enumerând: 

avantajele elevilor, dotarea şcolii, proiecte de binefacere, site... 

 Să promovăm actiunile și activitățile desfășurate pe pagina de facebook a liceului https://ro-

ro.facebook.com/pages/category/High-School/Liceul-La-Salle-Pilde%C5%9Fti-105635072856963/ și 

pe noul site al școlii 

 Editarea revistei școlii ”Școala de la răscruce” – în perioada semestrului II în două numere: în vacanța 

de Paște și revista dedicată absolvenților 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://ro-ro.facebook.com/pages/category/High-School/Liceul-La-Salle-Pilde%C5%9Fti-105635072856963/
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ANEXE LA RAPORTUL PRIVIND STAREA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI la nivelul semestrului I 

an școlar 2020-2021 
 

Anexa 1 

 

 

 

ACTIVITATEA ÎN SECTORUL ADMINISTRATIV 

 
Serviciul de administraţie pentru anul şcolar 2020-2021, semestru I, a urmărit asigurarea 

tuturor materialelor necesare începutului de an școlar, a igienizării spațiilor care au necesitat 

acesta, contribuind astfel la buna desfășurare a activității instructiv-educative din școală.  

 A realizat următoarele activităţi:  

✓ A contactat firmele care avem contracte de prestări servicii să vină să realizeze: 

dezinfecția, deratizarea spațiilor din școală, să verifice stingătoarele, prizele, împământarea, 

paratrăsnetul, hidranții și sistemul de detecție a gazelor, fumului și efracției;  

✓ A achiziționat 10 laptopuri și 10 camere de luat vedere cu rezoluție puternică pentru a 

asigura transmiterea  orelor în regim online; 

✓ A amplificat semnalul la internet prin procurarea de 4 amplificatoare de semnal și s-a 

modificat rețeaua de cabluri pentru a realiza amplificarea semnalului; 

✓ S-au achiziționat 3 videoproiectoare la sălile de clasa de la etaj pentru o mai bună 

activitate la clasă; 

✓ A procurat materiale de dezinfectat mâinile și suprafețele, dozatoare de hârtie la toate 

grupurile sanitare din școală, săpun și dozatoare de săpun; 

✓ A procurat măști de protecție de unică folosință pentru elevi si cadrele din școală; 

✓ A stabilit traseele de intrare și ieșire pentru elevi folosite pe perioada activității față în 

față;  

✓ A coordonat şi verificat efectuarea controlului medical anual obligatoriu a personalului 

didactic, didactic auxiliar, nedidactic;  

✓ A planificat, coordonat şi controlat activitatea personalului nedidactic (contabilitate, 

curăţenie şi întreţinere);  

✓  A urmărit aplicarea şi respectarea normelor de igienă în cadrul instituţiei de învăţământ;  

✓ A asigurat dotarea cu materiale pentru protecţia muncii, PSI;  

✓ A efectuat reparațiile la instalațiile de alimentare cu apă și de încălzire, 

✓ A efectuat demersurile necesare pentru a pune în funcțiune centrale termine împreună 

cu persoane care realizează serviciul de RSTV la centralele termice; 

✓ A participat la operaţiunea de inventariere a bunurilor din incinta şcoală. 

✓ A achiziționat materialele necesare pentru ateliere de întreținere și cele școlare; 

✓ A realizat igienizarea spațiilor care au necesitat aceasta; 

✓ A elaborat fişele posturilor  și de evaluare pentru întreg personalul nedidactic;  

✓ A asigurat instruirea pe linie de protecţia muncii, prevenire şi stingere a incendiilor 

personalului nedidactic, a verificat respectarea normelor în vigoare;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 
Raportul serviciului financiar contabil 

Bugetul prevăzut şi consumat pentru anul şcolar 2020-2021 comparativ cu 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020, semestrul I este următorul: 
CONCEPT 

 
CHELTUIEL

I  

 2017-2018 

CHELTUIEL

I  

2018-2019 

CHELTUIELI  

2019-2020 

CHELTUIELI  

2020-2021 

Buget prevăzut 

2020-2021 

   
    

 ÎNTREŢINERE 1.1 Încălzire - GAZ 1.850.40 3405,79 796,08 

1490,72 6.500 

 

  1.2 Electricitate 850.01 904,04 802,46 
932,90 2.500 

  

1.3 Curăţenie - 

dezinfecţie 243.39 146,83 191,62 

1276,94 2.000 

  1.4 Altele 0.00 0,00 0 0 0 

  

2.1 Telefon, fax, 

nternet... 84.25 86.08 46,99 

46,36 200 

     

SECRETARIAT 

2.2 Hârtie, Xerox, 

birotică, 619.11 489,74 479,45 

342,9 1.500 

  2.3 Altele, Posta 41.31 86,01 53,90 
77,07 200 

 PERSONAL 3.1 Salarii personal 43.767.39 57328,33 50718,98 70770,18 180.000 

      ANGAJAT 

3.2 Impozite si taxe 

la stat 28.863.28 38317,27 35402,15 

46270.96 135.000 

  

3.3 Formare 

permanentă 732.21 759,87 1021,29 

171,67 2.000 

  3.4 Altele 0.00 0 0 0 2.000 

MATERIALE 

4.1 Bibliotecă şi 

manuale 71.62 378,04 963,64 

280,64 2.000 

     DIDACTICE 

4.2 Materiale 

audiovizuale 0.00 234,78 0 

1900 1.000 

 

4.3 Materiale 

laborator şi soft 422.77 307,71 2844,76 

4306,56 3.500 

 

4.4 Material 

didactic ateliere 285.47 65,22 856,18 

833,80 3.000 

 

4.5 Materiale 

sportive 0.00 0 147,35 

13,58 200 

MOBILIER ŞI 5.1 Mobilă 0.00 534,63 0 
0 0 

REPARAŢII 

5.2 Bunuri și 

servicii întreținere 1.092.10 935,39 1995,82 

1178,14 5.000 

  5.3 Altele 551.74 0 0 
1108,70 1.000 

TRANSPORT 

6.1 Benzină, chelt. 

maşină  0.00 428,38 418,18 

104,14 1.000 

  

 6.2 Alte cheltuieli 

transport 188.74 241,62 179,70 

95,48 500 

OBLIGAŢII 7.1 At. sociale... 311.91 106,07 185,72 262,95 1.000 

     SOCIALE  Absolvenți - 476.81 386,98 223,68 
0 1.500 

  

Promovare imagine 

scoala 51.54 651.23 31,67 

0 1.000 

DIVERSE 

8.1 Asigurare 

clădire 0.00 0 0 

0 2.000 

  

8.2 Diverse: com. 

bancare 121.89 128,03 106,30 

142,55 400 

 TOTAL CHELTUIELI 80.625,96 105.922,53 97.596,72 131.536,76 355.000 

          

CONCEPT 
 

Intrări totale 2017-

2018 sem I 

Intrări totale 2018-2019 

sem I 

Intrări totale  

2019-2020  

sem I 

Intrări totale  

2020-2021  

sem I 

      

 9. VENITURI 9.1 Taxe şcolare 5.583,75 
6.030,05 6.770,14 5.335,70 

  

9.2  Fiantare Statul 

roman 43.916,82 

54.446,32 94.339,3 99.638,72 

  

9.3 Alte spons. 

/dobanzi  7.558,84 

37.986,22 24.236,36 30.446,86 

  

9.4 Sponsorizare 

PROYDE 23.000,00 

18.000 15.000 0 

  

9.5 Fond cumulat 

anterior 32.000,00 

25.781 1.779,96 35.343 

 TOTAL intrări  112.059,41 
142.243,59 158.095,76 170.764,27 

 

 



Anexa 3 

Raportul serviciului de secretariat 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

SEMESTRUL I , AN ȘCOLAR 2020– 2021 

COMPARTIMENT SECRETARIAT 

 

 

a. ZONE DE COMPETENȚĂ: 

- Registratură – relații cu publicul; 

- Personal – resurse umane; 

- Asistență managerială; 

- Acte studii – documente școlare; 

- Elevi. 

 

b. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE 

 

❖ întocmirea situaţiilor statistice (pe formulare tipizate) și în SIIIR; 

❖ raportarea situaţiei absentelor elevilor; 

❖ rezolvarea corespondenţei curente privind mişcarea elevilor; 

❖ eliberare adeverinţe, foi matricole, diplome; 

❖ în registrul de corespondentă pentru anul şcolar 2020-2021, au fost înregistrate adeverinţe elevi, 

adeverinţe venit, adeverinţe vechime, raport/salariat, corespondenţă ISJ, primărie, Poliţie, 

unităţi şcolare; 

❖ elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului personal de funcţii, acte 

adiționale; 

❖ întocmirea statului de personal pe trepte şi gradaţii; 

❖ întocmirea, înregistrarea şi eliberarea actelor de studii pentru absolvenţi (certificate de absolvire 

a ciclului inferior al liceului, diplome de absolvire a liceului, certificate de calificare nivel 4, 

diplome de bacalaureat, certificate de competenţe lingvistice şi digitale, foi matricole); 

❖ completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigenţă; 

❖ completarea Registrului de evidenţă a elevilor pentru noul an şcolar ; 

❖ întocmirea dosarelor personale pentru personalul nou venit în unitate; 

❖ întocmirea fişelor postului şi a deciziilor de încadrare pentru personalul unităţii; 

❖ întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic; 

❖ completarea Registrului de evidenţa a salariaţilor ( formatul electronic ) şi transmiterea la ITM; 

❖ completarea registrelor matricole cu situaţiile şcolare ale elevilor nou veniţi; 

❖ întocmirea situaţiei statistice pentru sfârşitul semestrului; 

❖ realizarea bazei de date  pentru elevii claselor a 12-a în vederea simulărilor şi examenelor de 

bacalaureat şi certificare a competenţelor profeionale; 

❖ situaţii solicitate de Consiliul judeţean(elevi în plasament, elevi cu CES, absenţe elevi pentru 

alocaţie complementară, etc) 

❖ verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar; 

❖ înmatricularea elevilor nou veniţi (cf. cererilor de transfer aprobate), rezolvarea corespondenţei 

privind mişcarea elevilor; 

❖ întocmirea lunară a pontajelor personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţii şi 

întocmirea pontajului pentru personalul didactic navetist; 

❖ încheierea si înregistrarea în REVISAL a contractelor de muncă a cadrelor didactice pentru anul 

şcolar 2020-2021 și a actelor adiționale întocmite ulterior; 

 

c. COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ 

 

• cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ; 

• cu elevii şcolii; 



• cu alte compartimente: contabilitate,compartimentul administrativ - întreținere, bibliotecă, 

psiholog. 

• I.S.J., Primărie, Protecţia Copilului, Poliţie,  toate instituţiile de învăţământ, etc. 

 

d. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

 

Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere 

activitatea polivalentă, complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea 

de a da prioritate rezolvării situațiilor urgente. 

Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului 

având în vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului. 

Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a 

solicitărilor, amabilitatea, ținuta morală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 

Raport de activitate a Comisiei  metodice Discipline tehnice pe semestrul I 

An ṣcolar 2020-2021 

 

În anul școlar 2020-2021, structura Comisiei metodice Discipline tehnice cuprinde 8 

cadre didactice, din care 5 sunt cu normă întreagă în liceu, iar 3 sunt la plata cu ora.  

În semestrul I, din anul scolar  2020-2021, preocuparea principală a cadrelor didactice 

din cadrul comisiei metodice Discipline tehnice  a fost desfăşurarea procesului instructiv-

educativ în condiţii optime, în conformitate cu planurile cadru și  programele școlare în vigoare, 

ținând cont de situația epidemiologică  cauzată de numărul de  îmbolnăviri  cu virusul SARS-

CoV-2. Chiar și în aceste condiții neprielnice, maiștrii și inginerii au urmărit dobândirea 

competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare  la disciplinele de specialitate, atât în 

activitățile școlare din scenariul verde , timp de 8 săptămâni (13.IX- 9.XI) și apoi în activitatea 

online. 

Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale, cât şi 

colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

1. PROIECTARE-ORGANIZARE 

În perioada pe care o analizăm, activitătea la nivelul Comisiei metodice Discipline 

tehnice s-a desfășurat  în conformitate cu: 

- Ordinele de ministru cu privire la desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS- 

CoV-2(OMEC/OMS nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020) și OMEC  nr. 5545/2020 din 

10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei- cadru  privind desfășurarea activităților 

didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal; 

- Priorităţile stabilite prin Planul managerial şi a Planului de activităţi întocmit şi aprobat la 

începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice; 

- Dispoziţiile şi notificările Consiliului de Administraţie al şcolii; 

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

Obiectivele stabilite la nivelul comisiei la începutul anului școlar sunt: 

- Desfășurarea orelor în deplină siguranță, igienă și securitate în contextul pandemiei de 

COVID-19 ; 

- Intocmirea corectă și la timp a documentelor școlare necesare la portofoliul personal al 

fiecărui membru din comisie; 

- Parcurgerea integrală a programelor şcolare în vederea atingerii standardelor 

profesionale şi a susţinerii cu succes a  examenului de certificare a competenţelor 

profesionale nivel 4; 

- Organizarea și coordonarea eficientӑ a activitӑṭilor în toate tipurile de scenarii(verde, 

galben sau roșu) din cadrul catedrei tehnice; 

- Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, prin centrarea formării 

pe   competenţele metodologice, dezvoltarea unui management de echipă; 

- Adaptarea conținuturilor din programele școlare la tipul de activitate online; 

- Implicarea unui număr cât mai mare de elevi la realizarea de produse, punându-se accent 

pe munca în echipă. 

 

 

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

- Repartizarea atribuțiilor fiecărui membru din comisie; 

- Încadrarea fiecărui cadru didactic din comisie; 



- Repartizarea stagiilor de pregătire practică în calendarul scolar, la clasele a IX-

a; a X-a ,a XI-a și  a XII-a la domeniul construcții, instalații și lucrări publice și la 

domeniul electronică și automatizări; 

-  Au fost discutate și stabilite CDL-urile la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a 

XII-a  la ambele domenii de pregătire; 

-  Programarea întâlnirilor în cadrul ședințelor pe parcursul anului școlar 2019-

2020; 

- Stabilirea Acordurilor de parteneriat cu agenții economici la ambele domenii de 

pregătire; 

-  Lista cu manualele didactice, auxiliarele curricular, suporturi de curs etc 

necesare la disciplinele de specialitate. 

Au fost definitivate Curriculumurile de dezvoltare locală la clasele a IX-a ,a X-a ,a 

XI-a și a XII-a de la Construcţii şi instalaţii şi de la Electronică şi automatizări, astfel: 

La clasa a IX-a A, Construcţii şi instalaţii- Modul III- Aplicaţii tehnologice în construcţii şi 

instalaţii 

La clasa a IX-a B, Electronică şi automatizări- Aplicații de bază în electronică și automatizări 

La clasa a X-a A, Construcţii şi instalaţii - Surse  locale de preparare a apei calde menajere 

La clasa a X-a B, Electronică şi automatizări – Electronică  aplicată 

La clasa a XI-a A, Construcții și instalații- Tehnologii moderne folosite în instalații  

La clasa a XI-a B, Electronică și automatizări- Operarea și programarea senzorilor, 
actuatorilor și roboților 

La clasa a XII-a A, Construcții și instalații- Izolații hidrofuge folosite în construcții 

La clasa a XII-a B, Electronică și automatizări- Acționări electrice în curent continuu și 

alternativ. 

La începutul anului școlar au fost stabilite stagiile de pregătire practică la toate clasele de 

liceu de la ambele domenii de pregătire profesională, după cum urmează: 

• Pentru clasele a IX-a – S35, S36, S37 

• Pentru clasele a X-a  - S35, S36, S37 

• Pentru clasele a XI-a – S7, S11, S16, S21, S32 

• Pentru clasele a XII-a-.S6, S12, S14,S25, S31 

S-au stabilit  ȋntâlnirile Comisiei metodice Discipline tehnice pe anul şcolar 2020- 2021, 

după cum urmează: 

• In semestrul I – S5, S14 

• In semestrul al II-lea – S21, S31 

Pentru anul școlar 2020-2021, s-a hotărât ca la domeniul construcții, instalații și lucrări 

publice  ca  parteneri din partea agenților economici  să fie SC ANDBAS  SRL Gherăești și A.F 

Bulai Ciprian și la domeniul electronică și automatizări ca operator economic, SC ELEROM   

S.A  Roman și TW SA Roman. 

 De remarcat este  implicarea elevilor de la domeniul electronică și automatizări 

coordonați de d-na prof. Farcaș Lidia  la Clubul NanoTech Fun care a funcționat în laboratorul 

de electronica până în săptămâna S9 . 

  

2. COORDONARE-IMPLICARE 

Activitatea Comisiei metodice  Discipline tehnice s- a desfășurat în scenariul verde până în 

data de 09.XI.2020, iar apoi a fost online  până la sfârșitul semestrului I . 

• Stabilirea secretarului Comisiei metodice   și repartizarea Fișei cu atribuții pentru fiecare 

membru a comisiei; 

• S-a realizat încadrarea orară a fiecărui membru din comisie; 

• Selectarea manualelor și auxiliarelor de specialitate atât la electronică și automatizări, 

cât și la construcții, instalații și lucrări publice; 

• In săpt. S5(13.X.2020) responsabilul Comisiei metodice Discipline tehnice a prezentat 

a Raportul de activitate a comisiei pe anul școlar 2019-2020; 



• Incepând din data de 09.XI.2020 până la sfârșitul semestrului I, orele de specialitate s-

au desfășurat în format online pe platforma educațională MicrosoftTeams; 

• În data de 24.XI.2020, inginerii și maiștrii au participat la activitățile online propuse în 

cadrul Cercurilor pedagogice desfășurate de cadrele didactice de la  Liceul Gh.Ruset 

Roznovanu din Roznov la domeniul construcții, instalații și lucrări publice și de  

Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman la domeniul electronică și automatizări; 

• În semestrul I, s-au desfășurat câte  3 săptămâni de stagii de pregătire practică, atât la 

clasele a XI-a, cât și la clasele a XII-a , unde activitățile școlare s-au desfășurat atât în 

cadrul sălilor de curs, sau laboratoare, cât și în format online. 

• Elevii de la clasele a XII-a A și a XII-a B și-au ales tema de proiect  din lista propusă 

de îndrumătorul de proiect, apoi au fost  aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul 

de Administrație al școlii.Indrumătorii de proiect au fost desemnați ca fiind dl.ing 

Ploșniță Traian  la domeniul construcții, instalații și lucrări publice și dl. prof.Ifrim 

Cătălin la domeniul electronică și automatizări și dl. ing. Tutu Mihai.  

• In săpt. S14 (15. XII.2020) , membrii comisiei metodice au participat la o ședință online 

pe platforma MicrosoftTeams a școlii. Pe ordinea de zi a fost   analizat modul cum se 

defășoară orele de specialitate în format online. A fost prezentat referatul cu tema 

"Izolarea termică a acoperișurilor"  propunător ing. Ploșniță Traian.Dl. prof. Ifrim 

Cătălin a prezentat  metode de  de evaluare folosite la discipline de specialitate pe 

platforma MicrosoftTeams.La finalul întâlnirii a fost prezentată lista cu temele de 

proiect alese de elevii de la clasele a XII-a liceu (Construcṭii + Electronicӑ ṣi 

automatizӑri) ṣi  ȋndrumӑtorii de proiect. 

3.MONITORIZARE-EVALUARE 

Pe parcursul semestrului I, ținând cont de contextul în care s-a desfășurat procesul 

instructiv-educativ, s-au controlat documente școlare cum ar  fi :planificări anuale, unități 

de învățare, fișe de progres ale elevilor, proiecte de tehnologie didactică sau schițe de plan. 

Activităţile didactice au avut în vedere : 

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

cultivarea valorilor etice, estetice, civice şi personale, să modeleze atitudini şi 

comportamente responsabile ; 

- Adaptarea metodelor de predare-învățare-evaluare la cerințele tipului de activitate 

școlară online astfel încât conținuturile de specialitate, conceptele operaționale specifice 

să fie pe înțelesul elevilor în acest tip de format de activitate școlară ;  

- Cunoașterea de către fiecare cadru didactic din comisie a curriculumurilor școlare, 

întocmirea fișelor de documentare și actualizarea conținuturilor din suporturile de curs 

la modulele CDL ; 

- Evaluarea elevilor să fie continuă , iar ritmul notării să respecte criteriile şi cerinţele 

evaluării continue. Evaluările sumative au constat în teste de evaluare, rezolvarea de 

fișe de lucru, reprezentări grafice ale unor planșe, etc .  

- Ca mijloace de învăţământ, inginerii şi maiştri s-au folosit în activitatea instructiv 

educativă  la  clasă sau laborator de:suporturi de curs,  fiṣe  de documentare, auxiliare 

curriculare, manuale didactice, mostre, panoplii, cărţi de specialitate, pliante,  borduri, 

site-uri de specialitate, videoproiector, truse etc.În activitatea școlară online s- a pus 

accent pe vizionări de tutoriale și de materiale de specialitate, lecții rezumat pe 

platforma MicrosoftTeams etc. 

 

4.COLABORARE CU PARTENERI ABILITAŢI 

La începutul anului școlar s-au realizat parteneriate de colaborare pentru 

desfăşurarea practicii pentru toate specializările,  cu agenţi economici, SC ANDBAS  

SRL Gherăești, SC APASERV SA  la domeniul construcții, instalații și lucrări publice 

și la domeniul electronică și automatizări ca operator economic SC ELEROM   S.A  

Roman . 

 

 



5. ANALIZA SWOT 

  PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE 

-Componența comisiei este asigurată de cadre 

didactice de specialitate  bine pregătite; 

- Întocmirea documentelor de proiectare 

didactică în conformitate cu prevederile 

curriculum-ului naţional de către toate cadrele 

didactice; 

- Utilizarea eficientă a mijloacelor moderne: 

calculator, videoproiector, suporturi de curs, 

platformă educațională Microsoft Teams, a 

echipamentelor tehnologice  nou achiziționate  

de către  cadrele didactice de specialitate; 

- Desfӑṣurarea activitӑṭilor didactice ȋn spaṭii 

adecvate, laboratoare ṣi ateliere dotate 

corespunzӑtor sau în format online pe 

platforma educațională  Microsoft Teams, 

facebook, messenger etc.; 

- Preocupare pentru activități de formare și 

perfecționare a inginerilor și maiștrilor. 

     

-Lipsa unei continuități în procesul 

instructiv-educativ, activitățile 

școlare fiind atât la școală , cât și în 

format online; 

-Lipsa motivaţiei şi a interesului unui 

număr mare de elevi privind însuşirea 

cunoştinţelor stabilite prin 

programele şcolare; 

-Bagajul de cunoștințe al elevilor este 

deficitar, iar exprimarea orală sau în 

scris este cu greșeli; 

-Evaluarea elevilor în activitatea  

școlară online  nu este suficient de 

concludentă; 

- Lipsa manualelor didactice de 

specialitate; 

 

  OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Valorificarea potenţialului uman-profesori şi 

elevi; 

- Cooperare bunӑ cu  conducerea școlii și cu 

agenţii economici de profil din zonӑ; 

- Cursuri de formare şi postuniversitare 

organizate de CCD-Neamț, adresate cadrelor 

didactice pentru perfecṭionare; 

- Accesibilitate la sistemul informaṭional. 

-Pregătirea de specialitate are de 

suferit din cauza alternării 

activităților școlare, la școală și 

online; 

-Dezinteres scăzut al elevilor pentru 

învăţătură, mai ales în perioada de 

activitate școlară online; 

- Unii elevi renunță la continuarea 

studiilor la nivelul superior de liceu; 

-Situaṭia financiarӑ precarӑ a elevilor, 

care duce la rezultate slabe la 

ȋnvӑṭӑturӑ ṣi la necontinuarea 

studiilor la nivel superior; 

-Populaṭia ṣcolarӑ ȋn scӑdere ȋn zonӑ. 

 

Direcţii de acţiune pentru eficientizarea procesului educaţional pe semestrul al II-lea 

Ca măsuri  de acţiune pentru eficientizarea procesului educaţional pe semestrul al II-lea 

la nivelul Comisiei metodice Discipline tehnice , sunt propuse următoarele: 

✓ Proiectarea activităţii didactice în raport  tipurile de scenarii care pot fi și cu stilul de învăţare 

al elevilor; 

✓ Acordarea de sprijin elevilor care întâmpină dificultăți în asimilarea cunoștințelor de 

specialitate prin consultații sau informări suplimentare; 

✓ Diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare mai ales pe perioada online; 

✓ Antrenarea elevilor la orele de modul prin aplicarea unor metode active participative 

moderne (învățarea prin cooperare, metoda cubului, Știu/Vreau să știu/Am învățat, proiectul 

etc) 

✓ Pregătirea și îndrumarea  elevilor de la clasele a XII-a în redactarea și finalizarea  proiectelor 

de certificare a competențelor profesionale nivel IV; 

✓ Realizarea unor instrumente de evaluare pentru stabilirea baremului minimal corespunzător 

notei 5, pentru atingerea standardelor de instruire propuse şi elaborarea caietelor de evaluare 

pentru fiecare modul de specialitate; 



✓ Participarea membrilor comisiei metodice de specialitate pe parcursul semestrului al II-lea 

la cursuri de formare și perfecționare organizate de CCD Neamț,ISJ Neamț sau prin 

inspecțiile de grad. 

 Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei pe semestrul I, aceasta s-a desfăşurat în 

condițiile  impuse de contextul pandemic cu virusul SARS CoV- 2, elevii și profesorii 

familiarizându-se cu modul de lucru pe platforma educațională MicrosoftTeams  și interesați 

de  creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la modulele şi disciplinele de 

specialitate. 

 

  

 

Responsabil Comisie metodicӑ Discipline tehnice, 

       

       ing. Ploșniță Traian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5 

RAPORT DE ACTIVITATE AL 

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

AN SCOLAR 2020-2021 

SEMESTRUL I 

 

I. Componenţa comisiei 

 

Activitatea comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii a început odată cu propunerea şi 

desemnarea membrilor săi în cadrul consiliului profesoral din data de 2.IX.2020 şi după 

aprobarea acestora în cadrul Consiliul de Administraţie. 

Componenţa comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii pe parcursul anului şcolar 2020-2021 

este următoarea:  

Responsabil comisie: Blaj Alina Simona 

Membri : 

 Prof. Farcaș Lidia Cerasela responsabilă a comisiei de cunoştinte generale 

 Prof. Traian Ploşnită reprezentat al comisiei de specialitate 

 Prof. Dorcu Florin Catălin în calitate de consilier educativ 

 Prof. Cercel Teofilia responsabilă a comisiei de dezvoltare profesională 

Prof. Cătălin Constantin Ifrim responsabil al comisiei diriginților 

Bejan Mihai în calitate de reprezentantă a părinţilor  

Gherghel Beatrice în calitate de reprezentant al elevilor. 

 

II. Activităţile realizate de comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pe parcursul 

semestrului I.  

Prima ședință a comisiei a avut loc pe data de 10.IX. 2020. În cadrul acestei sedințe au avut loc 

următoarele activități:  

• desemnarea secretarului comisiei 

• revizuirea regulamentului comisiei 

• realizarea deciziilor emise de responsabilul comisiei 

• organizarea subcomisiilor de lucru prin stabilirea responsabililor şi membrilor 

• stabilirea sarcinilor şi responsabilitaţilor membrilor în cadrul comisiei şi 

subcomisiilor 

• realizarea unui plan de activitate al comisiei 

• stabilirea şedinţelor comisiei şi a tematicilor acestora 

• realizarea raportului de activitate a comisiei pe parcursul anului şcolar 2019-2020. 

 

Pe parcursul lunii septembrie membrii comisiei au realizat următoarele activități: 

• Monitorizarea evaluarii iniţiale 

• Elaborarea planului managerial al Comisiei C.E.A.C. 

•  Realizarea planului de operaţional pentru anul şcolar 2020-2021 

• Monitorizarea modului de completare a cataloagelor. 

• Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2019- 

2020 

• Iniţializarea RAEI pentru anul şcolar 2020–2021 și  încarcarea documentelor pe 

platforma ARACIP 

 

Pe parcursul lunii octombrie membrii comisiei au realizat următoarele activităţi: 

• Gestionarea rezultatelor testelor iniţiale 

• Verificarea documentelor de planificare pentru semestrul I. 

• Monitorizarea frecvenţei participării elevilor la programele de învăţare. 

• Finalizarea R.A.E.I. pentru anul calității 2019-2020; 

• Realizarea Studiului diagnostic privind stadiul de dezvoltare al liceului 



• Distribuirea chestionarelor pentru aflarea stilului de învăţare a elevilor. 

• Interpretarea chestionarelor şi gestionarea rezultatelor acestora. 

 

Şedinţa comisiei în luna octombrie a a avut loc pe data de 22 octombrie. Tematica aceste ședințe 

a fost următoarea:  

• Prezentarea planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2020-2021 

• Prezentarea Planului operaţional pe anul şcolar 2020-2021 

• Realizarea unui plan de măsuri de remediere a rezultatelor şcolare în urma evaluării 

iniţiale. 

• Realizarea unui grafic de asistenţe şi inter-asistenţe. 

 

Printre activitățile realizate de membrii comisiei pe parcursul lunii noiembrie se află:  

• Monitorizarea frecvenţei participării elevilor la programele de învăţare. 

• Monitorizarea progresului elevilor. 

• Evaluarea modului de implementare a măsurilor luate în urma evaluarii iniţiale 

 

Sedinţa comisiei în luna noiembrie a  avut loc pe data de 26. În cadrul acestei ședințe membrii 

comisiei au discutat despre modul de implementare a măsurilor luate în urma evaluarii iniţiale. 

În luna decembrie membrii comisiei au realizat următoarele activităţi: 

• au monitorizat frecvenţa participării elevilor la programele de învăţare 

• au monitorizat progresul elevilor pe parcursul semestrului I 

Pe parcursul lunii ianuarie au fost realizate următoarele activități:  

• Monitorizarea frecvenţei participării elevilor la programele de învăţare 

• Monitorizarea progresului elevilor. 

Realizarea Raportului de evaluare a activității comisiei pe semestrul I 

 

Sedinţa comisiei în luna ianuarie a a avut loc pe data de 28. În cadrul acestei ședințe membrii 

comisiei: 

• au evaluat activitatea realizată pe parcursul semestrului 

• au revizuit activităţile aferente semestrului II.  

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

            Puncte tari 

• revizuirea regulamentului de funcţionare 

• stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al comisiei 

• organizarea subcomisiilor de lucru 

• realizarea Raportului Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei pentru anul 2019-

2020 

• realizarea Raportului Procesului de Autoevaluare 

• elaborarea documentelor necesare pentru buna desfășurare a activității comisiei: 

• realizarea unui program de întâlnire lunară cu membrii CEAC 

Puncte slabe 

• neîndeplinirea tuturor activităţilor propuse la începutul semestrului 

                      Oportunităţi: 

• existenţa resurselor materiale 

• disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini activitatea acestei  comisii 

• posibilitatea realizarii sedințelor de lucru în mediul on-line 

• existența resurselor tehnice de comunicare 

             Ameninţări 

• realizarea activităților în mediul online în cea de-a doua parte a semestrului  

 

 



IV.  Propuneri de îmbunătăţire a activităţii comisiei pentru semestrul II 

            În urma evaluării activităţii desfăsurate pe parcursul semestrului I au fost propuse de 

către membrii comisiei următoarele măsuri de îmbunătăţire a activităţii comisiei:  

• realizarea de asistențe și inter-asistențe la oră 

▪ aplicarea şi valorificarea chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală;  

 

 V.  Concluzii finale 

În realizarea sarcinilor şi atribuţiilor membrii comisiei de evaluare şi asigurare au luat în 

considerare obiectivele propuse în cadrul planului de îmbunătăţire, planului managerial, 

planului operațional şi planului de activităţi realizate de membrii comisiei la începutul 

semestrului I. Membrii comisiei au încercat să se adapteze la condițiile impuse de pandemie și 

să urmeze toate activitățile incluse în planul de activitate realizat pentru acest an școlar.  

Membrii comisiei au colaborat eficient cu toate cadrele didactice și au păstrat o comunicare 

deschisă care s-a realizat prin discuții informale și discuții formale în cadrul sedințelor 

Consiliului profesoral. Documentele organizatorice ale comisiei au fost atașate la avizierul 

comisiei. Toate documentele elaborate de membrii comisiei pe parcursul semestrului I au fost 

ataşate la dosarul comisiei. 

 

Întocmit de responsabil al C.E.AC 

                                                                                                Blaj Alina Simona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Anexa nr. 6 
Raport asupra activității desfășurate 

de comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, 

anul școlar 2020-2021, semestrul I. 

 

Activitatea Comisiei de formare continuă din Liceul Tehnologic “ Sfântul Ioan de La 

Salle“ din Pildești s-a desfășurat în conformitate cu planul managerial și planul anual al 

activităților de perfecționare a cadrelor didactice, întocmite la începutul anului școlar de către 

membrii acestei comisii. 

 

Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor 

didactice în anul şcolar 2020-2021 

În acord cu obiectivele naţionale şi europene privind formarea profesionala continua în 

societatea bazată pe cunoaştere, la nivelul Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de la Salle Pildeşti 

s-au stabilit direcţiile de acţiune pentru anul şcolar 2020-2021, pentru toate nivelele de referinţă 

ale acestui domeniu:  

1. Stabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale activităţii de formare 

continuă şi de perfecţionare a cadrelor didactice şi a personalului de conducere.  

2. Crearea premiselor pentru formarea continua a personalului didactic si didactic auxiliar prin 

programe realizate de Inspectoratul Şcolar şi de Casa Corpului Didactic în anul şcolar 2020 – 

2021.  

3. Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodico-stiintifice şi psihopedagogice 

organizate la nivelul unităţii şcolare sau grupurilor de unităţi şcolare, respectiv comisii 

metodice, catedre și cercuri pedagogice.  

4. Coordonarea și monitorizarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice prin 

acumularea de credite profesionale transferabile în ultimii cinci ani.  

5. Coordonarea si monitorizarea perfecţionării cadrelor didactice prin definitivarea în 

învăţământ şi grade didactice.  

6. Coordonarea şi monitorizarea activităţii de formare continuă prin sesiuni metodico-stiintifice 

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

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 - a fost întocmit raportul de activitate al comisiei pentru perfecționare și formare 

continuă pentru anul școlar 2019 - 2020;  

- au fost aplicate chestionare pentru identificarea nevoilor de perfecționare/formare 

continuă a cadrelor didactice din unitatea de învățământ, după care a fost realizată analiza, 

prelucrarea datelor și prezentarea concluziilor;    

- a fost întocmit planul managerial al comisiei pentru anul școlar 2020- 2021;  

- a fost întocmit planul operațional al comisiei pentru anul școlar 2020- 2021;  

- au fost completate, centralizate și îndosariate fișele individuale de formare continuă 

pentru fiecare cadru didactic încadrat; 

 - a fost reactualizată și completată macheta cu baza de date privind perfecționarea 

cadrelor didactice din unitatea de învățământ, cuprinzând: nume și prenume, vechime, studii, 

gradul didactic și anul obținerii, cursuri acreditate cu denumirea cursului, furnizor și nr. de 

credite obținute în cadrul programelor de formare continuă, cursuri avizate cu denumirea 

cursului, furnizor și nr. de ore;  

- au fost prezentate, pe tot parcursul semestrului, informaţii referitoare la activităţile de 

formare continuă iniţiate de M.E.C., calendarul activităţilor de perfecţionare şi documentele 

transmise de I.S.J. Neamt şi C.C.D. Neamt cu privire la acest lucru;  

- au fost monitorizate înscrierile cadrelor didactice la grade didactice;  

- au fost monitorizate activitățile desfăşurate de cadrele didactice în domeniul 

perfecţionării şi formării continue 

 



Activitatea de perfecţionare organizată la nivel judeţean în cadrul consfătuirilor, 

a cercurilor pedagogice şi la nivelul unităţii de învăţământ în catedre/comisii metodice. 

Cercurile pedagogice cu cadrele didactice, pe discipline s-au realizat pe structura 

planificată şi publicată pe site-ul ISJ Neamţ în „Programul activităţilor de formare continuă a 

personalului didactic şi didactic auxiliar prin cercuri pedagogice”. 

Această activitate răspunde următoarelor obiective specifice: 

-cunoaşterea, aplicarea creativa şi diversificarea modalităţilor de implementare a Curriculum-

ului Naţional, în funcţie de condiţiile specifice şcolii, de caracteristicile colectivelor de elevi şi 

de interesele elevilor; 

-însuşirea şi aplicarea noii metodologii de evaluare astfel încât să contribuie la caracterul 

formativ al învăţământului; 

-stimularea interesului cadrelor didactice pentru perfecţionare şi autoperfecţionare profesională. 

 Cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice desfășurate pe semestrul I, acest 

an școlar. 

 

Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice realizate prin activităţi metodico-

ştiinţifice şi psihopedagogice în cadrul comisiilor şi colectivelor de catedră care constituie 

una din cele mai importante forme de perfecţionare continuă. Formarea continua a cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar cu ponderea cea mai mare în rândul formelor de 

organizare prevăzute de legislaţia în vigoare este activitatea metodico-stiinţifică şi 

psihopedagogică la nivelul unităţii de învăţământ.  La nivelul unităţii noastre s-au desfăşurat 

activităţi metodico-stiintifice şi psihopedagogice în cadrul comisiilor metodice. În urma 

activităţilor de monitorizare activităţii comisiilor metodice din scoală s-au constatat 

următoarele: 

- Organizarea, funcţionarea şi conducerea comisiilor metodice din scoală sunt realizate conform 

prevederilor normative.  

- În planul managerial  sunt stabilite obiective clare, responsabilităţi şi termene de realizare care 

vizează perfecţionarea cadrelor didactice prin diferite forme; 

- Activitatea de planificare, proiectare, organizare, monitorizare şi evaluare a comisiilor 

metodice este reflectată de documentele verificate, dovedeşte seriozitate şi responsabilitate; 

- Aspectele curriculare ale disciplinelor sunt bine organizate si monitorizate, vizând planurile - 

cadru, programele şcolare, manualele si auxiliarele curriculare, curriculumul la decizia scolii, 

curriculumul în dezvoltare locala; 

- Comisiile metodice realizează analiza periodică a performantelor şcolare ale elevilor; 

- În  şcoală   este asigurat accesul la informaţie prin mijloace moderne, calculatoarele existente  

fiind conectate la Internet; 

- Informaţiile scrise care vizează perfecţionarea continuă şi periodică se găsesc afişate la afişier. 

Acestea sunt prelucrate în consiliul profesoral, unele sunt afişate, altele sunt ataşate la dosarul 

comisilor metodice; 

- Tematica variată discutată în cadrul catedrelor şi a comisiilor metodice este în concordanţă cu 

probleme fundamentale ale reformei curriculare şi cu noile orientări metodologice privind 

procesul de predare-învăţare-evaluare; 

- Implicarea motivată a cadrelor didactice în activităţile de catedră şi/sau comisie metodică a 

favorizat calitatea activităţilor şi, în multe cazuri, a determinat dimensiunea interactivă. 

 

Formarea prin definitivare în învăţământ şi grade didactice 

Activitatea de organizare şi monitorizare a perfecţionării prin grade didactice, s-a 

derulat pe următoarele componente: 

 1. Înscrierea cadrelor didactice cu dosar sau cu cerere care s-a desfăşurat în bune condiţii 

şi cu respectarea metodologiei în vigoare şi a calendarului precizat de minister; cadrele 

didactice, directorul şi secretara au obţinut informaţii exacte din materialele difuzate în toate 

şcolile şi postate şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar. 

 2. Alcătuirea bazei de date necesară înaintării dosarelor către centrele de examen , 

precum şi repartizării inspecţiilor de perfecţionare către inspectori şi metodişti.  



În acest an şcolar, un număr de 4 cadre didactice au parcurs diferitele etape de obţinere  

a gradului didactic II şi a gradului didactic I, doctorat. 

Profesorii BLAJ ALINA SIMONA , COCHIOR CAMELIA sunt înscriși la gradului  

didactic I, Colocviu, depunere dosar, an școlar 2019-2020, inspecție curentă nr.2, an școlar 

2020-2021, inspecția finală, an școlar 2021-2022, suținerea lucrării.  

Profesor FARCAȘ LIDIA CERASELA este înscrisă la doctorat, în cadrul Universității 

”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Fizică, seria 2017-2022. 

Domnul profesor TUTU MIHAI este înscris la gradul didactic II, sesiunea 2019-2022 

cerere, inspectie curentă nr.1, an școlar 2019-2020, depunere dosar, inspecție curentă nr.2, an 

școlar 2020-2021, inspecție finală, an școlar 2021-2022, examen. 

Din analiza făcută în cadrul comisiei de formare continuă au rezultat următoarele: 

- 40% dintre cadrele didactice sunt titulare în învățământ, în unitatea școlară Liceul Tehnologic 

“ Sfântul Ioan de La Salle“ Pildești.  

 
Număr 

cadre 

didactice 

Titulari Suplinitori Plata cu ora Voluntari 
număr procent număr procent număr procent număr procent 

19 8 42,5% 2 10% 8 42,5% 1 5% 
Notă: statistica se referă la număr de cadre angajate şi nu la număr de posturi  

 

 
 

 

 

Număr 

cadre 

didactice 

Gradul I Gradul II Definitivat Doctorat Debutant 

număr procent număr procent număr procent număr procent număr procent 

18 8 44%% 5 2628% 2 11% 2 11% 1 6% 

 

 

 

 

 

 

42%

11%

42%

5%

Număr cadre didactice

Titulari

Suplinitori

Plata cu ora

Voluntari



 
 

 

 

Formarea prin  participare la cursuri de perfecționare,  simpozioane și conferințe 

naționale și internaționale,  

-Profesorii: Dorcu Florin Cătălin, Blaj Alina Simona, Cercel Teofilia au particiat si au finalizat, 

in luna septembrie  Programul de formare: Dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiei 

informației în activitatea didactică online. 

- Profesorii: Iștoc Cristina, Ghiurcă Vicențiu, Blaj Alina Simona, Cercel Teofilia urmează 

cursurile Programul de formare continuă: Management educațional și comunicare 

instituțională, în cadrul Universitatii ,,VASILE ALECSANDRI” din Bacau, Facultatea de 

Stiinte, Departamentul pentru pregatirea personalului didactic 

- Profesor Dorcu Florin Cătălin a obinut diploma pentru contributia adusa la îmbogatirea 

continutului www.didactic.ro ( a publicat 56 materiale în format electronic), deasemenea a 

parcurs și a promovat programul de formare continua “ Profesor în online” destinat personalului 

didactic de predare si personalului didactic cu functii de conducere, de indrumare si de control 

din învățământul preuniversitar, furnizat de către Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant. 

- Profesor Ifrim Cătălin Constantin a absolvit programele de formare continua “ Competente de 

baza in tehnologia informatiei si a comunicatiilor” si “Utilizarea mediilor grafice interactive în 

procesul de predare-învatare-evaluare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

28%

11%

11%
6%

Număr cadre didactice

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Doctorat

Debutanți

http://www.didactic.ro/


ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

Resurse umane 

-gradul de acoperire cu personal didactic calificat la 

nivelul unităţii  este de 100% în anul şcolar 2020-

2021; 

-din totalul cadrelor didactice, 8 sunt titulari, procent 

40%; 

-a crescut numărul cadrelor didactice inspectate prin 

diferitele tipuri de inspecţie şcolară; 

-din totalul de cadre didactice ponderea cea mai mare 

este reprezentată de cadre didactice cu gradul I 

(47,36%) și cu gradul al II-lea (26,31%). 

-colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă 

-Număr mare de cadre didactice participante la cursuri 

de formare în specialitate sau în alte domenii 

didactice; 

-Sprijinul conducerii scolii în vedereaparticipării 

cadrelor didactice la diverse forme de perfecţionare 

sau la cursuri de formare/ perfecţionare în judeţ, ţară 

sau străinătate 

PUNCTE SLABE 

-existenţa tendinţelor de conservatorism si 

inerţie la schimbare, tendinţe de 

minimalizare a importanţei actului de 

formare/ perfecţionare manifestate la unele 

cadre didactice; 

-inerţie în aplicarea la clasă a 

cunostinţelor/competenţelor dobândite în 

urma unor cursuri de formare; 

-alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna 

înconcordanţă cu nevoia de dezvoltare 

profesională 

 

-insuficienta deschidere a unităţii şcolare 

către accesarea unor programe de parteneriat 

european. 

OPORTUNITĂŢI 

-existenţa surselor de informare si formare externă 

pentru cadre didactice; 

-existenţa posibilităţilor de participare la programe 

judeţene, naţionale si internaţionale; 

-posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning; 

-oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare; 

-oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii 

posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ 

superior; 

-oferta stagiilor de formare în străinătate  

( Comenius, Grundvig, etc). 

AMENINȚĂRI 

-incoerenţe si lacune legislative; 

-lipsa motivării financiare; 

-percepţia gresită a ceea ce înseamnă 

dezvoltarea personală/ dezvoltare în carieră; 

-tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea 

de credite transferabile si minimalizarea 

nevoilor punctuale de formare. 

 

 

 

 

Întocmit,  

profesor Cercel Teofilia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 7 

 

Raportul Consilierului educativ asupra  

activităţii educative desfăşurată în  

Semestrul I  

Anul şcolar 2020-2021 

Consilierul educativ 

 

Dosarul Consilierului educativ cuprinde: curriculum vitae; fişa postului, decizia de 

numirea a Consilierului educativ, precizările ROFUIP cu privire la Consilierul educativ, 

Ordinul 3337/08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de coordonatorul de proiecte şi 

programe şcolare şi extraşcolare, planul managerial al Consilierului educativ, documente 

specifice primite de la ISJ Neamţ. 

Principalele obiective urmărite în acest an şcolar sunt: 

➢ Identificarea unor mijloace de implicare a elevilor în activitățile online, atunci 

când este necesar; 

➢ Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi 

comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note 

scăzute la purtare, absenteism, ţinută, violenţă verbală şi fizică, etc.; 

➢ atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de 

socializare şi culturalizare; 

➢ motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor, organizarea activă a redacţiei 

revistei şcolii; 

➢ elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

evitării abandonului şcolar; 

➢ angajarea în derularea unor proiecte educative a unor organizaţii non-

guvernamentale prin realizarea de parteneriate; 

➢ Continuarea parteneriatelor şi activităţilor de voluntariat demarate şi în anii 

trecuţi. 

Coordonatorul de proiecte şi programe educative, Florin Dorcu, la începutul anului 

şcolar 2020-2021, a întocmit următoarele documente: 

- Dosarul Consilierului educativ; 

- planul managerial al Consilierului educativ; 

- programul activităţilor educative şi extraşcolare/extracurriculare; 

- regulamentul Consiliului elevilor; 

- planul pentru prevenirea şi diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

- planul pentru prevenirea şi combaterea violenţei. 

 

De asemenea, coordonatorul de proiecte a mai realizat: 

- Coordonarea şi sprijinirea activităţii desfăşurată în cadrul Consiliului Reprezentativ 

al Elevilor. 

- Informarea diriginţilor cu privire la noile prevederi privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte conform anexei 1 din Ordinul 

MECI nr. 5132/10.09.2009. 

 

Activităţile educative şcolare şi extraşcolare  

 

 Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor 

educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub 

diverse forme.  

Responsabilul Comisiei de activităţi şcolare şi extraşcolare, Florin Dorcu, a întocmit în 

acest semestru un dosar care cuprinde:  

 

 



A. COMPONENTA MANAGERIALĂ 

1. Programul Activităţilor şcolare şi extraşcolare 

2. Rapoartele privind activităţile şcolare şi extraşcolare efectuate 

3. Planul de măsuri pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de 

Bacalaureat 

Activitățile educative desfăşurate în acest an şcolar au fost variate şi pot fi grupate astfel: 

1. Activități de voluntariat – ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor şi a 

cadrelor didactice faţă de nevoile celorlalţi; promovarea valorilor umane şi creştine printre 

elevii liceului; consolidarea abilităţilor elevilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate 

unită şi solidară; educarea elevilor în spiritul creştin lasallian, promovarea virtuţilor creştine 

şi umane.  

a) „Dăruind, îţi dăruieşti” – campanie ce a avut loc în luna decembrie, având ca principal 

scop strângerea de fonduri pentru copii şi tinerii din Centrul „La Salle” din Iaşi. Activitatatea a 

fost coordonată de Fr. Vicenţiu Ghirca și dna director Cristina Iștoc. 

 

2. Activităţile extraşcolare – s-au derulat după următorul program: 

a) Cursul de fotografie – are loc sâmbăta şi este organizat de fr. Jose Maria Barcos. La 

acest proiect participă mai mulţi elevi, scopul principal al proiectului fiind iniţierea 

elevilor în tainele fotografiei. Participanţii au posibilitatea de a învăţa să facă fotografii 

cu aparate performante, dar şi să prelucreze aceste imagini în diferite programe. 

b) Zile de formare pedagogico-lasalliene – organizate în cadrul Liceului de către Fr. 

Daniel Ciobanu, prof. Alina Blaj și prof. Florin Dorcu. Prima întâlnire a avut noiembrie 

şi a avut ca temă „Tu ești parte din miracol”. 

c) Realizarea revistei liceului Şcoala de la răscruce – primul număr din anul şcolar 2020-

2021 a apărut în luna decembrie. Elevii au contribui cu articole şi au ajutat la redactarea 

revistei, coordonată de prof. Florin Dorcu și Fr. Vicențiu Ghiurca. 

 

3. Activităţi şcolare  

a) Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2020-2021 – activităţile au început dimineaţa 

cu liturghia de la ora 8.00 şi a continuat în şcoală, fiecare diriginte întâlnindu-se cu clasa 

lui.  

b) Ziua Bacovia – Proiectul şcolar a fost organizat de Florin Dorcu şi desfăşurat în cadrul 

Liceului Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle”, cu ocazia împlinirii a  139 de ani de la 

naşterea poetului băcăuan. Cu această ocazie, elevii au realizat desene, portrete cu 

poetul sau inspirate din opera acestuia. Scopul proiectului a fost promovarea imaginii 

şi a operei poetului George Bacovia.  

c) Ziua Voiculescu – proiectul a fost coordonat de prof. Florin Dorcu cu ocazia împlinirii 

a 126 de ani de la naşterea scriitorului, iar scopul proiectului a fost promovarea 

imaginii și a operei poetului Vasile Voiculescu. Cu această ocazie, elevii au avut 

posibilitatea de a afla mai multe despre viaţa şi opera scriitorului, au aprofundat temele 

operei sale, au realizat de sene cu acesta. 

d) Eminescu – Luceafărul literaturii române – proiect ce a avut loc în luna ianuarie şi a 

fost coordonat de prof. Florin Dorcu. Obiectivele proiectului au fost promovarea 

scriitorilor naţionali, sensibilitatea pentru opera poetului, apropierea elevilor de valorile 

şi de cultura naţională.  

 

Comisia de prevenire şi combaterea violenţei în şcoală 

 

Fenomenul de violenţă, privit în ansamblu, este unul complex, având caracteristici 

particulare specifice tipului de violenţă despre care este vorba. Fiind o ramură a fenomenului 

de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a 

unorcomportamente violente precum”: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, 

imitare,ameninţare, hărţuire; 



-bruscare, împingere, lovire, rănire; 

-comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de 

droguri,vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt); 

-ofensa adusă statului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasăfaţă 

de cadrul didactic); 

-comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, 

fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în 

vigoare. 

La nivelul liceului nostru există o permanentă preocupare pentru rezolvarea încă din 

stadiu incipient a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului 

instructiv-educativşi nu numai. Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un 

rol înrezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadredidactice-poliţie-biserică-primărie). Pentru 

amenţine aceste interacţiuni permanente între factorii prezentaţi lucrează membrii comisiei 

deprevenire şi combatere a violenţei, legal constituită la nivelul şcolii noastre.De monitorizarea 

tuturor cazurilor de violenţă s-au ocupat membrii comisiei de prevenire aviolenţei care au 

acţionat după o planificare a activităţilor. 

A fost întocmit Planul operaţional al activităţilor destinate prevenirii violentei şi a 

influentei celorlalți factori de risc, în şcoală. 

De asemenea, la dosarul comisiei sunt ataşate atribuţiile comisiei, o fişă de înregistrare a 

actelor de violenţă şi un model pe proces-verbal în urma înregistrărilor actelor de violanţă.  

Prin tematica orelor de dirigențieşi a celorlalte activităţi educative, zilele de convieţuire, 

prin proiectele educative se acționeazăîn sensul prevenirii şi al reducerii incidenţei factorilor de 

risc. Problemele legate de comportamentul civilizat şi factorii de risc sunt prezente şi în 

dezbaterile şedințelorşi lectoratele cu părinții.  

In vederea prevenirii unor riscuri şi a comportăriicorespunzătoareîn situații de risc au 

fost prelucrate normele NTS şi PSI, norme de folosire a laboratoarelor şi cabinetelor şi sunt 

proiectate o serie de exerciţii de evacuare, coordonate atât de responsabilul şcolii, mais. Eugen 

Bulgagiu, cât şi de partenerii de la ISU.  

Din fericire, în primul semestru al anului şcolar în curs nu s-au înregistrat acte de 

violenţă de nici un fel în cadrul Liceului nostru. 

 

 

Comisia de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a absenteismului şcolar 

 

 

În anul şcolar 2020-2021, Comisia pentru prevenirea şi diminiarea absenteismului 

şi a abandonului şcolar are următoarea componenţă: prof. Florin Dorcu (responsabil), prof. 

Traian Ploşniţă, prof. Cercel Teofilia, prof. Eugen Bulgagiu şi prof. Blaj Alina, prof. Ifrim 

Cătălin, fr. Daniel Ciobanu, prof. Farcaș Lidia, prof (membrii).  

Atribuţiile Comisiei de monitorizare a frecvenţei elevilor sunt următoarele: urmăreşte 

aplicarea ROFUIP pentru absenţe, cu aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii; 

are ca scop, de asemenea, cunoaşterea de către elevi şi profesori a ROFUIP (articolele 

referitoare la frecvenţa elevilor); monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce 

priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare, identifică din timp elevii 

cu un număr mare de absenţe, identifică cauzele care favorizează absenteismul şcolar, implică 

elevii in tot felul de competiţii şi concursuri şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea 

abilităţilor culturale, sociale, artistice, de comunicare etc. 

Responsabilul comisiei, Dorcu Florin, a întocmit un plan de acţiuni privind prevenirea 

şi combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar, un raport al activităţii comisiei pentru 

anul şcolar 2019-2020, un proces-verbal după şedinţele de evaluare din luna noiembrie în care 

s-au precizat elevii cu probleme de absenteism, s-a decis acordarea unor mustrări scrise, discuţii 

cu părinţii şi cu elevii. De asemenea, a fost întocmit un tabel în care, lunar, diriginţii claselor 

completează numărul de absenţe efectuate/motivate. 



În cadrul şedinţelor de evaluare sunt discutate situațiile elevilor care au acumulat 

absenţe şi, în funcţie de numărul lor, se propun diferite sancțiuni verbale, scrise sau scăderea 

notei la purtare. Astfel, în primul raport primit de părinţii elevilor, (raport ce conţine situaţia la 

învăţătură, dar sunt semnalate şi problemele de comportament sau de absenteism), aceştia au 

luat la cunoştinţă măsurile luate împotriva celor cu probleme. 

Pe parcursul semestrului s-au verificat cu atenţie dosarele cu scutiri ale elevilor, cât şi 

situaţia cererilor de învoire acordate prin Regulamentul de organizare și funcționare a școlii şi 

s-au monitorizat demersurile întreprinse de conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii 

diriginţi pentru combaterea absenteismuluişi a abandonului şcolar. 

Instrumentele de lucru au fost următoarele: ROFUIP, Regulamentul de Ordine 

Interioară al şcolii, cataloagele, mapele diriginţilor, dosarele cu scutiri şi învoiri pentru fiecare 

elev în parte. 

 

 

FRECVENȚA LA ORELE DE CURS 

 

clasa      

 
 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ 

elev 

Absențe 

nemotivate/ 

elev 

Anul școlar 2020-2021, sem I 

IX 43 283 137 146 6,58 3,39 

X 58 671 305 366 11,56 6,31 

XI 33 456 312 144 13,81 4,36 

XII 32 333 173 160 10,4 5 

TOTAL AN 

ȘCOLAR 

166 1743 927 816 10,5 4,91 

 

 

 
 

  

  

Întocmit, 

Consilier educativ, 

Florin Dorcu 
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Anexa 8 

 

RAPORTUL COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR 

ANUL SCOLAR 2020-2021 

SEMESTRUL I 

 

Membrii comisiei sunt: Fr. Daniel Ciobanu (a IX-a A), dna Teofilia Cercel (a IX-a B), dl. 

Traian Ploşniţă (a X-a A), dna Farcaș Lidia Cerasela (Cristina Iștoc) (a X-a B), dl. Eugen 

Bulgagiu (a XI-a A), dl. Florin Dorcu (a XI-a B), dl. Constantin-Cătălin Ifrim (a XII-a A), dna. 

Alina Simona Blaj (a XII-a B). 

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

✓ Componenţa Comisiei metodice: specialitatea, grad didactic, status, responsabilităţi 

etc.; 

✓ Întocmirea Planului managerial al Comisiei  

✓ Graficul orelor de dirigenţie 

✓ Raportul Comisiei diriginţilor pe anul 2019-2020 

✓ Graficul orelor de consultaţii ale diriginţilor cu părinţii şi elevii  

✓ Întocmirea Planului de activităţi a Comisiei diriginţilor  

✓ Programul activităţilor extrașcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare 

cuprinzând termene şi responsabilităţi; 

✓ Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

✓ Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor; 

În ceea ce priveşte componenta operaţională – aceasta cuprinde dosarele personale ale 

celor opt diriginţi. Aceste dosare cuprind: 

✓ Planificarea anuală a activităţilor de consiliere şi orientare; 

✓ Planificarea calendaristică a orelor de consiliere şi orientare; 

✓ Orarul personal al profesorului; 

✓ Tematica orelor de dirigenţie; 

✓ Stilurile de învăţare ale elevilor clasei; 

✓ Proiecte de lecţii; 

✓ Procese verbale încheiate la şedinţele cu părinţii; 

✓ Luările la cunoştinţă ale elevilor privitor la organizarea şedinţelor cu părinţii; 

✓ Tabel nominal cu elevii ale căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

✓ Materiale folosite la clasă: fişe de lucru, chestionare. 

 

De asemenea, fiecare diriginte a realizat un portofoliu al clasei, conţinând: 

✓ tabel nominal cu elevii înscrişi, date personale, ocupaţia părinţilor; 

✓ fişele psiho-pedagogice ale acestora; 

✓ responsabilităţile elevilor în cadrul colectivului; 

✓ orarul clasei, situaţia absenteismului; 

✓ consiliul clasei; 

✓ lucrări, eseuri, proiecte, diplome ale întregului colectiv de elevi; 

✓ proiecte de lecţie, fişe de lucru pentru ora de Consiliere; 

✓ tematica şedinţelor pe clasă, pe anul în curs, componenţa Comitetului de părinţi al clasei; 

✓ procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii; 

✓ procese verbale privind prelucrarea ROI, folosirea surselor de curent şi gaz: 

✓ materiale auxiliare folosite la oră. 

 

Principalele activităţi propuse: 

• Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

• Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform 

programelor în vigoare; 

• Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

între şcoala, elev şi părinte pentru cei de clasa a IX-a; 



• Organizarea de şedințe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor şi propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe; 

• Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

• Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 

din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

• Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

• Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 

• Studierea programelor de consiliere şi orientare în vigoare pentru învăţământul liceal 

I.P.T şi teoretic, de către toţi diriginţii; 

• Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevi (conform 

programei de consiliere şi orientare) 

 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

De asemenea, a fost întocmit şi planul orelor de dirigenţie. Astfel, săptămânal, domnii 

profesori diriginţi şi-au rezervat, în afara orelor de curs, o oră de consultanţă pentru părinţi, oră 

ce a fost consemnată şi în condica de prezenţă. Comisia a oferit consultanţă privind programa, 

planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, 

speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. De asemenea, s-au oferit 

informaţii părinţilor despre situaţia şcolară a elevilor. Domnii diriginţi au fost rugaţi să solicite 

părinţilor să completeze declaraţii privind faptul că au luat la cunoştinţă despre situaţia elevilor. 

• Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite. Toţi 

diriginţii au întocmit planificările anuale conform precizărilor la zi, avizate de directorul şcolii 

şi consilierul educativ, precum şi proiecte de lecţii, s-au aplicat chestionare elevilor, au 

completat mapa dirigintelui etc. 

• Programele școlare pentru aria curriculara Consiliere și orientare particularizează 

următoarele domenii de competențe-cheie stabilite la nivel european:  

- Competențe interpersonale, interculturale, sociale şi civice;  

- Competențe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea  

informației şi comunicarea electronică;  

- Competențe antreprenoriale.  

În realizarea planificărilor, diriginții au respectat în mare parte structura curriculumului, 

bazată pe :  

• Competențe generale  

• Valori şi atitudini  

• Competențe specifice și conținuturi  

• Sugestii metodologice  

Conținuturile învățării au respectat de asemenea următoarele cinci module tematice:  

1. Autocunoaștere și dezvoltare personală  

2. Comunicare și abilitați sociale  

3. Managementul informațiilor și al învățării  

4. Planificarea carierei  

5. Calitatea stilului de viață  

• Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase şi desfăşurarea acestora, conform 

graficului. În primul semestru a avut loc un singur lectorat cu părinţii, pe data de 20 septembrie 

2019 şi au fost convocaţi toţi părinţii elevilor liceului. Au fost încheiate şi parteneriatele familie-

şcoală cu părinţii elevilor claselor a IX-a. 



• Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor 

metodice. În cadrul comisiei au avut loc mai multe întâlniri.  

• Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psiho-sociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor. 

• Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

• Activităţi de consiliere şi orientare a elevilor claselor a XII-a cu privire la metodologia 

examenului de certificare a competenţelor profesionale precum şi privind programa şi 

calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al absolvenţilor. 

• Informarea părinţilor cu privire la evoluţia elevilor – periodic (de două ori pe semestru), 

părinţii au fost înştiinţaţi în legătură cu progresul sau regresul elevilor şi conduita lor, au luat la 

cunoştinţă situaţiile disciplinare speciale. Chiar dacă, în general, nu au existat blocaje în 

comunicarea dintre diriginţi şi părinţi, am înregistrat suficiente cazuri când părinţii au refuzat 

să se implice în viaţa şcolii, fapt ce a dus la creşterea numărului de elevi cu nota scăzută la 

purtare, la apariţia situaţiilor de corigenţă. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi 

desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar 

• Completarea corectă a cataloagelor  

Membrii comisiei s-au întâlnit de trei ori:  

- în septembrie  

- în octombrie - a fost prezentat referatul cu tema „Rolul elevului și al dirigintelui în 

obținerea performanței școlare” – propunător prof. Dorcu Florin”. 

- în decembrie – a fost prezentat (online) referatul cu tema „Rolul dirigintelui în 

formarea imaginii de sine a adolescentului” – propunător prof. Blaj Alina”. 

 

 

Întocmit 

Responsabil Comisia diriginților 

Ifrim Cătălin Constantin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


