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LICEUL TEHNOLOGIC  UCECOM  "SPIRU HARET" - CRAIOVA 

 

 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE 
DE  UNITATEA  ŞCOLARĂ 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 La nivelul liceului nostru, echipa managerială a conceput si realizat documente de 

 proiectare managerială : Plan managerial unic, planuri manageriale semestriale si planurile operaționale 

(semestriale si anuale) pornind de la motivarea activității prin identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale 

organizației în cadrul activității anterioare. 

 Documentele de proiectare managerială au fost realizate în conformitate cu baza conceptuală: 

 Legea 1/2011, Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei și Cercetarii; 

 Buletinele informative ale MEC; 

 Programul de guvernare a României pe perioada 2017-2020 -  Politica în domeniul Educaţiei; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolui IV. Educatie; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar  

 Statut, note, precizări, Hotărâri - Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti 

"Spiru Haret" Bucureşti; 

 Planul Local de Actiune pentru Invatamant 2013-2020 - document strategic de planificare a ofertei 

educationale pentru scolile IPT;  

 Proiectul de dezvoltare instituţională elaborat pe 5 ani (2017-2022); 

 Legea 258/07.2007 privind practica elevilor şi studenţilor; 

 Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

 

 PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII  
ŞCOLARE 2017-2022 a fost realizat ca un document şi totodată un  instrument de lucru necesar unităţii şcolare, 

întrucât asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce a fost şi este şcoala, dar, în acelaşi timp, proiectează pe 

termen mediu și lung activitatea viitoare, trasând repere clare. S-a asigurat astfel progresul, evoluţia şi 

înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria- Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum 

vom reuşi să le realizăm? Ce valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?; 

 PAS 2017-2022 a fost reactualizat conform cerintelor conform NT 22/21.01.2020 - ISJ Dolj  pe baza 

documentelor strategice P.R.A.I. Sud-Vest Oltenia și P.L.A.I. Dolj.  

 

 

 PLANUL  MANAGERIAL UNIC pentru anul scolar 2019-2020, însoţit de programul  

operaţional în structura si cu obiectivele majore stabilite pe prioritățile unității de învățământ a fost construit 

pentru obținerea unui   învăţământ de calitate, desfăşurat întro şcoală dotată la nivel european. Acesta  a ținut 

cont de următoarele priorități manageriale:  

1. Realizarea unui sistem educațional stabil și echitabil prin asigurarea egalității de șanse, facilitarea 

accesului la educație și creșterea ratei de participare; 

2. Întărirea capacității instituționale prin servicii educaționale eficiente adresate elevilor și cadrelor 

didactice; aplicarea curriculumului structurat pe competențe, optimizarea activităților de orientare și consiliere , 

asigurarea unui mediu școlar sănătos; 

2. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale pentru îmbunătățirea calității și eficienței formării 

profesionale și pentru o mai bună inserție socială a absolvenților;  

3. Popularizarea ofertelor de formare și dezvoltare profesională  
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4. Fundamentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 pe baza analizei de nevoi 

educaționale ale elevilor în colecție cu politica de dezvoltare a școlii. 

Având în vedere diagnoza activităţilor anterioare din anul școlar 2018/2018, au fost propuse pentru anul 

școlar 2019/2020 următoarele obiective generale:  

OG 1. Intărirea capacității instituționale a unității de învățământ;  

OG2. Acces egal și sporit la educatie; 

OG3. Eficientizarea tehnicilor și metodelor de predare -  învățare - evaluare și ameliorarea 

rezultatelor la examenele nationale; 

OG4. Asigurarea calitatii  și stimularea excelentei; 

OG5. Reducerea abandonului  școlar și eliminarea violentei în unitatea școlară; 

OG6. Asigurarea premiselor și pregătirea condițiilor necesare desfășurării activităților educative, 

școlare, extrașcolare și extracurriculare, inclusiv a celor din cadrul saptamânii ”Școala altfel: Să ști 

mai multe sa fii mai bun”;  

  Realizarea unui parteneriat corect au autoritatile administratiei publice locale, cu Societățile 

cooperative , unitățile economice și ONG; 

OG8. Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv- educativ. 

Pornind de la obiectivele strategice stabilite pentru anul şcolar 2019/2020, au fost creionate 

următoarele obiective operationale: 

Pentru OG1: 

1.Aplicarea prevederilor legislative  pentru anul şcolar 2019-2020 în concordanţă cu 

obiectivele programului de guvernare, ale MEC, Fundației Învăţământului Preuniversitar al 

Cooperaţiei Meşteşugăreşti "Spiru Haret" și  strategia I.S.J. Dolj 

2. Încurajarea iniţiativei pentru dezvoltarea instituţională a şcolii 

3. Formarea unei culturi organizaţionale de tip reţea; 

Pentru OG2: 

1. Asigurarea conditiilor optime în vederea frecventarii cursurilor de catre toti copii de varsta 

școlară, indiferent de naționalitate, localitate de domiciliu; 

2. Satisfacerea nevoilor unei societăţi bazate pe cunoaştere 

Pentru OG3: 

1.Aplicarea corectă a legislaţiei şcolare privind examenele de certificare a competențelor și a 

examenelor de Bacalaureat 

2. Îmbunatatirea calitatii actului de predare și a celui de evaluare (la clasa și la examenele de 

absolvire). 

3. Îmbunatatirea modalitatii de analiza, monitorizare și îndrumare a activitatii de 

pregatire/remediale pentru elevi, în special pentru elevii care sunt în situatie de abandon scolar;. 

4. Parcurgerea integrala a materiel conform standardelor de calitate nationala. 

5. Adaptarea elevilor la cerintele si tipul de subiecte specifice examenelor nationale 

Pentru OG4: 

1. Imbunatatirea calitatii actului de predare si a celui de evaluare (la clasa si la examenele 

nationale). 

2. Dezvoltarea sistemului intern de management al calitatii în unitatea școlară 

3. Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional, a curriculum-ului la decizia şcolii şi a 

curriculum-ului în Dezvoltare locală; 

4. Adaptarea ofertei educaționale a unității la cerințele pieței muncii și societății bazate pe 

cunoaștere 

Pentru OG5: 

1. Monitorizarea, prevenirea și diminuarea absenteismului și reducerea abandonului școlar 

2. Reducerea, până la eliminare, a violentei în unitatile școlare 

Pentru OG6: 

1. Diversificarea programelar educative: creșterea cantitativa și calitativa a programelor de 

parteneriat interinstitutional, intern etc 

Pentru OG7: 

1.  Eficientizarea fluxului informaţional şi de comunicare; 
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2.  Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea locală, familie, societăți cooperative, unităţi 

economice, organizaţii neguvernamentale; 

3.  Eliminarea factorilor perturbatori 

Pentru OG8: 

1.  Sustinerea educatiei permanente și a învățăriii pe tot parcursul vietii prin valorizarea 

expertizei formatorilor din unitatea școlară 

2.  Asigurarea calității activităților de formare continua a personalului didactic 

3.  Implementarea criteriilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii recomandate de ARACIP 
 

Planul a fost defalcat în două Planuri semestriale avându-se în vedere specificitatea fiecărei unităţi de 

timp din structura anului scolar, cu responsabilități clare, direcții de acțiune și mijloace de realizare.  

În anul școlar 2019-2020 au fost parcurse activități prioritare rezultate din obiectivele generale: 

Planificarea și organizarea activității; Atragerea, menținerea și utilizarea resurselor umane; Dezvoltarea 

resurselor materiale, didactice și informaționale; Monitorizare, evaluare, control; Formare-dezvoltare 

profesională; Parteneriate; 

 Am privit educația ca un factor strategic de dezvoltare. Educaţia a fost şi va rămâne un domeniu de 

interes major, mereu pe agenda școlii. Educaţia trebuie să fie captivantă, continuă și coerentă: Captivantă 

poate să devină pentru cei şcoliţi prin contactul cu lumea reală, centrată pe „a face” în totală concordanţă cu 

„a şti“, pentru a motiva şi interesa elevul şi studentul aflat în procesul de învăţare. Continuă – păstrarea 

interesului şi motivaţiei pe toată durata şcolarizării, de la ciclul primar şi până la finalizarea studiilor 

superioare. Coerentă – prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel naţional, să asigure o 

abordare integrată, cu infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învăţământ și să 

aibă o abordare de tip antreprenorial cu accent pe creativitate şi inovare. Nu în ultimul rând, trebuie să 

stimuleze şi să asigure continuitatea abordărilor şi prin activităţile extracurriculare şi interdisciplinare 

relevante. 
 

 PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE pe anul scolar 2019-2020 

 a cuprins elemente specifice din care  au rezultat apoi programe si grafice ale activităţilor extraclasă si 

extrascoală precum si programe concrete de colaborare cu factori educativi externi (poliţie, jandarmerie, sănătate, 

cultură, organizaţii de tineret, părinţi, etc.). 

 Dintre obiectivele specifice privind activitatea educativa amintim: 

  1.Aplicarea prevederilor legislative  pentru anul şcolar 2019-2020 în concordanţă cu obiectivele 

programului de guvernare, ale MEC, Fundației Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti 

"Spiru Haret" și  strategia I.S.J. Dolj privind activitatea educativă 

 2. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din judeţul Dolj şi 

reducerea abandonului şcolar 

 3. Diversificarea programelor educative: cresterea cantitativa si calitativă a programelor de 

parteneriat interinstitutional, intern etc. 

 

 În anul școlar trecut au  fost elaborate programele si planurile de acţiune ale compartimentelor din 

structura unităţii si cele ale comisiilor si colectivelor de lucru, diseminate din planul managerial unic 

(Compartimentului financiar-contabil și administrativ, Compartimentului secretariat, Comisii metodice, 

Comisii de lucru, Biblioteca etc.) 

  

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

1.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

În anul școlar 2019-2020  personalul angajat(didactic și nedidactic) al Liceului Tehnologic 

UCECOM ”Spiru Haret” a  fost implicat în urmatoarele structuri organizatorice:  

Consiliul Profesoral  alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică 

din școală(51 cadre didactice) a reprezentat organismul important în actul decizional la nivelul unității de 

învățământ în domeniul instructiv-educativ. În ședințele lunare, CP a analizat și  dezbătut proiecte de legi 

sau de acte normative privind activitatea instructiv-educativă; a formulat aprecieri sintetice privind 

activitatea personalului de instruire practică şi de predare; a validat rapoarte privind situaţia şcolară 
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semestrială şi anuală prezentată de fiecare diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de 

amânări, diferenţe şi corigenţe etc. 

Consiliul de administraţie a funcționat  conform prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare si adresei nr. 396/11.11.2013 a Fundatiei Invatamantului 

Preuniversitar ”Spiru Haret”,  având rol decizional și administrativ.  

Consiliul de administraţie al liceului  a fost format, potrivit legii, din 13 membri: directorul unităţii 

de învăţământ, reprezentant agent economic- recomandat de fondator, directorul filialei, reprezentantul 

autorităţii publice locale, contabil şef, director adjunct, reprezentant părinți  și 5 cadre didactice. Fiecare 

membru a avut atribuții conform prevederilor legale și actelor normative emise de MEC si Fundatia ,,Spiru 

Haret” și au acoperit intreaga activitate desfășurată în anul școlar 2019-2020 dintre care amintim: 

-administrarea terenurilor  şi clădirilor  în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ 

preuniversitar  

- aprobarea planului de dezvoltare a şcolii(PAS), elaborat de un grup de lucru desemnat de director, 

după dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;  

-aprobarea documentelor manageriale și organizatorice ale fiecărei comisii/compartiment 

- elaborarea indicatorilor de performanță în vederea acordării calificativelor anuale pentru întreg 

personalul salariat 

-stabilirea componenței și atribuțiile comisiilor/colectivelor de lucru 

- aprobarea acordarii burselor şcolare, sponsorizări, contracte de colaborare, conform legislaţiei în 

vigoare; 

- strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare, conform legislaţiei în vigoare; 

- avizeazarea proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de 

învăţământ 

- stabilirea structurii şi numărului de posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor 

de normare elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării  şi normelor Fundaţiei Învăţământului 

Preuniversitar "Spiru Haret", pentru fiecare categorie de personal; 

Şedinţele Consiliuli de administraţie au avut loc lunar și ori de câte ori s-a ivit o situaţie deosebită- 

temele dezbătute şi analizate cuprinzând toate subsistemele unităţii de învăţământ.  

 Au fost constituite 5 comisii metodice structurate pe arii curriculare/domenii şi Comisia diriginţilor.  

De asemenea, a fost constituită, conform Legii 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie  -  

Comisia pentru asigurarea calităţii în educaţie(CEAC). Această comisie a fost formată din 9 membri 

care au contribuit la realizarea obiectivelor privind calitatea serviciilor educaționale oferite de școală, dintre 

care amintim: 

- organizarea internă și funcționarea curentă a școlii 

- realizarea curriculumului și evaluarea rezultatelor școlare; 

- activitatea metodică a cadrelor didactice; 

-consilierea și orientarea elevilor; 

- reducerea abandonului școlar, 

- extinderea parteneriatelor 

Avand in vedere faptul ca unitatea de invatamant si-a propus autorizarea a doua noi nivele de 

calificare, conducerea scolii, impreuna cu membrii CEAC si reprezentantul furnizorului de educatie de pe 

platforma ARACIP  au parcurs toate etapele necesare acestui proces, incepand de la depunerea cererii si a 

fisei-tip, urmata de realizarea si incarcarea pe platforma https://calitate.aracip.eu a tuturor documentelor 

solicitate.  

Acest proces a fost realizat in perioada ianuarie-iulie 2020, urmand ca in perioada 7-8 iulie 2020 sa 

aiba loc vizita de evaluare a echipei ARACIP, care a analizat documentele si dovezile puse la dispozitie de 

unitatea de invatamant, privind indeplinirea indicatorilor din Standardele de autorizare, conform HG 

21/2007. 

Vizitarea scolii s-a facut in sistem on-line datorita contextului epidemiologic actual, tot in acelasi 

sistem desfasurandu-se si interviurile cu autoritatile locale, conducerea scolii, responsabilul CEAC, agentii 

economici, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic. 

In data de 28.08.2020 s-a emis Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr.5325, privind 

acordarea autorizatiei de functionare provizorie pentru nivelul de invatamant profesional, domeniul „Turism 
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si alimentatie”, calificarea profesionala „ Bucatar” si domeniul „Industrie textila si pielarie”, calificarea 

profesionala „Confectioner articole din piele si inlocuitori”. 

De asemenea, la nivelul CEAC au funcționatat 5 colective de lucru axate pe principalele domenii de 

activitate ale școlii: Management strategic și operațional; Capacitatea instituțională - Baza materiala și 

resurse umane; Eficacitate educațională – Programe de studiu; Invatarea si rezultatele scolare; Cercetare 

științifică; Revizuirea și popularizarea ofertei scolare; Eficacitate educațională –activitatea financiară a 

organizației. 

Aceste colective au îndeplinit o serie de atribuții dintre care amintim:Aplicarea instrumentelor de 

evaluare internă; Colectarea și analiza datelor; Asistența la ore; Interpretarea rezultatelor evaluării interne 

etc. 

Consiliul pentru curriculum a fost compus din responsabilii tuturor catedrelor si colectivelor, 

directorii şcolii și consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare . Directorul a îndeplinit 

functia de președinte al consiliului. Componenţa consiliului a fost aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul 

profesoral. 

Consiliul pentru curriculum a elaborat: 

a) proiectul curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale/CDL, finalităţi şi obiective ale 

şcolii, metodologia de evaluare, 

criterii de selecţii ale elevilor. 

b) oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională. 

c) criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare. 

d) metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare. 

e) programe şi planuri anuale şi semestriale. 

Documentele elaborate au fost supuse aprobării Consiliului profesoral. 

Consiliul pentru curriculum a îndeplinit  următoarele atribuţii: Procurarea documentelor curriculare 

oficiale, a asigurat aplicarea planului de învăţământ aprobat prin Ordin emis de Ministrul Educatiei, ceea ce 

s-a realizat prin elaborarea ofertei curriculare; s-a îngrijit de asigurarea bazei logistice pentru activităţile 

curriculare şi extra curriculare; a asigurat organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de 

ciclu şi a examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivir regulamentelor 

elaborate de MEC; a asigurat fundamentarea dezvoltării locale de curriculum; a asigurat organizarea testării 

inițiale (la început de an școlar). 

În cadrul școlii au fost constituite si aprobate de consiliul de administrație 18 comisii de lucru care 

au acționat conform atribuțiilor proprii în vederea realizării: acordarea burselor sociale ”Bani de liceu”, 

monitorizarea ”Bursei profesionale”; prevenirea și  reducerea violenței  în mediul școlar; perfectionare și 

formarea continuă; intocmirea si revizuirea orarului; organizarea serviciului pe scoala; gestionarea 

BDNE(SIIR); consilierea, orientarea și activități extrașcolare; olimpiade și concursuri școlare; programe și 

proiectelor europene; evaluarea, verificarea și aprobarea procedurilor operaționale; întocmirea și 

redactarea revistei școlare; promovarea imaginii școlii –”Consiliul de imagine”, Comisia de control 

managerial intern etc. 

La începutul anului şcolar 2019-2020 a fost constituită Comisia pentru frecvență, combaterea 

absenteismului și a abandonului școlar care, s-a preocupat de monitorizarea săptămânală a absenţelor de 

către diriginţi şi aplicarea măsurilor necesare în cazul elevilor cu un număr mare de absenţe (discuţii cu 

elevii şi părinţii, aplicarea sancţiunilor în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern/ROFUIP); 

 

PUNCTELE SLABE AVUTE ÎN VEDERE: 

- absenteismul mare în rândul elevilor de la liceu–ciclul inferior, având ca factor determinant 

plecarea a cel puţin unuia din părinţi în străinătate şi dezangajarea elevului în procesul şcolar 

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar 

la clasele din ciclul superior 

 Actiuni propuse pentru îmbunătățirea activității comisiei: 

- Monitorizarea strictă a absenţelor nemotivate înregistrate de elevi în conformitate cu procedura de 

monitorizare şi înregistrare a absentelor 

-  Contactarea familiei elevilor care acumulează un număr mare de absenţe în vederea identificării 

cauzelor şi luării măsurilor necesare 
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- Prelucrarea Regulamentului Intern/ROFUIP, în cadrul şedinţelor cu părinţii şi în cadrul orelor de 

dirigenţie. S-au avut în vedere fragmentele referitoare la modalităţile de motivare a absenţelor şi la 

sancţiunile pentru elevii care absentează. 

- Desfăşurarea unor activităţi de intervenţie la clasele unde elevii înregistrează un număr mare de 

absenţe de către consilierii şcolari. 

- Desfăşurarea unor activităţi de consiliere a elevilor care acumulează un număr mare de absenţe 

nemotivate şi a părinţilor acestora de către consilierii şcolari. 

- Abordarea temelor „Absenteismul-cauze şi urmări” și ”Stop abandonului școlar” în cadrul orelor de 

consiliere şi orientare, a şedinţelor cu părinţii 

 

La nivelul unitatii de invatamant functioneaza Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei 

in mediul scolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de 

invatamant. 

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar a fost  responsabila de punerea in 

aplicare, la nivelul unitatii de invatamant, a prevederilor Planului cadru de actiune pentru cresterea gradului 

de siguranta a elevilor si a personalului si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente 

școlii. In acest sens conform celor 6 obiective propuse de către comisie au fost realizate actiuni: 

- Asigurarea eficientă a pazei unitaţii scolare: personal de paza , elevi de serviciu, profesori de 

serviciu, camere de supraveghere  video. 

- Asigurarea comunicării eficiente cu părinţii 

- Dezbatere legata de strategia scolii de prevenire a actelor de violenta in unitate si stabilirea 

planului general de actiune a comisiei pentru anul scolar in curs  

- Informarea părinţilor in cadrul lectoratelor cu parintii  privind  măsurile din Regulamentul de 

ordine interioară pentru prevenirea şi combaterea actelor de violenţă din şcoală  

- Efectuarea in cadrul orelor de orientare si consiliere a unor teme care sa puna in dezbatere 

problema violentei(elev-elev,elev-cadru didactic) 

- Consilierea individuală a persoanelor implicate în acte de violenţă în şcoală  

- Consiliere de grup oferită elevilor în vederea adoptării unor atitudini prosociale  

- Consilierea părinţilor privind disciplinarea pozitivă a copiilor, prevenirea violenţei în familie, 

relaţionarea cu şcoala  

- Combaterea violentei prin religie 

- Implicarea elevilor în activităţi cultural-educative, concursuri şcolare, activităţi de voluntariat  

- Organizarea de intalniri,schimb de opinii si consultari cu factorii de raspundere pe linia 

prevenirii si combaterii violentei in scoli , din zona imediata a liceului. 

- Intervenţii în situaţii specifice pentru realizarea unei disciplinări pozitive 

 

Comisia   pentru întocmirea şi revizuirea orarului 

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

Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraţie şi preluate de 

către comisia pentru orar. 

Privind întocmirea orarului şcolii comisia de elaborare a avut în vedere următoarele consideraţii: 

1. întocmirea schemelor orare în concordanţă cu planurile cadru operante; 

2. modificarea orarului şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N., 

I.S.J.); 

3. afişarea orarului claselor şi al cadrelor didactice; 

4. transmiterea orarului la clase şi la persoana desemnată pentru scrierea condicii de prezenţă a 

cadrelor didactice; 

5. respectarea principiilor pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii şcolare 

a elevilor; 

6. corelarea specificului spaţiilor de învăţământ cu specificul activităţii programate a se 

desfăşura în aceste spaţii; 

7. corelarea numărului de săli disponibile pe schimburi şi intervale orare cu numărul de 

ore/clase programate. 
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8. planificarea perioadelor de practică comasată 

9. urmărirea concordanţei între condica de prezenţă a profesorilor şi schemele orare 

Pentru anul școlar 2019-2020 comisia a fost formata din 5 membri, aceasta desfasurandu-si  

activitatea conform unei proceduri care a avut ca scop elaborarea, aplicarea si verificarea orarului unitatii 

scolare, conform reglementarilor legale si cu respectarea planurilor cadru, pe clase si pe profesori şi a 

condicii de prezenă. 

   

 Comisiile  de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență din școală a acționat pentru 

asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale în 

rândul elevilor, cadrelor didactice și nedidactice stabilind întocmirea instrucţiunilor proprii de protecţia 

muncii în funcţie de nivelul tehnic al dotărilor.  Astfel a acționat pentru: 

- pregătirea sistematică a elevilor a urmărit ca, odată cu însuşirea viitoarei profesiuni, aceştia sa-şi 

formeze deprinderile necesare exercitării corecte a oricăror operaţii din domeniul specialităţii, în 

deplină securitate a muncii; Au fost realizate apliacții cu elevii și cadrele didactice privind alarmarea 

în caz de cutremur, au fost întreprinse acțiuni de informare preventivă prin care au fost prezentate 

atât elevilor cât și personalului didactic și nedidactic materialele preventiv-educative: simulare în caz 

de cutremur, simulare în caz de incendiu, CD-uri, pliante cu reguli de comportament realizate în 

colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Oltenia” al județului Dolj. 

- cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii în amenajarea, dotarea şi 

folosirea spaţiilor didactice de instruire în scopul evitării producerii accidentelor de munca si a 

îmbolnăvirilor profesionale, fiind realizate activitățile: ”Cum prevenim gripa?”, ”Cum prevenim 

toxinfectiile alimentare? ”  

- pentru avertizarea cailor de acces s-a realizat, în cazul situațiilor de urgență s-a realizat iluminatul de 

siguranță cu sursă independentă de curent; au fost realizate rampe pentru persoanele cu dizabilități, 

au fost semnalizate cu pictograme și marcaje intrările 

- în parteneriat cu ISU Oltenia Dolj s-a realizat identificarea obiectivului: școală-atelier; școală-incintă 

- s-au făcut verificări PRAM a prizelor de pământ 

- a fost încheiat parteneriat cu ISU Oltenia Dolj 

Documentele specifice elaborate la nivelul liceului în anul școlar 2019-2020: 

- Decizii pentru Comisie și pentru Responsabilul cu această activitate 

- Plan de intervenție în caz de incendiu 

- Plan de evacuare în cazul situațiilor de urgență 

- Plan de pregătire în cazul situațiilor de urgență 

- Fișa obiectiv 

- Grafic de pregătire al elevilor  ISU 

- Grafic de pregătire al salariațiilor ISU 

Măsurile de diminuare a riscurilor de accidentare  ( masuri tehnice, sanitare , organizatorice sau de 

alta natura) se regăsesc în ,,Planul de prevenire si protectie ,, pe care liceul l-a întocmit și respectat conf. 

Art . 13 litera D din Legea 319 / 2006 a SSM  

În activitatea de prevenire și protecție s-a ținut cont de documntația tehnică pentru evaluarea 

nivelului de risc, de accidentare sau îmbolnăvire profesională. 

În cadrul activităților privind apărarea împotriva incendiilor s-a ținut cont de prevederile OMAI nr. 

163/2007 pentru aprobarea Normelor  generale de apărare  împotriva incendiilor și au fost întocmite decizii, 

plan de intervenție în caz de incendiu, instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților 

pe locurile de muncă, fișe de instruire, tematici și grafice. Au fost dotate pichete de incendiu cu materiale: 

găleți, lopeți, târnăcoape, lăzi cu nisip.  

În anul școlar 2019-2020 nu s-au înregistrat accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale în 

rândul elevilor sau al personalului angajat.  

Activitaea pe linia  Situațiilor de Urgență a fost analizată curent în cadrul consiliului de administrație 

acesta, împreună cu ceilalți factori de decizie și de răspundere și-au asumat obligația sprijinirii materiale și 

intelectuale a activiții pe linia Protecției Civile, a Prevenirii și Stingerii incendiilor și a Protecției muncii. 

Incepand cu luna martie, potrivit H.G. nr.6/ 09.03.2020 Artic.2, s-a suspendat procesul de invatamant 
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 in unitatile scolare instituindu-se obligatia de a asigura materiale destinate igienei angajatilor. Prin Nota 

nr.7613/02.03.2020 a ISJ Dolj au fost transmise masuri ale DSP Dolj pentru prevenirea si limitarea efectelor 

infectarii cu SARS Cov 2. 

 

 În cadrul şcolii funcţioneză 2 compartimente: Resurse umane și Financiar- administrativ. 

 

 1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor 

 Prin Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ au fost stabilite 

responsabilităţile pentru Consiliul de Administraţie, Comisiile metodice, Comisia pentru asigurarea calităţii, 

Consiliul profesoral, Consiliul elevilor, Consiliul reprezentativ al părinţilor. De asemenea, în cadrul 

Comisiei pentru asigurarea calităţii au fost stabilite responsabilităţile pentru fiecare membru şi pentru 

colectivele de lucru. 

 În cadrul sedinţelor Consiliului de administraţie şi al Consiliului profesoral s-a raportat îndeplinirea 

cât şi cauzele neîndeplinirii  sarcinilor primite. Prin aceasta fiecare angajat al şcolii este pus în valoare şi îşi 

aduce contribuţia la bunul mers al şcolii. 

  

1.2.3 Organizarea timpului 

 Prima şi cea mai importantă regulă pentru folosirea eficientă a timpului a reprezentat-o buna 

organizare. De la stilul de lucru al fiecăruia în parte până la sistemul de comunicare între compartimente, 

comisii şi la modul în care managerii şi responsabilii au gestiont propriul timp, existand mulţi FACTORI 

care influenţează eficienţa muncii. 

   ORGANIZAREA PERSONALĂ – este primul şi, poate, cel mai important factor din cauza căruia se  

pierde timp. 

   SPAŢIULUI PERSONAL 

   RESPECTAREA STRICTĂ A FIŞEI DE POST 

  IDENTIFICAREA PRIORITĂŢILOR 

   ATITUDINEA FAŢĂ DE COLEGI 

  CLASIFICĂRI ALE SARCINILOR 

  COMUNICAREA INTRE COMPARTIMENTE 

 Trebuie înţeles însă, că nici un program nu este în totalitate inflexibil.  El doar te ajută să îţi planifici 

mai bine activităţile şi să ai sub ochi lista, din ce în ce mai scurtă, a îndatoririlor pe care trebuie să le duci la 

capăt. 

  

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor 

anterioare  

 Activitatea a fost monitorizată prin: 

 - Paticiparea la activităţile comisiilor metodice; 

 - efectuarea asistenţelor la ore de către conducerea şcolii, responsabilii de catedră şi alţi observatori 

la orele de teorie şi de instruire practică atât la cadrele didactice debutante cât şi la cei cu experienţă la 

catedră. 

- Evaluare riguroasă şi detaliată a direcţiilor de acţiune cuprinse în Planul de acţiune al Proiectului de 

dezvoltare instituţională pentru anul 2019-2020; 

- Evaluarea performanţelor cuprinse în standarde; 

- Vizite la agenţii economici pentru urmărirea modului de parcurgere a programelor şcolare, 

integrarea elevilor în disciplina muncii, adaptarea acestora la diversele situaţii apărute între ei şi 

clienţi, adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor etc. 

 

Ca rezultate a monitorizărilor putem aminti:  

- dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională. Au fost costituit echipe de cadre 

didactice care au popularizat oferta în şcolile din municipiu, judeţ şi judeţele limitrofe; 

- creşterea numărului de elevi la forma de şcolarizare prin liceu şi accesul la educaţie al tinerilor din 

judeţele limitrofe; 
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- corelarea ofertei educaţionale cu tendinţele de dezvoltare economică a regiunii. Aici putem aminti 

ca "bună practică" publicarea pe ”Blogul cadrelor didactice din invatamantul profesional si tehnic 

Dolj” a unor filmulete si oferte pe nivele de calificare in cadrul Targului virtual de oferte scolare. 

 

 
 

- realizarea inserției profesionale a absolvenților este asemănătoare cu cea din anii anteriori. Din 

totalul absolvenților de liceu, scoala profesională și școală postliceală(207) s-a angajat  un  procent  

de 42% , 23% din elevi au fost admiși într-o treaptă superioară de studiu (invatamant superior/școală 

postliceală), iar 26% sunt someri. S-a observat o scadere a ratei somerilor in randul absolventilor fata 

de anul scolar trecut (52%).  

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale. (Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în 

activitatea de conducere. Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la actul decizional) 

 

Managerul a fost cooperant, a ştiut să prevină şi să aplaneze conflictele, punând la baza întregii 

activităţi normele legislative în vigoare, ordinele şi instrucţiunile MEN, dispoziţiile şi instrucţiunile ISJ Dolj, 

hotararile Fundației ”Spiru Haret”. A cooperat continuu cu Consiliul Profesoral, Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor, cu alte instituții publice/ONG-uri. 

Evaluarea întregii activităţi a avut ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în care elevul 

devine partener în educaţie, implicându-se în actul propriei instruiri. A fost stimulată autoevaluarea ca 

instrument pedagogic, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. 

Periodic, la nivelul catedrelor, în Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie s-au făcut 

analize şi evaluări, pe diverse domenii de activitate, ale procesului de învăţământ şi ale sectoarelor conexe, 

încercându-se eliminarea disfuncţionalităţilor anterioare. 

În elaborarea ofertei curriculare, s-a ţinut cont de propunerile responsabililor de comisii metodice. 

Au fost antrenate în dezbateri, în cadrul şedinţelor de catedră, in Consiliul Profesoral şi a şedinţelor 

Consiliului Curricular în semestrul I, toate cadrele didactice şi au fost valorificate propunerile acestora în 

elaborarea Proiectului de curriculum al şcolii.  

În şedinţele cu părinţii au fost făcute informări cu privire la activităţile curriculare şi extracurriculare, 

la realizările, dar şi la problemele cu care se confruntă şcoala. Părinţii au fost implicaţi în luarea deciziilor 

atât prin Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, cât şi prin participarea efectivă şi activă a reprezentantilor 

părinţilor în Consiliul de Administraţie. Disfuncţionalităţile apărute în procesul de instruire şi educaţie (când 

a fost cazul) au fost aduse la cunoştinţă de părinţi diriginţilor şi conducerii şcolii, luându-se măsuri pentru 

înlăturarea lor. Comunicarea diriginţilor, a profesorilor şi a directorului cu părinţii s-a făcut ori de câte ori a 

fost cazul.  
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In zilele de comunicare la distanță, dirijarea învățării, menținerea unei comunicări s-a realizat prin 

platformele disponibile(Whatsapp, Skype,Classroom, yahoo/gmail -mail etc.). Astfel, accesul la Internet al 

profesorilor și elevilor a fost vital pentru a asigura copiilor dreptul la educație.  

 

PUNCTE TARI : 

 - toate cadrele didactice sunt calificate(51 cadre didactice, prof. si m.i.), majoritatea titulari (66,67%), 

cu grade didactice I-25cadre did. ( 49%), grade didactice II-8 cadre did (15,6%), cu definitivat-3 cadre 

didactice(5,8%), debutanti-15(29,41%)  iar18 cadre didactice au parcurs stagii de formare continuă cât şi 

cursuri de perfecţionare; 

 - existenţa în cadrul şcolii a unor profesori care sunt realizatori de auxiliare curriculare; 

 - interesul părinţilor şi elevilor pentru specializările în care se pot pregăti elevii; 

 - oferta educaţională a şcolii care se bazează pe CDL-uri(clasele IX - XI) care sunt raportate la  

interesele elevilor și la cerințele comunităţii locale; 

 -  participarea la  târgurile de oferte educaţionale; 

 - experienţa cadrelor didactice în activitatea de conversie profesională pentru adulţi; 

 - elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şcolare pe meserii şi specialităţi; 

 - depăşirea nivelului mediu pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la examenul de absolvire a 

școlii postliceale (100%); 

- rezultatele multumitoare ale elevilor la examenul de Bacalaureat 2020 (54 elevi prezenti – 17 elevi 

admisi/31,48%);  

 - inserţia socio-profesională bună a absolvenţilor; 

 - baza materială corespunzătoare cerinţelor curriculare actuale, capabilă să asigure un învăţământ 

eficient, formativ-performant; 

 - existenţa unei biblioteci cu peste 40.000 volume și achiziționare de manuale școlare prin 

repartizarea acestora de către ISJ DOLJ; 

 - prestarea de servicii către comunitate (reparaţii auto, croitorie, lucrări de frizerie, coafură, 

cosmetică, manichiură şi pedichiură); 

 - autonomie în utilizarea resurselor financiare: crearea şi utilizarea unui fond de modernizare (25% 

din venituri) pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale; 

 - parteneriatul cu agenţi economici (contracte pentru efectuarea instruirii practice, acordarea de 

burse, angajare la finalizarea studiilor); 

 - capacitatea personalului de a asigura transparenţa în actul decizional; 

 - capacitatea majorităţii cadrelor didactice de a se adapta în timp scurt noilor cerinţe de formare 

cerute de piaţa muncii; 

            - calificativele anuale de FB pentru 98% din totalul de cadrele didactice.  

 

PUNCTE SLABE: 

Ca puncte slabe au fost identificate: 

- insuficienta colaborare a unor părinţi cu şcoala;  

 - inexistenţa manualelor la unele discipline tehnice (clasele XI, XII și școală postliceală); 

 - antrenarea la clasă numai a elevilor buni a reprezentat cauza multor situaţii neîncheiate şi chiar a 

abandonului şcolar; 

 - insuficienţa dotării cu soft educaţional;  

 Activitatea de management a reflectat atât laturile pozitive cât şi disfuncţiile, căutând să-şi proiecteze 

şi să înfăptuiască obiective pentru eliminarea deficienţelor şi reglarea funcţiilor de conducere în interesul 

elevului şi valorilor societăţii civile conform misiunii şcolii „promovarea unui învăţământ deschis şi 

flexibil“. 

 În acest sens au fost întocmite Planul managerial unic cât şi Planurile manageriale pe semestre. 

Exista  proiect  de dezvoltare instituţională(PAS) pe 5 ani cât şi programe de dezvoltare a resurselor umane 

şi de perfecţionare a personalului didactic şi auxiliar. 

O latură importantă a activităţii de management a constituit-o cunoaşterea cadrelor didactice din 

şcoală, a modului  în care abordează problematica de specialitate din punct de vedere metodic, evaluării 

sumative, aplicarea programelor pe discipline de învăţământ etc. 
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1.4. Activitate de (auto)formare managerială 

 

Conducerea unității de învățământ (Directorul, directorul adjunct, contabilul şi secretarul-şef) şi-a însuşit 

legislaţia privitoare la noul mod de finanţare pe baza costului standard pe elev.  Directorul s-a preocupat de 

autoperfecţionarea pe diverse probleme: manageriale, de curriculum, informandu-se permanent cu noutăţile 

din domeniu. 

 Activitatea managerială de (auto)formare s-a axat pe: 

     -  Elaborarea programelor de dezvoltare profesională - managerială; 

 -  Ierarhizarea principalelor forme de organizare a perfecţionării managerilor din învăţământul 

preuniversitar prin alocarea creditelor profesionale transferabile; 

 -  Consolidarea rolului şcolii în activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice prin oferte de 

formare continuă; 

 -  Teme de noutate în activitate, pe cunoaşterea tendinţelor către care se îndreaptă învăţământl tehnic 

în context european; 

 -  Implicarea și realizarea de parteneriate, proiecte POCU, Erasmus etc 

 -  Promovarea tehnicilor didactice moderne şi studiul impactului acestora asupra şcolii; 

 - Tematica şi graficul cercurilor pedagogice;  

     -  Acordarea de consultanţă cadrelor didactice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii din 

colectivele de catedră. 

  

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager 

Responsabilităţile care revin directorului ca membru al Consiliului de Administraţie, dar şi cele ce îi 

revin conform fişei postului au impus elaborarea unui plan de dezvoltare personală care cuprinde, pe lângă 

perfecţionarea profesională şi dezvoltarea ca manager. 

Managerul a pus un accent deosebit pe informarea permanentă cu privire la legislaţia şcolară şi 

financiar- contabilă, pe consultarea metodologiei de formare continuă a managerilor din învăţământul 

preuniversitar,  pe participarea efectivă la cercurile pedagogice ale directorilor, ca formă de perfecţionare, pe 

implicarea în activităţile de evaluare ale ISJ Dolj si nu in ultimul rand pe studiul individual. 

 Reconsiderarea progresiei în cariera managerială prin utilizarea creditelor profesionale 

transferabile pe baza următoarelor criterii şi indicatori: 

 - stiinţifice: 

- modul de formare managerială oferit de furnizori de programe acreditate 

 - portofoliu: 

- curriculum vitae 

- recomandări 

- proiect managerial 

 - dezvoltare profesională - managerială: 

- acumulare de credite profesionale transferabile (în specializarea management educaţional) 

prin parcurgerea unor module oferite de furnizori acreditaţi; 

 - susţinerea unor probe combinate test / interviu 

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 
2.1. Baza materială 

Şcoala dispune pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de instruire şi educaţie de o bază 

didactico-materială adecvată în plin proces de dezvoltare şi modernizare. 

 Complexul şcolar cuprinde 7 corpuri de clădire astfel: clădirea şcolii, două cămine, o cantină, 

corpul pentru atelierele şcolare, sală de sport, centrala termică şi bazinul cu 300 m
3
 de apă, terenuri 

pentru sport şi alte dependinţe necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

 În anul şcolar 2019-2020 activitatea teoretică s-a desfăşurat în 9 săli de clasă și 10 cabinete amenajate 

în funcţie de calificările şi specialităţile pregătite prin  liceu, școală profesională cu durată de 3 ani, şcoala 

postliceală și cursuri de formare profesională continuă. 
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 Activitatea practică s-a desfăşurat în 11 ateliere, după cum urmează: 1 atelier pentru croitorie, 3 

ateliere pentru mecanică/mecanic auto, 1 atelier pentru lacatușerie, 3 ateliere pentru frizerie - coafură, 1 

atelier manichiură-pedichiură, 1atelier pentru cosmetica, 2 ateliere pentru domeniul construcţii(instalatori 

instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, zidar, zugrav) și un laborator de fizica-chimie. 

Activitatea de educaţie fizică şi sport s-a desfăşurat fie în sala de sport dotată cu echipamentul 

necesar, fie pe terenurile de handbal, baschet şi volei amenajate în curtea şcolii. 

 Cantina nu funcţionează din anul 1994, fiind închiriată la diverse societăţi comerciale; la fel şi 

căminul nr. 2. 

 Biblioteca conţine un număr de 40.000 volume, sală de lectură şi depozit de carte. Pentru anul şcolar 

2019/2020 au fost asigurate la timp unele manualele acordate gratuit de către ISJ Dolj pentru clasele a IX-a - 

a XII-a. 

 Săli conexe destinate birourilor: director, director adjunct, secretariat, contabil șef, contabilitate, 

cabinet medical etc. 

La inceputul anului scolar, s-au făcut eforturi deosebite pentru modernizarea şcolii, prin pavoazarea 

claselor si a holurilor cu materiale didactice atractive. 

Clădirile au fost reparate interior şi igienizate, astfel că starea acestora este bună, şcoala primind 

autorizaţia sanitară de funcţionare. Au fost refăcute complet gardul și poarțile intrării principale în școală. A 

fost montat gard pentru delimitarea spatiului școlar de cel al societăților chiriașe.  Scoala dispune de  

centrale termice pe gaze pentru fiecare corp de cladire. 

 

     2.2.Resurse financiare  

Şcoala făcând parte din rândul şcolilor particulare, funcţionează conform LEN 1/2011, pe bază de 

autofinanţare. În acest context, principala sursă financiară o constituie taxele şcolare care au totalizat  

769400 lei, ele fiind încasate în proporţie de 77,49 % la finele anului  şcolar 2019-2020, faţă de 98,14 % cât 

se încasase la finele anului şcolar 2018 - 2019.  

Pentru a completa necesarul de resurse financiare din bugetul şcolii (venituri din taxe scolare: 769400 

lei) s-au căutat şi alte modalităţi şi activităţi aducătoare de venituri, cum ar fi:  

cursuri de calificare a adulţilor                              - 60 000 lei; s-au incasat: 33200 lei 

 închirieri de spaţii şi colaborări     - 300 000 lei; s-au incasat: 278708 lei  

 venituri cazare camin      - 100 000 lei; s-au incasat: 88100 lei 

    

 Fondul de modernizare în sumă de 577972 lei este utilizat pentru: 

 igienizarile si reparatiile curente necesare unitatii scolare, lucrari de zidarie si zugravit(scoala, atelier 

scoala, atelier tamplarie, camin fete), reparatii electrice si instalatii sanitare;  

 lucrari de reparatii acoperis - atelier tamplarie ; 

 plata politei de asigurare a clădirilor si impozitul lor;  

 realizarea unui salon de coafor stilist(paviment, placat cu gresie, zugraveala, instalatii electrice si 

sanitare adecvate); 

 realizarea unei sali pentru activitati recreative si hobby; 

 dotarea cu materiale didactice etc.  

 

 S-a primit finantare de la Bugetul Local, conform Hot.136/2016. 

- Suma primită de la bugetul local pentru anul scolar 2019-2020:  4410349 RON (pentru ,,Salarii’’: 

4088085 lei si pentru ,,Bunuri si Servicii’’: 322264 lei) 

- Nivelul de invatamant acreditat/specializarile/calificarile profesionale pentru care unitatea a primit 

finanţare: 

- Nivel 3 – Scoala Profesionala -  Calificari profesionale: Mecanic auto, Frizer-coafor- manichiurist-

pedichiurist și Croitor îmbrăcăminte după comandă – cursuri de zi 

-  Nivel 4 -  Liceu -Calificari profesionale:  tehnician mecatronist(curs de zi si seral), tehnician în 

activităti economice(curs de zi si seral) si coafor stilist(curs de zi)                               

 Numarul de elevi corespunzator nivelului de invatamant acreditat/ calificarilor profesionale acreditate 

pentru care s-a primit finantare: 614elevi 
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3. RESURSE UMANE 
 

3.1 Personal didactic 

3.1.1.Încadrarea cu personal didactic. Statistic,  pe niveluri de învățământ, niveluri de pregătire, 

grade didactice, comparativ cu anul şcolar trecut. Dificultăți, cauze, modalități de rezolvare 

Conform Fişei tip de încadrare a personalului didactic şcoala a funcţionat cu un număr de 51 cadre 

didactice. La încadrarea acestora s-a ţinut cont de specialităţile înscrise pe diplomă, gradul didactic, conform 

precizărilor MEN şi recomandărilor Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar „Spiru Haret”. 

Putem aprecia că pentru anul scolar 2019-2020, încadrarea cu personal didactic a fost optimă, în 

şcoală desfăşurându-şi activitatea cadre didactice cu o foarte bună pregătire metodică şi de specialitate.  

Nu au existat perturbări la încadrarea cu personal didactic, la 10 septembrie 2019, toate catedrele au 

fost ocupate. 

 

Situaţia comparativă privind personalul didactic şi nedidactic existent în cadrul unităţii de 

învăţământ : 2019/2020 faţa de 2018/2019 

 
Anul 

școlar 

Profesori de 

cultură generală 

Profesori, ingineri, 

economişti, 

Informaticieni 

Maiştri instructori Total cadre didactice 

P
er

so
n

a
l 

n
ed

id
a

ct
ic

 Total 

personal 

şcoală 

Total, 

din 

care 

Cu normă 

de bază în 

şcoală 

Total, 

din care 

Cu normă 

de bază în 

şcoală 

Total, 

din 

care 

Cu normă 

de bază în 

şcoală 

Total, 

din care 

Cu normă 

de bază în 

şcoală 

2018/  

2019 

19 18 21 20 8 8 48 46 15 63 

2019/ 

2020 

19 16 19 15 13 11 51 42 16 67 

 

Situaţia comparativă a încadrării  cadrelor didactice 2019/2020 faţă de 2018 /2019 

 
Anul 

școlar 

 

Profesori de cultură 

generală 

Profesori ing./econ./inf. Maiştri instructori Total cadre didactice cu 

normă de bază în şcoală 

T
o

ta
l 

d
in

 c
ar

e:
 

G
r.

 I
 

G
r 

II
 

D
ef

 

D
eb

 

T
o

ta
l 

 

d
in

 c
ar

e:
 

G
r 

I 

G
r.

 I
I 

D
ef

 

D
eb

 

T
o

ta
l 

 

d
in

 c
ar

e 

G
rI

 

G
r.

II
 

D
ef

 

D
eb

 

T
o

ta
l 

 d
in

 c
ar

e 

G
r.

I 

G
r.

 I
I 

D
ef

 

D
eb

 

2018/ 

2019 

20 12 5 1 2 16 11 1 1 3 11 4 2 1 4 46 26 8 3 9 

2019/ 

2020 

19 11 4 1 3 20 12 4 2 2 12 3 2 1 6 51 26 10 4 11 

 

 

 Analizând situaţiile de mai sus reise că tot personalul didactic este calificat şi a crescut numărul 

profesorilor cu grade didactice superioare (51% -gradul I).  

Conducerea şcolii a acordat o atenţie deosebită integrării profesorilor debutanţi şi nou veniţi, 

asigurându-i în permanent de sprijin moral şi profesional, prin discuţii personale în urma asistenţelor la ore, 

prin îndrumarea acordată la întocmirea planificărilor anuale şi semestriale, prin realizarea documentelor de 

proiectare didactică, prin completarea corectă a documentelor de evidenţă şcolară ş.a. 

 

3.1.2Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficiență  

 

În cadrul liceului funcționează 5 comisii metodice conduse de cadre didactice cu experienţă la 

catedră şi grade didactice corespunzătoare (2 comisii metodice ale profesorilor din ariile curriculare 

Comunicare și Matematica, comisiile metodice pe discipline tehnice: mecanică, discipline economice, 

estetică)  şi comisia metodică a diriginţilor. 
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Activitatea acestor comisii s-a desfăşurat conform planului de muncă întocmit, folosindu-se ca 

modalităţi: lecţiile deschise-demonstrative, lecţiile practice, dezbateri, mese rotunde şi prezentări de 

noutăţi editoriale, referate, lecţii vizită, portofolii.  

 

1. Comisia metodică Comunicare - Om și societate 

 În anul şcolar 2019 - 2020 Comisia metodică “Om si societate“ şi-a desfăşurat activitatea conform 

planului managerial și pe baza principiilor de calitate a programelor școlare și a planificărilor și a graficelor 

de activitate stabilite la începutul anului școlar.  

Numărul membrilor comisiei a fost de 12 profesori, dintre care 7 titulari și 4 suplinitori, cu calificări 

corespunzătoare. Membrii catedrei au fost antrenați în formarea continuă și în perfecționarea profesională. 

Comisia a avut 12 membri – 8 cadre didactice titulare si 4 profesori suplinitori cu calificari 

corespunzătoare.  

În prima şedinţă de comisie au fost stabilite manualele alternative, bibliografia, auxiliarele 

curriculare şi materialele didactice necesare procesului de predare - învăţare. Membrii catedrei au elaborat 

planificări calendaristice, în conformitate cu programele şcolare, vizând simplificarea conţinuturilor, pentru 

ca acestea să fie cât mai accesibile elevilor. Proiectarea conţinuturilor disciplinelor s-a realizat respectându-

se particularităţile de vârstă ale ale elevilor. Fiecare membru al catedrei a adus informaţii în ceea ce priveşte 

documentele realizate.  

Activitatea comisiei a cuprins şedinţe lunare în care s-au prezentat teme variate urmate de dezbateri. 

Membrii catedrei au organizat activitati cu ocazia: zilei educatiei, „Legendele toamnei”, zilei de 1 

Decembrie – „Din jertfă s-a născut Unirea”, „Bucuria nașterii Domnului”, concurs cu premii între clase cu 

tema „Mihai Eminescu – poetul nepereche”, Valentine”s Day (iubirea sentiment universal) – expoziție 

tematică la care au participat elevii claselor de liceu zi si scola profesionala. În cadrul catedrei, doamnele 

Dobrescu Adela și Bâldea Adela au susținut lecții deschise la limba franceză, respectiv limba și literatura 

romană, la care au participat domnii directori și câțiva membri ai comisiei. 

Întrunirile lunare ale comisiei au constituit un mijloc de perfecţionare a cadrelor didactice, de 

comunicare şi o posibilitate de colaborare între membrii comisiei, cu mențiunea că începând cu jumătatea 

lunii martie, dată fiind situația creată de prevenirea răspândirii COVID – 19, activitățile și dezbaterile 

memrilor catedrei au continuat prin mijloacele și rețelele tehnologice de comunicare 

Membrii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor didactice organizate de ISJ Dolj, și la 

cercurile pedagogice, aflând noutăți referitoare la metodele de desfășurare a unei lecții moderne și la 

metodele activ-participative de predare și evaluare. Ca documente de evaluare, s-au întocmit diverse 

chestionare, teste inițiale, formative, finale precum și fișe de progres școlar. La sfârșitul primului semestru, 

comisia a analizat activitatea desfășurată și s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea acesteia pentru 

perioada ce va urma. În luna mai, când am revenit la școală după încetarea stării de urgență, a fost analizată 

activitatea desfășurată pe platforma Google Classroom, modalitățile de integrare a materiei în sistemul de 

cunoștințe ele elevilor, posibilitățile de evcaluare, propunându-se reluarea materiei odată cu revenirea la 

clasă. Totodată, pe lângă activitatea didactică desfășurată în mediul online, profesorii diriginți care fac parte 

din Comisia Comunicare au ținut în permanență legătura atât cu elevii de la clasă, cât și cu părinții acestora, 

informându-i în legătură cu deciziile și situațiile care îi privesc. Pe platforma Google Classroom și prin 

intermediul WhatsApp, diriginții au trimis materiale educative, au propus activități și teme de dezbatere în 

cadrul orelor de orientare și consiliere, au primit de la elevi răspunsuri la solicitările formulate. În săptămâna 

„Școala altfel” au fost trimise materiale diverse, elevii au putut viziona muzeele virtuale, filme artistice și 

documentare precum și participa la jocuri interactive și educative trimise de diriginți.   

Toți membrii comisiei au participat la cursuri de perfecționare de specialitate în vederea creșterii 

performanțelor profesionale, sau sunt înscriși pentru obținerea gradelor didactice ori definitivatului, 

susținând inspecțiile la clasă aferente acestora. 

La nivelul I.S.J. cadrele didactice din comisia noastră au fost cooptate la  examenul naţional de 

bacalaureat. Menționăm de asemenea că în perioada indicată de Ministerul Educației și Cercetării, 

respectând cu strictețe condițiile impuse de situația prezentă, s-a desfășurat pregătirea pentru Examenul de 

Bacalaureat. Profesorii din comisia Comunicare au participat la echivalarea competențelor lingvistice de 

comunicare orală în limba română și limba engleză.   

S-au inregistrat următoarele rezultate: 
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• Echivalarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română: elevii au obținut 

competențe între utilizator mediu și experimentat (9 – Experimntat, 21 – Avansat, 14 – Mediu)  

• Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională: elevii au obținut toți 

nivele de la A1 la B2: 19 au obținut nivelul A1, 8 elevi nivelul A2, 13 s-au situat la nuvelul B1, iar 4 la 

nivelul B2. 

În cadrul examenului de Bacalaureat 2020, din cei 40 de candidați care s-au prezentat, la limba și 

literatura română 31 au obținut note de promovare (77.5%). Rezultatele bune obținute de elevi la sesiunea 

din vară, la limba și literatura româna, se datorează muncii depuse de cadrele didactice, din cadrul comisiei, 

atât în timpul școlii la clasă, prin majorarea orelor de pregătire suplimentară, cât și prin continuarea 

pregătirii în starea de urgență în mediul online. De menționat este faptul că 4 elevi au obținut note între 8 și 

9, iar un elev peste 9. 

La geografie au fost obținute următoarele note: din 22 de elevi care au ales această probă, 15 au 

obținut note de trecere, procentajul fiind de 68%. 

La sesiunea din toamnă a examenului de Bacalaureat, pentru echivalarea competențelor s-au înscris 7 

elevi. La competențele de comunicare în limba română, 6 elevi au obținut nivelul mediu și un elev nivelul 

avansat. La competențele ce comunicare în limba engleză, 2 candidați au obținut nivelul A1, 3 s-au situat la 

nivelul A2, iar 2 dintre ei la nivelul B1. La proba scrisă, la limba și literatura română, din cei 9 elevi care au 

susținut-o, 6 au promovat, adică 67%, iar la geografie, din 8 elevi, 5 au obținut note de trecere (62%). 

În anul școlar 2019-2020, membrii Comisiei au participat la mese rotunde și simpozioane la nivel 

național pe teme de educație, prezentând lucrări și referate care reflectă preocuparea noastră continuă pentru 

perfecționarea metodelor de lucru cu elevii, pentru îmbunătățirea activității metodico-didactice și 

pedagogice.  

Activitatea comisiei din acest an şcolar a avut în vedere coordonatele cuprinse în programul de 

asigurare a calităţii, fiecare membru implicându-se în realizarea principiilor privind asigurarea calităţii. 

Demersul didactic al membrilor comisiei a fost monitorizat prin prisma principiilor privind 

asigurarea calității, în special a principiului 5, prin observări ale lecțiilor efectuate de conducerea școlii, de 

responsabilul catedrei și alți observatori desemnați de Comisia de asigurare a calității. 

Unii membrii ai comisiei sunt formatori pentru cursurile de calificare. 

În urma activității desfășurate în acest an școlar 11 membri ai comisiei au obtinut punctaje necesare 

pentru acordarea calificativului „Foarte bine”, o singură persoană, domnul Pelea Cristian, a obținut 

calificativul „Bine”, în urma validării punctajului din fișa de autoevaluare în cadrul ședinței de catedră și al 

Consiliului de Adminsistrație. 

 

3. Comisia metodică Matematică - Științe ale naturii  

Planificările didactice calendaristice semestriale şi anuale la disciplinele Fizica, Matematică, Chimie - 

unitare la nivel de comisie - au fost întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare pentru anul 

şcolar 2019-2020, precum și cu precizările M.E.C. transmise cu ocazia Consfatuirilor judeţene ale 

profesorilor de fizica,matematică și chimie. 

S-a ținut cont de proiectarea activităţii didactice la cele trei discipline atât de modelele oferite pe site-ul 

ministerului cât şi de specificul si nivelul de pregătire al elevilor din şcoala noastră. 

 Calitatea predării 

  În abordarea unităţilor de conţinut  la cele trei discipline,a fost respectată corectitudinea știintifică 

îmbinandu-se diverse metode de predare moderne, interactive. S-a încercat permanent crearea unei motivații 

interne pentru studiul fizicii, matematicii și chimiei  prin accentuarea caracterului interdisciplinar al lecţiilor.  

Evaluarea elevilor a fost realizată în mod continuu,pe baza descriptorilor de performanţă,folosind criterii si 

proceduri transparente. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor de educaţie s-a facut pe baza unor criterii clare şi 

cunoscute de către elevi si parinti . 

Metode folosite,resurse umane,financiare,dotari folosite 

Utilizarea experimentului integrat în cadrul orelor de fizică  și chimie a fost realizată frecvent, 

deoarece dotarea liceului cu un laborator de fizică-chimie, permite desfașurarea orelor experimentale în bune 

condiții pentru elevii de liceu și școală profesională. 
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Softul educaţional specific, existent pe Internet,împreună cu secvenţe de film didactice, au completat 

adesea orele de fizica,fapt apreciat ca pozitiv de către toţi elevii.  

Au fost organizate şi desfăşurate activităţi de pregătire a elevilor pentru proba de fizică și matematică 

a examenului de bacalaureat, precum şi activităţi de recuperare.  

Performanţe şcolare 

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare: 

- 28 septembrie 2019  participarea la Proiectul ,,Noaptea Cercetătorilor”,organizat de Facultatea de Fizică 

din Craiova a elevilor claselor a IX-a , coordonați de prof. Jenaru Delia Simona. 

- Caravana Națională BrookLand-octombrie 2019-Universitatea din Craiova 

- Organizarea activitatilor pentru marcarea Zilei Europene Împotriva Traficului de Persoane  : 

- Organizarea activităților pentru marcarea Zilei Mondiale a Educației,octombrie 2019 

- implicarea în  martie 2020  în acțiuni aparținand Proiectului “Earth Hour 2020” de catre grupul de elevi 

coordonați de prof.Jenaru Delia Simona. 

Membrii comisiei au o bună pregătire profesională, probată prin larga diversitatea a activităţilor 

metodico-stiintifice la care aceștia au luat parte şi în acest an școlar. Dintre acestea activităţi putem aminti:  

-participarea unor membri ai comisiei la sesiuni de comunicare si referate științifice,la proiecte şi 

simpozioane naţionale şi internaţionale: 

-simpozion AFIC, iunie 2020 - Prof. Jenaru Delia 

-“Interferenţe” vol. 18/ apr. 2020 – revista metodico-ştiinţifică a fizicienilor craioveni, Ed. Sitech, Craiova  

(prof. Jenaru Delia) 

-participarea la consfătuirile judeţene şi cercurile pedagogice ale profesorilor  - toti membrii comisiei 

-Fizica-28.09.2019 -Colegiul Național Carol I 

-Matematica- 27.09.2019 –Liceul Tehnologic G Bibescu ,Craiova 

-Chimia- 04.10.2019 – Colegiul Național Frați Buzești 

Activitati desfasurate la nivelul liceului: 

În luna Septembrie membrii comisiei au participat la analiza activitații pe anul școlar 2018-2019 

precum și la dezbaterea programelor școlare și proiectării didactice pe anul școlar 2019-2020. În luna 

Octombrie domnul profesor Sîrboiu Cristian  a prezentat în cadrul unei mese rotunde manualele și sursele 

utilizate în predarea disciplinelor de bacalaureat. Doamna profesoară Jenaru Delia –responsabilul comisiei 

a prezentat în luna noiembrie referatul :Proiectarea demersului didactic  Luna Decembrie a fost marcată de 

activitatea comisiei privind disciplina, notarea ritmică și frecvența la ore în vederea susținerii lucrărilor 

scrise. În luna Ianuarie comisia a analizat situația școlară și a fost dezbătut referatul Metode și tehnici de 

măsurare și evaluare. În luna Februarie comisia a fost preocupată de întocmirea și prezentarea raportului de 

analiză a activitații semestrului I precum și proiectarea semestrului II. 

  Toate aceste activăți au fost posibile datorită implicarii tuturor membrilor comisiei. 

 La examenul național de Bacalaureat 2019-2020, s-au prezentat la proba E.c-Matematică Tehn. un 

număr de 40 elevi și au obținut următoarele rezultate: 

 

Note sub 5,00 Note între 5,00-

5,99 

Note peste 6,00 Total elevi 

30 7 3 40 

 

-la proba E.d-FizicăTehn., s-a înscris și s-a prezentat un elev care a obținut nota 5,50. 

 În anul școlar 2019-2020, la examenul național de Bacalaureat, au participat 54 de elevi, iar dintre 

aceștia au promovat un număr de 17 elevi, ceea ce reprezintă un procent de 31,48%. 

 

 3. Comisia metodică Mecanică 

                  -Profesorii din cadrul catedrei  au participat la Consfătuirile si Cercurile Pedagogice organizate 

de ISJ .În luna septembrie membrii catedrei au participat la analiza activitaţii comisiei pe anul şcolar 2018-

2019 precum si la dezbaterea programelor şcolare. 

Au fost informati cu privire la noul curriculum pentru modulele de specialitate.  

S-a  elaborat  planul de interasistenţe, s-a stabilit lista de manuale .  

Am comunicat CDL-rile pentru clasele a IXa , a Xa ,aXIa si ,aXIIa , liceu şi scoala profesionala . 
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S-a anunţat componenţa comisiei . 

Au fost stabilite atribuţiile membrilor  în cadrul comisiei şi în şcoală. 

S-a comunicat încadrarea pentru fiecare cadru didactic ,pentru anul în curs. 

Au fost prezentate documentele catedrei si de proiectare  a activităţii comisiei  în anul şcolar 2019-2020.                                                                                                                 

Au fost elaborate şi s-au aplicat testele iniţiale, conform metodologiei. 

S-a urmarit folosirea mijloacelor moderne în predare şi evaluare pentru  

atragerea şi implicarea elevilor în desfasurarea orelor de laborator tehnologic. 

-S-au discutat fişele  de autoevaluare în vederea acordării calificativelor  anuale pentru cadrele didactice din 

cadrul catedrei. 

S-a discutat raportul de activitate al comisiei ,,Mecanica,, în anul şcolar 2018-2019. 

-În  cadrul şedeinţei de catedră s-au discutat solicitările  şi minutele  agenţilor  economici; SCM Automobil  

Service Craiova   si SC Carens & Truks Teile SRL Craiova şi Predio Motors AZ SRL  prin care solicită 

şcolarizarea elevilor de la şcoala profesională  la  calificarea mecanic auto. S-au incheiat contracte cadru cu 

acesti agenti economici. 

D-na Butaresc Mirela a prezentat în cadrul unei mese rotunde  un referat cu privire la ,,Metode moderne de 

crestere  a eficienţei în pregătirea teoretică si practica ,,Au fost analizate rezultatele la  testele initiale si au 

fost stabilite măsuri de îmbunatăţire a acestor rezultate. 

S-au făcut propuneri pentru referatul de necessitate , cu propuneri din partea celor doi maiştri  şi din partea  

d-nilor profesori,acesta a fost depus la contabilitate  şi s-au achiziţionat  materialele solicitate. În sedinta de 

catedra d-na ing. Bălan Ileana a prezentat referatul : ,, Învațare pe tot parcursul vieții” . 

-Au fost completate fişele de progres şcolar cu testările periodice la modulele de an.   

-Profesorii ingineri si maistri instructori au fost evaluaţi în luna noiembrie  în carul Inspecţiei de Validare al 

Raportului  procesului de autoevaluare   la care au participat d-na Hertzog Roxana, Neamtu Alina şi 

Mănescu Dorina. 

S-au încheiat contractele cadru cu agenţii economici care au înaintat solicitări pentru şcolarizarea 

elevilor la calificarea mecanic auto. În luna decembrie s-au constituit colectivele  de lucru pentru pregătirea  

elevilor din clasa a X a MA si a XI a MA  pentru concursul  pe calificări profesionale. S-a hotarat ca d-na 

Mateescu Andra si dl. Preda Florin   să  facă parte din colectivul de lucru. 

         Comisia  a participat la intocmirea  raportului de  analiză pe semestrul I precum şi proiectarea 

activitătii pe sem II . 

-S-au discutat si propus  temele pentru examenul de certificare a competentelor profesionale. 

-S-au stabilit  îndrumătorii de proiecte pentru clasa  a XIIIa mec seral . 

-Cadre didactice care predau discipline tehnice, impreuna cu agenti economici au participat la activitatea 

organizata de ISJ Dolj  sub numele ,,Promovarea ofertei scolare in mediul economic  doljan,, 

-25 de elevi din clasa a XIII -a MEC au depus la secretariatul scolii proiectele pentru examenul de certificare 

a calificarii profesionale,toti au fost admisi. 

-      de elevi din clasa a XI a MA –scoala profesionala au depus proiectele, toti au fost admisi. 

Toate aceste activităti au fost posibile datorită implicarii tuturor membrilor comisiei 

 

    4. Comisia metodică Discipline economice – Informatică 

  Activitatea comisiei a avut in vedere coordonatele cuprinse in programul de asigurare a calitatii. Au 

fost urmarite si aplicate principiile de calitate: 

- Au fost stabilite responsabilitati ale membrilor comisiei; 

- S-au valorificat spatiile de invatare; 

- S-au folosit strategii didactice adecvate stilurilor de invatare ale elevilor; 

La începutul anului școlar  a fost planificată  activitatea comisiei metodice “Discipline economice-

informatică“ conform graficului de activități. Activitatea comisiei a cuprins şedinţe lunare în care s-au 

prezentat  teme variate urmate de dezbateri.  

Documentele privind  proiectarea  activităților  instructiv-educative  au  fost  realizate la timp  și  în  

concordanță  cu  programele școlare.  

 In primele doua saptamani ale anului au fost elaborate si s-au aplicat testele inițiale conform metodologiei. 

La nivelul catedrei s-a stabilit ca testul initial sa  contina  diferite tipuri de itemi din modulele de specialitate, 

fiind aplicate cate un test pentru fiecare clasa. 
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 Pentru elevii care proveneau de la alte calificari s-au sustinut examene de diferenta la modulele de 

specialitate. In cadrul comisiei au fost analizate rezultatele obtinute de elevi in urma aplicarii testelor initiale 

si au avut loc propuneri privind imbunatatirea procesului de predare-invatare. 

Cadrele didactice din cadrul comisiei au aplicat in cadrul orelor strategii didactice moderne specifice 

continuturilor modulelor si disciplinelor predate respectand principiile didactice care permit obtinerea de 

performante. 

  Pentru elevii din clasele terminale – liceu tehnologic si scoala postliceala s-au intocmit programe de 

pregatire suplimentara.  

  Întrunirile lunare ale comisiei au constituit un mijloc de perfecţionare a cadrelor didactice, de 

comunicare şi o posibilitate de colaborare între membrii comisiei.  

Activitatea cadrelor didactice din cadrul comisiei noastre  a fost monitorizata de  Comisia de 

Evaluare a Raportului de Autoevaluare in luna noiembrie. 

Au fost asistati si profesori din cadrul comisiei, in urma monitorizarii  concluziile fiind favorabile. 

 Trei  dintre membri comisiei noastre  Boanță Iulia, Troi Liana si Neagoe Mirela fac parte din CEAC, calitate 

in care s-au implicat activ in realizarea obiectivelor si aplicarea procedurilor privind asigurarea calitatii in 

scoala. Cadrele didactice din cadrul comisiei au participat la dotarea cabinetelor de specialitate cu materiale 

didactice variate, moderne.  

In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

incepand  cu data de 11 martie procesul instructiv-educativ s-a desfasurat online, cu exceptia elevilor din 

clasele terminale (clasele XII si anul II scoala postliceala). In aceasta perioada activitatea s-a desfasurat 

conform procedurii operationale organizarea si desfasurarea activitatilor suport pentru invatarea online. 

Pentru elevii din clasele terminale  activitatea s-a desfasurat  cu respectarea  unor masuri de prevenire si 

combatere a imbolnavirilor SARS-COV2 in unitatea de invatamant.  

Examenul de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal - nivel 4, calificarea profesională-

Tehnician in activități economice, s-a desfasurat conform metodologiei. Indrumători de proiecte au fost: 

doamna profesor Boanță Iulia, doamna profesor Țacu Lili și doamna profesor Neagoe Mirela 

Evaluarea proiectelor s-a realizat conform calendarului, din comisia de evaluare făcând parte doamna 

profesor Neagoe Mirela ca evaluator din partea școlii și din partea agentului economic, doamna Tufoi Ana-

Maria. 

In luna iulie a acestui an a avut loc examenul de certificare profesionala a absolventilor invatamantului 

profesional - nivel 5 pentru calificarile profesionale Asistent de gestiune si Agent vamal. 

In acest an au fost echivalate, conform metodologiei, probele practice in data de 29 iunie 2020 si probele 

scrise 1 iulie 2020. 

Sustinerea proiectelor de diploma a avut loc pe data de 7 iulie 2020. 

Din comisiile de echivalare/evaluare au facut parte: 

Pentru calificarea profesională Asistent de gestiune 

o Profesor Boanta Iulia 

o Profesor Totîlcă Adriana 

Pentru calificare profesionala Agent vamal  

o Profesor Troi Liana 

o Profesor Gavrilă Mirela 

Echivalarea  probei C - Competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat a fost realizată   de către   

doamna profesor Olteanu Mihaela  și doamna profesor Poiană Luminița care a fost și secretar în cadrul 

examenelor de certificare a calificărilor profesionale nivel 3, 4 si 5 din scoala noastra.Comisia de evaluare 

proiectelor de diploma a examenului de absolvire a scolii postliceale  a fost formata din prof. Liana Troi si 

prof. Gavrila Mirela, iar la nivelul 4-liceu comisia a fost formata din prof. Neagoe Mirela si prof. Totilca 

Adriana. 

La examenul de absolvire al școlii postliceale - calificarea profesională Agent vamal și Asistent de gestiune 

promovabilitatea a fost de 100%, iar la examenul de certificare a competențelor profesionale pentru 

absolventii de liceu specializarea Tehnician in activitati economice procentul a fost tot de 100%. 

Activitatea comisiei din acest semestru a avut în vedere coordonatele cuprinse în programul de asigurare a 

calităţii, fiecare membru implicându-se în realizarea principiilor privind asigurarea calităţii. Demersul 
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didactic al membrilor comisiei a fost monitorizat avand drept scop cresterea performantelor pentru elevi si 

cadrele didactice. 

În acest an școala noastra a fost selectata de catre ISJ ca centru in vederea sustinerii  examenului de 

bacalaureat.  

În acest sens pe parcursul sustinerii examenelor de calificare si certificare profesionala a 

absolventilor de nivel 3, 4, 5 inclusiv a examenului de bacalaureat  a fost respectata PO privind respectarea 

măsurilor de prevenire  și protecție in perioada organizarii si desfășurarii examenelor de certificare și 

calificare. 

In semestrul al doilea s-a intensificat activitatea de pregatire online cât și față in față in perioada specificata,  

a elevilor din clasele terminale (TEC)  in vederea sustinerii in bune conditii a examenului de bacalaureat. 

  

5. Comisia metodică estetică – textile 

 

 In anul scolar 2019-2020 intreaga activitate a fost canalizata pe aplicarea standerdelor de calitate, in 

evaluarea elevilor. 

Toti membrii comisiei au participat la Consfatuirile profesorilor de discipline tehnice si servicii in 

luna septembrie 2019 din judetul Dolj si la Cercurile pedagocice organizate.  

In luna septembrie 2019 membrii comisiei au participat la analiza activitatii pe anul scolar 2018-2019 

si la dezbaterea programelor si a bibliografiei acceptate pentru disciplinele de specialitate pentru anul scolar 

2019-2020. 

Membrii comisiei au stabilit programa pentru examenul de diferente. 

Au fost eleborate CDL-uri : 

-domeniul „Estetica si igiena corpului omenesc”: 

* liceu zi/ Coafor-stilist :cls. A IX-a „Consilierea clientului. Cls. A X-a „Etica si comunicare”, cls a 

XI-a „Managementul salonului de estetica si ingrijirea corpului omenesc” 

*invatamant profesional de 3 ani/ Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist: cls.aIX-a „Consilierea 

clientului”, cls. A X-a „Etica si comunicare profesionala”, cls. XI-a  „Adaptarea lucrarilor la estetica”. 

-domeniul „Industrie textila si pielarie”: 

*invatamant profesional de 3 ani/croitor imbracaminte dupa comanda :cls.a IX-a „Planificarea 

activitatii proprii”, cls. a X-a „Utilizarea cusaturilor mecanice”, cls. a XI-a „Confectionarea modelelor 

vestimentare”. 

In luna noiembrie a avut loc Inspectia de validare a raportului de autoevaluare. 

In luna noiembrie au fost intocmite si contractele-cadru pentru formare  

In luna ianuarie s-a desfasurat concursul pe meserii faza pe scoala. 

Incepand cu luna martie ,datorita situatiei cauzate de pandemie , cursurile s-au desfasurat 

online,initial pe grupuri de wats up si ulterior pe platforma Google Classroom.  

In lunile iunie-iulie,la nivelul I.S.J. cadrele didactice din comisia noastră au fost cooptate la 

examenele de Certificare a competentelor profesionale si la examenul naţional de Bacalaureat.  

În cadrul examenului de Bacalaureat 2020,  în sesiunea din  vară, din 62 de candidati inscrisi, s-au 

prezentat 40 ,dintre acestia 15 candidati au sustinut examenul la proba biologie , 9 candidati au obtinut peste 

5, procentul de promovabilitate fiind de 60%. 

Pentru activitatea desfasurata in acest an scolar cei 11 membri ai comisiei au obtinut punctaje 

necesare pentru acordarea calificativului „Foarte bine”. 

 

 

6. Comisia diriginţilor 

 

În anul şcolar  2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin 

optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.  

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul 

anului şcolar, dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Pe parcursul acestui an, diriginții au 

avut în vedere:  
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- prelucrarea articolelor corespunzătoare elevilor și părinților din ROI, ROFUIP și STATUTUL 

ELEVULUI. 

- situația elevilor reveniți din străinătate 

- întâlnirea cu consiliul profesoral al clasei 

- verificarea taxelor școlare 

- reducerea abandonului școlar 

- discuții pe baza legii 272/ 2005 privind drepturile copilului 

- întocmirea planului de activități anual și semestrial 

- informarea în scris a părinților elevilor cu situație slabă și corigențele semestriale 

- desfășurarea de activități metodice, demonstrative, prezentări de referate, studii personale 

În cadrul comisiei diriginţilor activitatea s-a desfăşurat în baza principiilor de calitate, a programelor 

şcolare, a planificărilor şi a graficelor de activitate specifice comisiei. Orele de consiliere au cuprins şi teme 

de educaţia sanitară; pe linia situaţiilor de urgenţă, apărare civilă şi PSI; protecţia consumatorului etc.  

Graficul activităților comisiei metodice a cuprins: 

 Metode si tehnici de invatare eficienta.  

 Dezbatere : Gestionarea conflictelor şi prevenirea violenţei în şcoală ; 

 Testele iniţiale şi transmiterea rezultatelor  părinţilor 

 Cultivarea tolerantei 

 Factori care amelioreaza calitatea relatiilor sociale 

 Referate : Educaţia formală, informală şi educaţia nonformală; Gestionarea conflictelor si prevenirea 

violenței; Tehnici și metode de învățare eficientă. 

 Modele de chestionare pentru elevi, parinti si profesori – factori de asigurare a calitatii in invatamant. 

 Dezbatere : Rolul familiei în stimularea interesului copilului faţă de şcoală ; 

 Dezbatere : Rolul profesorului diriginte în orientarea şi consilierea elevilor pentru carieră şi viaţă ; 

 Ca rezultat al procedurilor de observare a proceselor de predare - învăţare s-au desfăşurat asistenţe la 

orele de dirigenţie unde s-au întocmit fişe de observare a predării şi învăţării precum şi interasistenţe între 

membrii comisiei pentru care s-au întocmit de asemenea fişe.  

S-au organizat şedinţe și lectorate cu părinţii, s-au centralizat şi interpretat datele din procesele 

verbale ale şedinţelor şi s-au propus unele măsuri de remediere a punctelor slabe.  

Tot în cadrul acestor ședințe a fost prezentat și validat Consiliul reprezentativ al părinților pe școală 

și a fost desemnat reprezentanul părinților în consiliul de administrație în persoana doamnei Ispas Mariana. 

Pentu a menţine relaţia familie- şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor sau lectoratelor cu părinţii, 

informaţii periodice referitoare la progresul fiecărui elev, comportamentul social al acestora iar acolo unde 

s-au mai creat anumite “ situaţii de criză “, le-am găsit împreună rezolvarea. 

Profesorii diriginți au  ținut legătura cu părinții elevilor pentru menținerea unui climat 

favorabil desfășurării activităților instructiv-educative, atat in perioada cat elevii au participat la 

orele de curs la scoala cat si in perioada cand orele s-au desfasurat oline. In aceast timp, dirigintii 

au comunicat mai mult cu elevii si cu familiile acestora in vederea desfasurarii in bune conditii a 

activitatilor pe platforma. 

Toţi diriginţii au programat şi sustinut şedinţa în intervalul stabilit, au prezentat părinţilor integral, 

aspectele vizate de tematica propusă insisistându-se pe Legislația privind examenele de finalizare a studiilor 

(Certificare competențe si Bacalaureat) 

   S-a pus accent pe respectarea prevederilor ROI şi ROFUIP şi pe pregătirea riguroasă a elevilor. S-au 

derulat activităţi de consiliere şi orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasa  a XII-

a) privind programa şi calendarul examenului de bacalaureat şi traseul socioprofesional al absolvenţilor.  

    Consiliul elevilor și-a desfășurat activitatea prin implicarea în activităţi de dezvoltare a responsabilităţii 

sociale şi a spiritului civic, susţinerea procesului educativ din şcoală, asigurarea unui cadru adecvat de 

petrecere a timpului liber, implicarea în desfăşurarea competiţiilor sportive. Totodată, s-a constituit la 

începutul anului şcolar şi Consiliul reprezentativ al părinţilor, desemnându-și reprezentantul în Consiliul de 

Administrație al școlii.  

      Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii aceastuia pe problema 

ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Consiliului Elevilor şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează 
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monitorizarea elevilor, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi Comitetele de 

părinţi. 

 De-a lungul anului, dirigintii au colaborat foarte bine cu doamna doctor Dumitru Cristina si doamna 

asistenta Stan Monica, desfasurand lunar activitati de educatie sanitara cu toti elevii liceului. Printre 

activitati se numara: Igiena personala, Ziua mondiala a diabetului, Stil de viata sanatos, Gripa si ziua 

mondiala impotriva obezitatii etc. Aceste activitati au avut ca scop insusirea de cunostinte cu privire la 

igiena individuală si de grup, formarea unor deprinderi de alimentaţie rationala si sanatoasa si formarea unor 

deprinderi elementare cu privire la prevenirea bolilor 

 

     3.1.3.Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

Reforma învăţământului presupune o adaptare permanentă a cadrelor didactice la cerinţele 

didacticii moderne şi o raportare la evoluţia învăţământului ţărilor dezvoltate şi civilizate. Din această 

perspectivă, se impune o pregătire continuă, temeinică, pentru a completa mobilitatea necesară stabilirii 

obiectivelor şi strategiei corespunzătoare în vederea realizării, în condiţii optime, a procesului de 

învăţământ. 

În condiţiile actuale ale unei dezvoltări fără precedent a ştiinţei şi tehnologiei, ale unei 

complexităţi crescânde a vieţii cotidiene, persoanele care au o pregătire educaţională superioară deţin un 

avantaj covârşitor faţă de cei ce nu au pregătirea necesară. Tocmai din această cauză, perfecţionarea 

activităţii cadrelor didactice, a celor care „formează” indivizii în societate, constituie o prioritate 

fundamentală. 

Activitatea metodică şi de perfecţionare în cadrul liceului nostru s -a desfăşurat conform 

obictivelor stabilite prin programul managerial, pentru anul şcolar 2019-2020 şi a precizărilor primite la 

Consfătuirile cadrelor didactic din septembrie 2019. 

Formele concrete de realizare a unei asemenea activiăţi au fost: 

 - constituirea comisiilor  metodice;  

- participarea la cercurile pedagogice pe discipline de învăţământ;  

- cursurile de pregătire si perfecţionare organizate de l.S.J. Dolj, Casa Corpului Didactic şi 

instituţiile de învăţământ superior - în vederea acordării gradelor didactice. 

În realizarea diagnozei în cadrul liceului nostru, privind nevoile de dezvoltare profesională a 

personalului didactic, sunt prelucrate date furnizate din mai multe surse de documentare.  

S-au avut în vedere atât nevoile de formare identificate în „mediul intern” al şcolii de către 

responsabilul cu perfecţionarea împreună cu directorii instituţiei de învăţământ cât şi nevoile identificate de 

către persoane din „mediul extern” al şcolii de către inspectorii de specialitate, în timpul inspecţiilor şcolare, 

precum şi de către profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Dolj, în cadrul vizitelor de monitorizare. 

Pentru colectarea informaţiilor furnizate de responsabilul de dezvoltare profesională din şcoală s-au 

utilizat informatii de la chestionarele din anul precedent și pentru anul scolar urmator s-a aplicat un nou 

chestionar cu scopul de  identificare a nevoilor  de formare continuă şi perfecţionare a personalului didactic 

din liceu, care a fost completat de cadrele didactice din şcoală si de personalul auxiliar. De asemenea, au 

avut loc discuţii individuale cu responsabilii de comisii metodice, cu şefii de catedră, cu personalul 

nedidactic. 

Centralizarea datelor statistice rezultate în urma prelucrării chestionarelor, a constituit punctul de 

plecare în realizarea analizei nevoilor de formare pentru anul şcolar 2020–2021, iar pe baza acestei analize 

am fundamentat oferta de formare. Astfel, a fost realizată oferta de formare a liceului, în care s-a inclus 

oferta educaţională a programelor de formare continuă a Casei Corpului Didactic Dolj . 
În anul școlar 2019-2020 s-au perfecționat prin diverse cursuri de perfecționare: 

 Mateescu Andreea Andrada   - Master,, Optimizarea sistemelor de transport,, Fac de mecanică Craiova 

Cojocaru Gegiu Andra Maria  - Master,,Management educațional,, Universitatea din Craiova 

Neșcu  Oana Elena                  -,,Management,, ISE Universitatea din Craiova  

Poiană Luminița                      -,,Master,,AED,,  Fac de mecanică 

Cojocaru Marinela                  -Curs formare,,Strategii colaborative de învățare,, 

O parte din cursuri s-au desfășurat în școlă prin parteneriatul încheiat cu CCD Dolj. 
În anul şcolar trecut, s-au întocmit şi depus cereri şi dosare pentru susţinerea gradelor didactice. 

S-au întocmit şi depus cereri şi dosare pentru susţinerea gradelor didactice. 
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Nr . 

crt 

Nume cadru didactic Specialitatea 

1 Persu Darius -definivivat Logică 

2 Cojocaru-Gegiu Maria -Alexandra Religie ortodoxă 

3 Deyab Andreea Andrada  Transporturi 

4 Neaţu Cristin Ionela Artă sacră 

5 Neţoiu Ştefan Matematică 

6 Preda Florin Instruire practică 

electromecanic auto 

7 Militaru St. Adela casatorita Bîldea 

Gradul I  dosar  

Limba şi literatura română 

8 Petroianu  Mirela –Iuliana casatorita Neagoe 

Gradul I cerere înscriere 

Contabilitate  

9 Bodnaru  G.A.Carmen Gabriela căsătorită Persu a 

depus dosar pentru gradul I 

Limba și literatura română   

10 Poiana Luminita se află în desfăşurare gradul I Informatică 

 

S-au desfăşurat 8 inspecţii pentru definitivat, o inspecţie depunere dosar gradul I de prof. Bildea 

Adela .     

Mai multe cadre didactice au absolvit cursuri de formare continuă  organizate de  C.C.D.Dolj, 

obţinînd calificativele foarte bine ,au participat la o serie de simpozioane naţionale, conferinţe naţionale  si 

mese rotunde .   
 Cercurile pedagogice  organizate la nivel judeţean, având o eficienţă sporită în perfecţionarea 

corpului didactic şi o tematică în deplină concordanţă cu direcţiile de dezvoltare a invatamantului 

romanesc au constituit un punct de atracţie pentru anumite cadre didactice  din şcoala noastră. 

 

 

3.2. Elevi 

 

3.2.1 Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară / zonă 

 

 Scăderea populației este mai pregnantă în cadrul grupei de vârstă 15-19 ani, regiunea Sud Vest 

Oltenia înregistrând o scădere cu 21,14% în 2016 față de 2008, aceeași tendință manifestându-se și la nivel 

național (scădere de 19,38%). Trendul este menținut și la nivelul județelor, scăderea cea mai mare find în 

județul Mehedinți (23,76%),urmat de Vâlcea (22,45%), Gorj (22,31%), Dolj (20,41%) și Olt (18,31%)  

Tendința de scădere a populației pentru această grupă de vârstă a constituit una din cauzele de 

diminuare a cifrelor de școlarizare în învățământul tehnologic, dar și în învățământul superior atât în 

regiune, cât și la nivel național. 

 Ţinând cont de cele prezentate mai sus, cât şi de restructurările intervenite la nivelul învăţământului 

românesc, şcoala noastră s-a orientat spre domenii de formare profesională care să-i asigure continuitatea, 

dar şi satisfacerea cerinţelor de calificare a populaţiei din zonă. 

 Datele statistice arată clar orientarea populaţiei spre calificări din domeniile: estetica şi igiena 

corpului omenesc, textile-pielărie, transporturi, economic – servicii, construcţii.  

  

 3.2.2. Școlarizarea și frecvența. Statistic, pe niveluri/clase, comparativ cu anul școlar trecut 

 Şcoala şi-a întocmit planuri de şcolarizare renunţând la meseriile tradiţionale ca tâmplar, cizmar, 

tapiţer, uz casnic, prelucrător prin aşchiere şi s-a axat pe meserii din domeniile mai sus amintite asigurând o 

pregătire de calitate. 

 Absolvenţii şcolii noastre sunt solicitaţi pentru angajare de majoritatea agenţilor economici din 

Craiova şi judeţele limitrofe, deoarece dau dovadă de o bună pregătire profesională şi reuşesc să se integreze 

într-un timp relativ scurt în colectivele unităţilor respective.   

 

 



23 

 

-Liceu tehnologic cu frecvență, curs de zi          
clasa a IX-a  - 3 clase: 45 elevi r.î., din care promovati 45 elevi –100%  

clasa a X-a – 3 clase: 57 elevi r.î., din care promovati 57 elevi - 100% 

clasa a XI-a – 2 clase: 91 r.î., elevi din care promovati 91 elevi – 100% 

clasa a XII-a – 2 clase: 75 r.î., elevi din care promovati 75 elevi -100% 

 

- Liceu tehnologic cu frecvență, curs seral 

clasa a IX-a – 1 clasa:  31 elevi r.î., din care promovati 31 elevi – 100%  

clasa a X-a – 1 clasa:  41 elevi r.î., din care promovati 41 elevi - 100%  

clasa a XI-a Sem. I +Sem II - 35 elevi r.î.,  din care promovati 35 elevi - 100%  

clasa a XII-a  -2 clase :  60 elevi r.î.,  din care promovati 60 elevi – 100%  

clasa a XIII-a – 1 clasa :  33 elevi r.î., din care promovati 33 elevi – 100% 

 

-Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

clasa a IX-a  - 3 clase: 76 elevi r.î., din care promovati 76 elevi - 100%  

clasa a X-a  - 3 clase: 84 elevi r.î.,  din care promovati 84 elevi - 100% 

clasa a XI-a  - 3 clase: 61 elevi r.î., din care promovati 61 elevi - 100% 

  

 -  Școala postliceală de specialitate 

anul I - 2 clase: 35 elevi r.î.,  din care promovati  35 elevi – 100% 

anul II - 2 clase: 34 elevi r.î.,  din care promovati 34 elevi – 100% 

 

 Cursuri de calificare  - au fost finalizate 6 cursuri cu 88 participanţi și sunt in derulare 1 curs cu 20 

participanți. 

 

3.2.2.Școlarizarea și frecvența. Statistic, pe niveluri/clase, comparativ cu anul școlar trecut. 

Cauze ale absenteismului. Abandon școlar. Rezultate la învățătură. 

 

In ceea ce priveste scolarizarea elevilor la inceputul anului scolar se poate observa ca au fost inscrisi 

un numar de 792 elevi, la care s-au adaugat 16 elevi veniți prin transfer de la alte unități școlare. Din acestia 

au abandonat scoala un numar de 19 elevi, 28 elevi s-au retras și 3 s-au transferat iar un  numar de 758 elevi 

au fost promovați(96%elevi promovați  fata de numărul de elevi înscriși, procent mai mare decat in anul 

scolar 2018-2019: 92,64%).  

Abandonarea scolii cat si retragerea elevilor s-a datorat in principal taxelor scolare neaccesibile 

multor parinti, a neonorarii contractelor de școlarizare incheiate intre elevi si cooperativele mestesugaresti, 

cat si a scaderii in general a nivelului de trai al populatiei. 

Analizand starea disciplinara prin prisma mediilor la purtare reiese ca nu au fost scăzute medii sub 7 

la purtare. Au existat in schimb note de 8 si 9 la elevii care au avut unele abateri disciplinare, cat si numar 

mare de absente si chiul de la ore.  

Pentru diminuarea numarului de absente si a chiulului de la ore, cat si a abaterilor de la disciplina 

școlara au fost organizate lectorate cu parintii pe scoala si pe clase, seminarii cu părinți ai elevilor problemă 

cît și seminarii comune părinți-elevi-cadre didactice, au fost prelucrate deasemenea Regulamentul de 

organizare și functionare a unității de învățământ, Regulamentul intern, au avut loc intalniri cu angajati ai 

Politiei si Jandarmeriei din mun. Craiova. Există Parteneriat cu Inspectoratul  de Poliție al județului 

Dolj/Poliţia  municipiului  Craiova – secţia  3  Poliţie. 

 Conform adreselor transmise de ISJ Dolj s-au facut raportări lunare privind numărul de absențe. 

Conform datelor statistice elaborate de  Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a 

abandonului școlar  în anul școlar 2019-2020 s-a inregistrat un număr total de 10981 absențe din care 677  

absente motivate(14 absențe/elev). 

 Se observă o scădere a numărului de absențe nemotivate în comparație cu aceeasi perioadă a anului 

școlar anterior(20 absențe/elev-an scolar 2018-2019). 
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 Problemele de disciplina si frecventa au fost tratate cu maxima responsabilitate, optimizandu-se 

relatia cu parintii si cu ceilalti parteneri sociali, in vederea respectarii regulamentului scolar, a legilor tarii, 

astfel încât să fie elimine in totalitate cazurile de absenteism, furt, violenta si sfidarea normelor morale. 

 La forma de scolarizare liceu se observa ca majoritatea elevilor au medii între 5 si 7, ceea ce denota 

ca nivelul de pregatire al acestora este mediu. Se impune insa pregatire suplimetara pentru elevii claselor 

terminale in vederea sustinerii examelor de absolvire și bacalaureat, cu rezultate bune. În acest sens a fost 

întocmit un grafic de pregătire suplimentară a elevilor din anii terminali la disciplinele la care se susține 

examenul de Bacalaureat (limba română, matematica, biologia, geografia, competențe lingvistice și digitale). 

 

 

 3.2.4. Rezultatele obţinute de elevi la examenele de finalizare a studiilor 

 

Examene de 

finalizare 

Anul școlar 2017-2018 Anul școlar 2018-

2019 

Anul școlar 2019-2020 

Nr. 

Absolvenţi 

prezentaţi la 

examen 

Total absolvenţi 

declaraţi 

admişi/% 

Nr. 

Absolvenţi 

prezentaţi 

la examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

Nr. 

Absolvenţi 

prezentaţi la 

examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

Bacalaureat 15 6/40% 21 7/33% 53 18/34 

Certificare 

nivel 3 

62 62/100% 51 51/100% 59 59/100% 

Certificare 

nivel 4 

60 60/100% 68 68/100% 83 83/100% 

Absolvire 

școală 

postliceală, 

nivel 5 

22 22/100% 25 25/100% 30 30/100% 

Pentru a obține rezultate bune la examenul de bacalaureat a fost realizat un grafic de meditatii cu 

profesorii si disciplinele la care vor obtine note sub 5, iar dirigintii se vor ocupa de monitorizarea prezentei 

elevilor la pregatire. 

 

3.2.5. Inserţia şcolară / socială a elevilor după absolvire 

 Una din activităţile importante ale şcolii o reprezintă urmărirea integrării pe piaţa muncii a 

absolvenţilor. Există absolvenţi care, însăşi prin contractul de colaborare încheiat cu agentul economic are 

stipulată o clauză de angajare pe o perioadă de 3-5 ani. Au fost monitorizaţi  absolut toţi absolvenţii şcolii 

într-un registru care cuprinde specializarea; agent economic/ angajator; contract colaborare/parteneriat; nr. 

Adresă repartiţie emisă de şcoală; durata de angajare -  pe cel puţin 1 an de zile. 

 Situatia insertiei absolvenţilor pe piata muncii pentru meseriile solicitate se prezinta astfel: 

 

 

 

 

 

LICEU 

TEHNOLOGIC 

2019-2020 2018-2019 

Nr. 

Absolventi 

Nr. Absolventi 

angajati/procent 

Nr. 

Absolventi 

Nr. Absolventi 

angajati/ procent 

Tehnician mecatronist 36 20/55,5% 66 41/62,12% 

Coafor stilist 33 16/49% 36 28/77,8% 

Tehnician in activitati 

economice 

42 30/71,4% 32 13/41% 
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INVATAMANT 

POSTLICEAL 

2019-2020 2018-2019 

Nr. 

absolventi 

Nr. absolventi 

angajati/procent 

Nr. absolventi Nr. absolventi 

angajati/ 

procent 

Cosmetician 13 8/61% 11 7/63,6% 

Tehnician 

electromecanic auto 

- - 10 9/90% 

Agent vamal 17 10/59% 22 15/68% 

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL CU 

IP 3 

2019-2020 2018-2019 

Nr. absolventi Nr. absolventi 

angajati/procent 

Nr. 

absolventi 

Nr. absolventi 

angajati/procent 

Mecanic auto 22 11/50% 14 7/50% 

Frizer-coafor-

manichiurist-pedichiurist 

24 6/25% 36 15/42% 

Croitor imbracaminte 

dupa comanda 

17 1/5% - - 

 

 

 

3.3.Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

 

 

Categorie de 

persona

l 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

la nivelul 

normativelor privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

Secretar  2 2 - DA - 

Administrator 

financiar 

2 2 
- 

DA 
- 

Administrator 

de patrimoniu 

1 1 
- 

DA 
- 

Bibliotecar 1 1 - DA - 

Inginer de 

sistem 

1 1 
- 

DA 
- 

 

 

3.4. Încadrarea cu personal nedidactic 

 

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

la nivelul normativelor 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 

personal 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 

personal 

Îngrijitor  3 persoane 3 norme - DA pentru o suprafață de 

curățenie de 1530 mp 
- 

Paznic 4 persoane 4 norme - DA - 

Instalator 1 persoană 1 norme - DA - 
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sanitar  

Electrician 

întreținere 

1 persoană 1 normă - DA - 

TOTAL  9 persoane 9 norme - DA 

 

- 

 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI  INSTRUCTIV – EDUCATIV 

 
4.1 Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline. 

 În anul şcolar trecut, toate cadrele didactice ale scolii au realizat o proiectare didactica 

corespunzatoare, conformă cu cerintele noi impuse de aplicarea curriculumului şi a Legii 87/2006 

privind asigurarea calitaţii în educaţie. Prin aceasta s-a urmărit realizarea unui învăţământ formativ 

eficient centrat pe elev, aplicarea unor metode aciv-participative și crearea de competenţe profesionale 

adecvate meseriei. 

 În actul de predare, însă se impune o schimbare a raportului dintre informativ şi formativ, o 

reconsiderare a tehnicilor şi metodelor de învăţare şi evaluare, o pregătire continuă şi temeinică cat și o 

mobilitate mai mare în stabilirea obiectivelor şi strategiilor. 

Proiectarea  didactică  s-a  făcut  realizând  o  concordanţă  între  planificarea  calendaristică, 

programa  şcolară,  standardele  de  pregătire  profesională  şi  metodele  de  predare.  

De  asemenea fiecare cadru didactic, la disciplinele predate  şi -a realizat proiectarea anuală în 

conformitate cu  

programele  şcolare  valabile, urmărind  astfel  atingerea  competenţelelor  generale și  specifice precum 

si formarea priceprilor si deprinderilor necesare elevilor pentru integrarea pe piata muncii.  

Acestea  au  fost  fundamentate  pe  achiziţiile anterioare de învăţare  ale  elevilor,  bazate  pe 

rezultatele   testelor   inițiale, şi   avizate   de   responsabilul   comisiei   metodice.   De   asemenea, 

proiectarea în  cadrul comisiilor metodice  s-a făcut în  general la timp şi s-a  depus  la  conducerea  

şcolii. 

S-a asigurat caracterul practico-aplicativ al proiectării curriculare. Astfel au fost cuprinse în 

planificare activităţi practice aplicative. Aceste planificări au fost parcurse în mod sistematic, ritmic, pe 

unităţi de timp. 

Majoritatea cadrelor didactice au parcurs ritmic, conform planificărilor întocmite, materia de 

învăţământ prevăzută de programele şcolare, au evaluat ritmic elevii, printr-o bogată şi diversă gamă de 

metode şi procedee, stabilind în timp util măsuri corective.Acest lucru s-a realizat si in conditiile predarii 

onleine. 

Elevii  au  fost  încurajaţi  să  citească  atât  texte  literare,  cât  şi  texte  nonliterare.  

 Lectura trebuie  exersată atât în mod tradiţional  cât şi la fiecare disciplină de studiu,în  diferite  

registre: citirea  tabelelor,  a  graficelor,  schemelor,  hărţilor  etc. 

Elevii  au  citit  texte  din  manualele  de specialitate, au demonstrat înţelegerea acestora, astfel încât 

toţi elevii şi-au format competenţa de  lectură la nivelul standardelor minimale. 

Noţiunile  transmise elevilor la clasa sau pe platforma classroom au respectat  rigoarea  ştiinţifică,  

informaţiile  fiind  accesibile. Lecţiile  au  fost  organizate  astfel  încât  s-au  realizat  activităţile  de 

învăţare. 

Relaţiile  cu  elevii  au fost bune,  atmosfera  din  clase  a fost  propice desfăşurării orelor la 

majoritatea cadrelor didactice. Cei mai mulţi dintre elevi au folosit cunoştinţele din lecţiile anterioare, 

reuşind să îndeplinească sarcinile de lucru primite. Este încurajat permanent dialogul profesor-elev. 

La majoritatea disciplinelor şcolare au existat portofolii, fişe de lucru, fişe individuale  de  control  

pentru  instruirea  practică  comasată,  fişe  de evaluare, evidenţa progresului şcolar. Profesorii apreciază 

progresul realizat de elevi în timpul lecţiilor, oferind permanent feed-back pozitiv. 

Elevii au primit feedback şi informaţii privind progresul realizat, precum şi informaţii despre modul 

în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare.Evaluarea s-a realizeazat 

pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, atât prin observare directă pe baza criteriilor din standardele de 

pregătire profesională, cât şi prin intermediul instrumentelor moderne de evaluare, pe platforme utilizate. 

Elevii au fost familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală 

să aibă loc.  
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Din analiza datelor statistice se observă că în ciuda eforturilor majorităţii cadrelor didactice de a 

proiecta şi desfăşura activităţi didactice într-o viziune modernă cu accent pe formarea capacităţilor 

intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a deprinderilor practice, rezultatele nu sunt cele dorite. 

Exemplificăm cu mediile realizate şi procentul de promovabilitate la examenele de simulare Bacalaureat 

sesiunea februarie 2020  destul de multumitoare (26,6%) și examenul propriu-zis, unde am obținut un 

procent de 34%. La Şcoala postliceală rezultatele au fost foarte bune, procentul de promovabilitate fiind de 

100%.  

Pentru anul şcolar următor se impune găsirea şi aplicarea unor soluţii adecvate de către conducerea 

şcolii şi comisia de asigurarea calităţii din şcoală, astfel încât rezultatele la examenul de bacalaureat să fie 

mult mai bune decât până acum. 

  

4.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

 Liceul nostru deşi face parte din învăţământul particular a aplicat pentru toate formele de învăţământ 

(liceu zi, seral; învățământ profesional cu durata de 3 ani; şcola postliceală) planurile şi programele 

nationale, nomenclatoarele de meserii aprobate de MEC şi MMFPSPV,  iar oferta educaţională a şcolii a fost 

stabilită de Consiliul de administratie al şcolii cu avizul Fundaţiei Învăţământlui Preuniversitar al 

Cooperaţiei Meşteşugăreşti  "Spiru Haret" şi ISJ Dolj. 

 La stabilirea ofertei educaţionale s-a avut în vedere solicitările agenţilor economici din zonă, a 

unităţilor cooperaţiei meşteşugăreşti, cât si a părinţilor elevilor din anii terminali. Elaborarea curriculum-ului 

s-a realizat în conformitate cu planul cadru, existând o justă corelare între curriculum-ul naţional şi cel local. 

 

Oferta de școlarizare pentru anul de învățământ 2019-2020  

 
Nr. 

crt. 

Forma de 

școlarizare 

Filieră/ 

profil/ domeniul/ 

specializare/ 

 

Calificare profesională 

(se va menționa dacă este autorizată sau 

acreditată precizând și ordinul Ministerului de 

resort cu număr și data obținerii ) 

Clasa/anul/forma 

de învățământ 

(zi, seral)  

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

A Liceu Tehnologica  
/ Servicii  

/ Economic  

Tehnician în actrivități economice 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educației și 

Cercetării,  

 Nr.5055/30.08.2016 

Clasa a IX-a 

Invăţământ cu 

frecvență,  zi 

 

1 28 

Tehnologica / 

Tehnic / Mecanica 
Tehnician mecatronist 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării si Inovarii Nr. 4105/11.05.2009 

Clasa a XI-a 

Învăţământ cu 

frecvență,  seral 

 

1 28 

Tehnologica/ 

Servicii/ Estetica și 

igiena corpului 

omenesc 

Coafor stilist, Acreditată Ordinul Ministrului 

Educației și Cercetării,  

 Nr.5055/30.08.2016 

Clasa a IX-a 

 Invăţământ cu 

frecvență,  zi 

 

1 28 

Tehnologica / 

Tehnic / Mecanica 

Tehnician mecatronist 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării si Inovarii Nr. 4105/11.05.2009 

Clasa a IX -a 

Învăţământ cu 

frecvență, seral 

1 28 

Tehnologica 

 / Tehnic  

/ Mecanica 

Tehnician mecatronist 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării si Inovarii Nr. 4105/11.05.2009 

Clasa a XI -a 

Învăţământ cu 

frecvență,  seral 

1 28 

TOTAL  A 

 
5 140 

B Învățământ 

profesional 

cu durata 

de 3 ani 

Mecanică Mecanic auto 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării Nr. 5655/14.11.2006 

Clasa a IX-a, 

Invăţământ zi 

 

1 28 

Estetica și igiena 

corpului omenesc 

Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării Nr. 5655/14.11.2006 

Clasa a IX-a, 

Invăţământ zi 

 

1 28 

Textile pielărie Croitor îmbracaminte dupa comanda 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării Nr. 5655/14.11.2006 

Clasa a IX-a, 

Invăţământ zi 

 

1 28 

TOTAL B 

 
3 84 

C Școală 

postliceală 

Transporturi Tehnician electromecanic auto 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării si Inovarii Nr. 4105/11.05.2009 

Anul I, 

Învățământ cu 

frecvență - zi 

1 28 

Economic Agent vanal 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Anul I, 

Învățământ cu 
1 28 
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Cercetării Nr. 5655/14.11.2006 frecvență - zi 

Estetica şi igiena 

corpului omenesc 

Cosmetician 

Acreditată, Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării si Inovarii Nr. 4105/11.05.2009 

Anul I, 

Învățământ cu 

frecvență - zi 

1 28 

TOTAL C 

 
3 84 

 

Oferta educaţională a şcolii a fost aprobată în cadrul Consiliului Profesoral şi a vizat interesul 

elevilor.  

Au fost asigurate elevilor manualele şcolare necesare, au fost procurate toate documentele curriculare 

oficiale şi în funcţie de specificul disciplinelor predate, cadrele didactice au folosit materialul didactic 

existent în cabinetele şi laboratoarele liceului (planşe, harţi, atlase, aparatură audio-video, calculatoare, truse 

de laborator, etc). Alături de manualele şcolare, pentru implementarea curriculumului , s-au folosit şi cărţile 

existenţe în dotarea bibliotecii liceului dar şi auxiliare curriculare elaborate de cadrele didactice ale școlii și 

altele, procurate de elevi la recomandarea profesorilor. 

Au fost aplicate documentele curriculare aprobate, fiind respectate programele şcolare atât pentru 

disciplinele din trunchiul comun cât şi pentru disciplinele opţionale.  

Se urmăreşte o armonizare între Curriculumul Naţional, programele şcolare, ofertele CDL,  în  

conformitate  cu  nevoile  şi  aşteptările  beneficiarilor  (elevului/individului  şi comunităţii). De  asemenea  

au  fost  valorificate  metodele şi  mijloacele  moderne  de  învăţare  activă,  a mijloacelor TIC. 

 

4.3 Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. 

Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 

 Şcoala s-a preocupat în mod deosebit pentru relizarea unor pachete de CDL-uri, ţinând cont de 

cerinţele şi sugestiile oferite de agenţii economici cu care a avut parteneriate (UJCM Dolj, OLTENIA SCM, 

SCM PRESTAREA, SC CARS & TRUKS SRL etc.), cât şi de  solicitarile elevilor şi părinţilor acestora. 

Rezultatele obţinute de şcoală în realizarea unei inserţii pe piaţa muncii a absolvenţilor  la toate formele de 

şcolarizare denotă eficienta acestor CDL-uri. 

Oferta CDL pentru anul școlar 2019-2020 a ţinut cont întotdeauna de asigurarea unui caracter 

stimulativ, dezvoltarea locală de curriculum bazându-se în primul rând pe nevoile operatorilor economici 

(SCM, agenți economici), elevilor şi fiind în concordanţă cu opţiunile acestora. 

Puncte tari: 

-curriculumul unităţii şcolare vizează nu doar conţinuturile cuprinse în programa şcolară (cadrul 

formal) ci şi experienţele de învăţare  non formală (în afara şcolii, dar în cadru organizat). 

-unitatea şcolară dispune de toate materialele curriculare pentru fiecare nivel de şcolarizare:planuri 

de învăţământ, programe şcolare, auxiliare didactice, manuale, caiete de lucru, ghiduri, instrumente de 

evaluare aplicabile la diferite intervale de timp. 

-CDL–urile  pentru  clasele  de  liceu  tehnologic  sunt  concretizate sub  forma  unor    module,  care 

respectă modelul de dezvoltare curriculară, din perspectiva formării competenţelor propuse de fiecare tip de 

modul fiind realizate cu  participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi: agenţi economici, 

reprezentanţi ai autorităţii publice locale, cadre didactice. 

  

 În anul şcolar trecut au fost alese şi avizate de ISJ Dolj urmatorul pachet de CDL:  

 
Nr. 

crt 

Denumire CDL Clasa Domeniul/calificarea Nr de 

ore 

LICEU 

1 Rezolvarea unei situații problemă în 

domeniul mecanică 

IX, zi Mecanică 90 

2 Pregatire practica comasata X, zi Mecanică 90 

3 Actionari electrice in mecatronica XI, zi Mecanică/ Tehnician mecatronist 66 

4 Consilierea clientului IX, zi Estetica şi igiena corpului omenesc 90 

5 Etică și comunicare profesională X,zi Estetica şi igiena corpului omenesc 90 

6 Relația cu clienții XI, zi Estetica şi igiena corpului omenesc/Coafor stilist 66 

7 Delimitări conceptuale privind 

structurile patrimoniale 

IX,zi Comerț 90 
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8 Documente financiar contabile X, zi Comerț 90 

9 Managementul structurilor 

organizatorice si a     resurselor 

umane 

XI, zi Comerț/Tehnician în activitati economice 66 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI 

1 Pregătire practică comasată IX, zi Mecanică/Mecanic auto 150 

2 Pregătire practică comasată X, zi Mecanică/ Mecanic auto 270 

3 Întreținerea, diagnoasticarea și 

repararea automobilelor 

XI, zi Mecanică/ Mecanic auto 300 

4 Consilierea clientului IX, zi Estetica şi igiena corpului omenesc/Frizer, coafor, 

manichiurist, pedichiurist 

150 

5 Etică  și comunicare profesională X, zi Estetica şi igiena corpului omenesc/Frizer, coafor, 

manichiurist, pedichiurist 

270 

6 Adaptarea lucrarilor de estetica XI, zi Estetica şi igiena corpului omenesc/Frizer, coafor, 

manichiurist, pedichiurist 

300 

7 Planificarea activității proprii IX, zi Industrie textilă și pielărie/Croitor îmbracaminte după 

comanda 

150 

8 Utilizarea cusăturilor mecanice X, zi Industrie textilă și pielărie/Croitor îmbracaminte după 

comanda 

270 

 

4.4 Calitatea în producţie. Eficienţă 

O componentă importantă a procesului instructiv-educativ în cadrul şcolii noastre a constituit-o 

activitatea de instruire practică a elevilor, care s-a desfăşurat în cele 11 ateliere şi 1 laborator ale şcolii 

cât şi în unităţi aparţinând cooperaţiei meşteşugăreşti sau la diverşi agenţi economici cu care şcoala a 

încheiat contracte de colaborare şi parteneriate. 

 În vederea realizării stagiilor de pregătire practică în producţie au fost încheiate contracte de 

colaborare cu unităţi cooperative şi cu agenţi economici pe domenii de activitate precizându-se 

obligaţiile fiecărei părţi, clauzele contractuale şi durata contractului. 

 

CONTRACTE DE COLABORARE  

pentru anul scolar 2019-2020 (liceu tehnologic, scoala postliceala)  

Nr.crt Denumirea agentului economic 
Clasa/ 

Nr.  elevi 

Observatii 

LICEU TEHNOLOGIC/ DOMENIUL MECANICĂ 

1 
SCM AUTOMOBIL SERVICE XII, 12 elevi 

Societate 

cooperativă 

2 SC SC PREDIO AZ MOTORS SRL XI, 10 elevi  

3 SC ANDFRAX SRL XII, 10 elevi  

4 SC CARS & TRUCKS TEILE SRL XI, 7 elevi  

LICEU TEHNOLOGIC/ DOMENIUL ESTETICĂ 

1 SCM PRESTAREA 10 elevi-XIFC Societate 

cooperativă 

2 SC COIFUR GREC SRL 5 eleve – XIIFC  

3 SC ULTRATONIQUE SRL 3 eleve – XIIFC  

4 SC  BEAUTY CENTER ALEXIS SRL 1 eleva– XIIFC,XI FC- 1 eleva  

5 SC BOCALINE STYLE SRL 2 eleve – XIFC  

6 SC DANISOR ISABEL SRL 6 eleve-XIFC  

7 SC LINDE ROSES SRL 4 eleve-XIFC  

8 SC HAIR STYLE CONCEPT SRL XI FC, 1 eleva  

9 SC VALNI STYLE SRL 2 eleve-XIFC  

10 ION IE IOANA II 1 eleva– XIIFC  

11 SC HAIR STUDIO FANTASY SRL 2 eleve-XIFC  

12 SC HAIR STYLE CONCEPT SRL XI FC, 1 eleva  

LICEU TEHNOLOGIC/ DOMENIUL ECONOMIC 

1 SC OVANELA COM SRL XII TEC, 10 elevi,XITEC, 2 elevi  
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2 SC NISSETTE SRL XIITEC, 2 elevi, XITEC, 3 elevi  

3 SC SIDOXA SRL XII TEC 3 elevi, XITEC, 3 elevi  

4 SC NEWA&T CONF SRL XII TEC, 2 elevi, XI TEC 2 elevi  

5 SC BAELI SRL XI ITEC, 3 elevi, XI TEC 3 elevi  

6 SC CARS & TRUCKS TEILE SRL XII TEC, 12 elevi, XI TEC, 4 elev  

7 UJCM DOLJ XIITEC, 11 elevi, XITEC, 3 elevi Societate 

cooperativă 

8 SC XANTIPA SRL IXS TEC, 1 elev  

9 SC ANDREJAN STYLE SRL XIITEC,8 elevi  

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI 

DOMENIUL MECANICĂ, MECANIC AUTO 

1 
SCM AUTOMOBIL SERVICE IX MA, 14 elevi,XMA, 21 

Societate 

cooperativă 

2 SC CARS & TRUCKS TEILE SRL 
IX MA,12 elevi,X MA,8 elevi 

X MA,10elevi,XI MA, 14 elevi 

 

3 SC SC PREDIO AZ MOTORS SRL 
IX MA, 6 elevi,X MA, 8 elevi, 

XI MA, 6 elevi 

 

4 SC ANDFRAX SRL 
IX MA, 5 elevi,X MA, 4 elevi, 

XI MA, 4 elevi 

 

5 SC PLUSAUTO SRL CRAIOVA XI MA,1 elev  

6 SC SABEN AUTO SRL XMA,1 elev  

7 SC REDAC SRL IX MA,1 elev  

DOMENIUL ESTETICA, FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST 

1 II  MIRESCU ANI-SORINA IX FCMP, 1 eleva, X FCMP, 1 eleva  

2 SCM PRESTAREA 
IX FCMP, 16 elevi,X FCMP, 12 elevi 

X FCMP, 12 elevi,XI FCMP, 18 elevi 

Societate 

cooperativă 

3 SC GENDAN SRL IX FCMP, 4 elevi  

4 SC CHIP BELL SRL IX FCMP, 3 elevi  

5 PFA BUZĂRNESCU DANIELA-DOINA IX FCMP, 3 elevi,X FCMP, 2 eleve  

6 SC ULTRATONIQUE SRL IX FCMP, 4 elevi,X FCMP, 2 elevi  

7 SC BELEA T. MARIA I.I. XFCMP, 2 eleve  

8 SC CONTROL X DNK SRL IX FCMP, 5 elevi  

9 SC ERDI BEAUTY SRL IX FCMP, 4 elevi,X FCMP, 4 elevi  

10 SC DĂNIȘOR ISABEL SRL IX FCMP, 4 elevi,X FCMP, 8 elevi  

11 SC POPESCU CRISS STYL SRL X FCMP, 1 elevă  

12 SC RENTZI STUDIO STYLE SRL IX FCMP, 4 eleviXB FCMP, 1 elevă  

13 SC SORY DUMITRESCU STYLE SRL 
XI FCMP, 1 eleva,XFCMP, 1 eleva 

XI FCMP, 1 elevă 

 

14 SC SI ASALT SRL X FCMP, 1 eleva  

15 SC HAIR STYLE CONCEPT SRL XI FCMP, 4 eleve  

16 SC SWEETYE HAIR STUDIO SRL XI FCMP, 3 eleve  

17 SC VALNI STAYLE SRL XI FCMP, 1 eleva, X FCMP, 2 eleve  

18 SC PERM-COSMETIC SRL IX FCMP, 2 elevi  

19 SC BEST PIE SRL XI FCMP, 2 eleve  

20 SC RENIDA PREST SRL, XI FCMP, 3 eleve  

21 SC DUMI BARBE-STYLE SRL XI FCMP, 1 eleva  

22 SC  SC LUCYAN STYLEING SRL XI FCMP, 6 eleve  

23 SC COIFFURE GREC SRL IX FCMP, 1 elevă  

24 PFA STANCU RALUCA CRISTIANA IX FCMP, 1 elevă  

25 SC DINIKO SRL X FCMP, 2 eleve  

26 SC DECOZZZ SRL X FCMP, 5 eleve  

DOMENIUL TEXTILE-PIELĂRIE, CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE DUPĂ COMANDĂ 

 

1 ATCOM SCM CRAIOVA IX CIC, 12 elevi 
Societate 

cooperativă 

2 SC SIDOXA SRL IX CIC, 8 elevi  

3 SC NEWA&TCONF SRL IX CIC,8 elevi  

SCOALA POSTLICEALĂ, DOMENIUL ESTETICĂ (COSMETICIAN) 

1 II ION IE IOANA 2 eleve ICs  

2 SC VALNI STYLE SRL 1 elevă, ICs  
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3 SC EZZEDDINE SRL 1 elevă, IICs  

SCOALA POSTLICEALĂ, DOMENIUL ECONOMIC 

1 UJCM DOLJ IAG,IIAG, 4 elevi 
Societate 

cooperativă 

2 SC SIDOXA SRL IIAV, 5 elevi  

3 SC OVANELA COM SRL I AG, IAV, 6 elevi  

 

CONTRACTE DE COLABORARE pentru Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

 

 Organizarea învățământului profesional cu durata de 3 ani a presupus gasirea de parteneri-operatori 

economici pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică precum și pentru proiectarea curriculumului în 

dezvoltare locală. Unitatea noastră școlară a anexat la planul de școlarizare propus ”Contracte - cadru” 

încheiate cu aceștia. 

 Parteneriate cu agenții economici pentru contracte-cadru sau solicitări de școlarizare pentru 

practica elevilor (în paranteză se mentioneaza nr. de elevi la fiecare agent economic): 

Contracte pentru practica – Mecanic auto, clasa a IX-a,  pentru an școlar 2018-2019, SCM 

AUTOMOBIL SERVICE CRAIOVA (14 elevi), SC CARS TRUCK TEILLE SRL (14 elevi),  

Contracte pentru practica – Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, clasa a X-a,   pentru an școlar 

2018-2019, SCM PRESTAREA (18 elevi), SC DANISOR ISABEL SRL (6 elevi),  

Contracte pentru practica  - Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, clasa a IX-a,  pentru an școlar 

2018-2019, SCM PRESTAREA (16 elevi), SC CHIP BELL SRL(3 elevi), SC LUCYAN  STYLEING SRL 

(4 elevi), SC GENDAN SRL (4 elevi), SC GOSSIP&BEAUTY STYLE SRL (3 elevi) 

Solicitari scolarizare Anexa 2 – Croitor îmbrăcăminte după comandă, clasa a IX-a, pentru an școlar 

2018-2019, ATCOM SCM (12 elevi), SC SIDOXA SRL (8 elevi), SC NEWA&TCONF SRL (8 elevi). 

 Stagiile de pregătire practică la ÎP 3 ani au fost stabilite de unitatea noastră școlară împreună cu 

operatorul economic astfel încât activitatea s-a menținut pâna  la 01.09.2020. A fost desemnat de către 

director un cadru didactic coordonator de practică pentru fiecare calificare și împreună cu tutorele stabilit de 

agentul de practică au dus la îndeplinire această activitate. 

Trebuie menţionat faptul ca cea mai mare parte din absolvenţii şcolii noastre au fost angajaţi fie de 

agenţii economici unde şi-au desfăşurat stagiile de pregătire practică, fie de alţi agenţi economici pentru că 

au dovedit interes, conştiinciozitate şi o bună pregătire teoretică şi practică chiar daca a existat o perioada de 

4 luni de prezentari online. 

 

4.5 Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

 Tinerii capabili de performanţă constituie  o categorie aparte în cadrul populaţiei scolare, 

valorificarea potenţialului lor intelectual şi aptitudinal solicitând aplicarea unor strategii specifice  în 

domeniul de manifestare a performanţei.  

În general, printr-un învăţământ de calitate se înţelege un învăţământ care aduce cât mai mulţi elevi 

în situaţia de succes şcolar, adică elevi cu rezultate şcolare bune şi foarte bune pe parcursul anului şcolar, 

elevi care participă cu rezultate pozitive la concursuri, olimpiade, teste naţionale şi internaţionale etc.  

O participare şcolară la toate nivelurile de învăţământ cât mai ridicată, o rată de părăsire timpurie a 

sistemului apropiată de zero, un procent important de absolvenţi ai diferitelor niveluri de învăţământ, forme 

de şcolarizare, specializări integraţi socioprofesional etc. sunt, de asemenea, caracteristici ale unui sistem de 

învăţământ de calitate. Caracteristicile generale ale personalităţii tânărului care obţine performanţe deosebite 

vizează următoarele aspecte: independenţa, disciplina, perseverenţa, rabdarea, voinţa puternică, existenţa 

unui scop, autodirijarea, echilibrul. 

Calitatea unui sistem de învăţământ este influenţată atât de factori externi şcolii (mediul sociofamilial 

şi economic de provenienţă al elevului, nivelul de educaţie şi ocupaţia părinţilor etc.), cât şi de factori care 

ţin exclusiv de şcoală (colectiv didactic, condiţii de învăţare etc.). Dacă asupra factorilor exteriori şcolii 

capacitatea acesteia de a-i modifica în favoarea succesului educaţional al elevilor este scăzută, în ceea ce 

priveşte cea de-a doua categorie de 

factori, intervenţia şcolii poate fi maximă. Creşterea nivelului de pregătire al corpului profesoral, 

modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de 
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învăţământ, organizarea de programe educaţionale extracurriculare sau/şi de sprijin educaţional, reducerea 

numărului de elevi dintr-o clasă, implicarea familiei, a comunităţii în activităţile şcolii etc. sunt doar câteva 

dintre metodele prin care şcoala poate interveni în favoarea îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi care s-au 

dovedit în timp a avea efecte pozitive semnificative. 

Cadrele didactice din unitatea noastră școlară au avut de îndeplinit două responsabilităţi foarte 

importante in conditiile predarii online prin transmiterea de cunoştinţe, priceperi, deprinderi către elevi în 

acord cu prevederile documentelor şcolare (programe, planuri de învăţământ, planificări şcolare, manuale 

etc.)  

 Obiectivele  urmărite de profesori au fost: 

-   valorificarea optimă a potenţialului existent prin prezentarea de activităţi adecvate; 

-   abilitarea metodologică a cadrelor didactice în specificul activităţii cu acesti copii 

-   informare părinţi, profesori, comunitate. 

Stabilirea elevilor care vor participa la olimpiade şi concursuri şcolare în funcţie de abilităţile şi 

opţiunile lor s-a făcut incepand cu 1 noiembrie 2019 

Acești elevi au fost comunicati responsabilului comisiei metodice realizându-se colaborarea tuturor 

profesorilor pentru a evita suprasolicitarea. Au fost afișate graficele  desfăşurării concursurilor şcolare(la 

nivel județean și național) şi comunicate datelor elevilor selectaţi. 

În anul şcolar 2019-2020, în şcoală au funcţionat 5 grupe de elevi capabili cu performanţe ce au 

participat la fazele județene și naționale pentru urmatoarele calificari si ocupatii: Frizer-Coafor, Coafor 

stilist, Manichiurist-pedichiurist, Mecanic Auto cat si colectivul de redactare al revistei şcolare. 

 Eficienţa pregătirilor s-a putut evalua la concursurile şcolare desfasurate la nivelul judetului in luna 

februarie 2020. 

  

4.6. Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

  

Programul de pregătire suplimentară a elevilor a fost prezentat acestora în luna octombrie,fiind precizate 

datele, orele şi locaţia în care acesta se va desfăşura. Elevii cu rezultate mediocre la învăţătură nu 

frecventează programele de pregătire în vederea recuperării sau dezvoltării personale, fiind elevi cu număr 

mare de absenţe nemotivate de la cursuri, care manifestă dezinteres pentru învăţătură, lipsa unei motivaţii 

personale, activitatea profesorului dovedindu-se insuficientă în contextul implicării aproape inexistente a 

familiei şi în contextul modelelor promovate în jurul lor. 

De asemenea, problemele existente în unele familii, slaba pregătire a elevului, neatenţia în timpul orelor 

de curs, sunt cauze ale eşecului unor elevi care îngreunează recuperarea decalajelor. 

La clasele terminale, în funcţie de solicitările elevilor, s-au stabilit programe speciale de pregătire pentru 

examene de absolvire. De asemenea, au fost elaborate "Programe de pregătire suplimentară pentru elevii cu 

ritm lent de lucru". Majoritatea pregătirilor au avut loc în zile de sâmbătă şi după programul de şcoala. 

Prima ocazie de a se constata eficienţa pregătirii a reprezentat-o notele de la testele sumative, cat si 

rezultatele de la examenul de absolvire la scoala postliceala. 

 În vederea obținerii unor rezultate mai bune la examenul de Bacalaureat atât pentru sesiunea de vară 

cât și pentru cea de toamnă au fost stabilite grafice de pregătire pentru disciplinele de examen, structurate 

zilnic a câte 2 ore pentru fiecare disciplina de examen în parte. Din nefericire, prezența elevilor la orele de 

pregătire suplimentară a fost foarte mică. 

În cadrul orelor de pregătire se lucrează cu elevii diferențiat, pe testele de bacalaureat. S-a recapitulat 

materia din clasele anterioare, în vederea desfășurării simulării din februarie 2020 . Din pacate, în ciuda 

eforturilor depuse de profesori elevii preferă să nu frecventeze programul de pregătire, bazandu-se doar pe 

noț iunile dobândite în cadrul orelor de curs. 

Elevii claselor a XII-a de la toate calificările au primit temele proiectelor de certificarea a 

competenţelor profesionale în luna decembrie, teme care au respectat curriculum şi SPP-urile conform 

specializării (Tehnician mecatronist, Tehnician în activități economice și Coafor stilist). Tot începând cu 

această perioadă s-a început desfăşurarea de activităţi de pregătire şi îndrumare a elevilor in vederea 

absolvirii nivelului 4, elevii fiind informaţi de asemenea prin profesorii de specialitate si profesorii diriginţi 

despre metodologia şi calendarul de desfăşurare a acestui examen. 
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La școala postliceală prin executarea, de catre candidat, a unui proiect pe durata ultimului semestru 

de studiu si sustinerea lui in conditii de examen sunt vizate competente specifice calificarii profesionale, 

conform standardului de pregatire profesionala. Realizarea proiectului are ca scop evidentierea activarii 

specifice, in functie de tema proiectului, a unitatilor de competente tehnice specializate si a celor cheie, 

semnificative pentru demonstrarea, in situatia de examen de certificare, a dobandirii calificarii profesionale 

respective. Proiectul trebuie sa ofere posibilitatea candidatilor sa isi prezinte performantele in utilizarea 

competentelor dobandite pentru rezolvarea unor probleme practice privind organizarea si desfasurarea 

proceselor tehnologice, actiunilor si activitatilor din domeniul calificarii profesionale, rezolvarea teoretica a 

unor probleme practice, rezolvarea de studii de caz etc. 

In perioada 2-12 iunie 2020 s-a efectuat pregatire pentru clasele a XII-a si a XIII-a liceu, anii 

terminali invatamant profesional si scoala postliceala. Elevii de liceu au studiat disciplinele de Bacalaureat 

2020 iar ceilalti au primit indrumari pentru executarea proiectelor de absolvire. 

Lista temelor proiectelor pentru fiecare calificare profesionala a fost stabilită  la nivelul școlii,  pe 

baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate. Lista cu temele proiectelor, avizata de catre comisia 

metodica de specialitate a fost transmisa pentru avizare CJEC și apoi aprobată de catre consiliul de 

administratie. Toti elevii au primit sprijin din partea profesorilor îndrumători în cadrul unor  programe  de 

consultatii, având astfel acces la informatiile necesare elaborării proiectelor. 

  Examenele de certificare și absolvire s-au desfăşurat în condiţii bune iar rezultatele au fost pe 

măsură, aşa cum rezultă şi din datele prezentate în cap. 3.2.3. 

 

4.7 Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 

 

Activitatea educativă în anul şcolar 2019-2020  a fost reconsiderată în scopul realizării idealului 

educaţional al şcolii care vizează dezvoltarea liberă integrală şi armonioasă a individului, formarea 

personalităţii autonome şi creative a elevului.  

 Obiectivele concrete indispensabile atingerii idealului educaţional s-au referit la: 

 Acces egal și sporit la educatie; 

 Asigurarea calitatii  și stimularea excelentei; 

 Reducerea abandonului  școlar și eliminarea violentei în unitatea școlară; 

 Asigurarea premiselor și pregătirea condițiilor necesare desfășurării activităților educative, 

școlare, extrașcolare și extracurriculare, inclusiv a celor din cadrul saptamânii ”Școala altfel: Să 

știi mai multe să fi mai bun”;  

 Realizarea unui parteneriat corect au autoritatile administratiei publice locale, cu Societățile 

cooperative, unitățile economice și ONG; 

 Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv- educativ. 

Comisia si-a propus următoarele actiuni: 

-  îmbunătăţirea frecvenţei şi a stării disciplinare;  

- implicarea unui număr mare de elevi în viaţa şcolii prin participarea în  consiliul elevilor  

 -redactarea revistei şcolii “ProMes “;  

 - responsabilizarea elevilor şi dinamizarea consiliului elevilor ;  

 - diversificarea activităţii extracuriculare şi implicarea unui număr mare de elevi ;  

 - reducerea abandonului şcolar ;  

 - acordarea sprijinului elevilor cu nevoi speciale ;  

 - diversificarea activităţilor de consiliere  

  - conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional 

 Proiectarea activităţii educative a fost relizată în mod corect de marea majoritate cadrelor didactice 

respectându-se programa activităţilor educative din învăţământul preuniversitar, ghidul pentru activităţi 

educative, obiectivele din Programul Managerial al şcolii cât şi programul cadru privind dezvoltarea 

componentei educaţionale, însuşirii culturii şi tradiţiei cooperatiste. 
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De remarcat este faptul că  s-a realizat o revigorare a activităţilor educative organizate atât în cadrul 

şcolii cât şi în afara acesteia, o deschidere mai amplă către acţiuni de ordin cultural, civic sanitar şi sportiv.  

 1.Profesorii de limbi straine au marcat Ziua europeana a limbilor ,,Plurilingvism si 

multiculturalitate’’- Sesiune de referate şi comunicări- 26 septembrie 2019; 

2.Profesorii școlii au desfaşurat activităţi pentru a marca Ziua Mondială a Educației-4 octombrie 

2019; 

3.Caravana Națională BrookLand-10 octombrie 2019-Liceul de artă Marin Sorescu 

4.Organizarea activitatilor pentru marcarea Zilei Europene Împotriva Traficului de Persoane  :18 

octombrie 2019;   

5. Lectoratul cu părinții- 02 noiembrie 2019 ; 

6. Organizarea Balului Bobocilor – 14 Noiembrie.2019; 

7.Organizarea activităților penrtu marcarea Săptămâna Educației Globale ,noiembrie 2019; 

8.Organizarea proiectului „Sport pentru sănătate” ce a constat în realizarea unui campionat de 

handbal și fotbal în rândul elevilor,  noiembrie 2019,activitate desfășurată de catedra de educație 

fizică;  

9. Activităţi educative dedicate ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI. Simboluri identitate . Concurs, 

expoziţie tematică, prof. de istorie si geografie. 

 10. Spectacol organizat de elevi şi cadre didactice din şcoală,  cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă,decembrie 2019; 

 11. În semestrul I al anului școlar 2019-2020, elevii si cadrele didactice de la Liceul Tehnologic 

 UCECOM Spiru Haret s-au implicat in activitati ca: Eminescu-poet nepereche-concurs literar Medalion 

Literar ,, Mihai Eminescu” (clasele a IX-a). Scopul acestor acţiuni a fost acela ca elevii să cunoască opera şi 

viaţa celui mai mare scriitor român pe care l-a ,,ivit pană acum timpul’’. (Titu Maiorescu). 

Cadrele didactice din unitatea noastră școlară au prezentat un interes deosebit în întocmirea de 

parteneriate educaționale cu diverse instituții pe teme variate ținând cont atât  de programul  săptămânii 

”Școala altfel -  Să știi mai multe,să fii mai bun!’’cât și de măsurile complementare menite să 

îmbunătățească oferta curriculară. 

Scopul acestui program a fost  implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care să 

răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale lor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în 

diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la 

acțiuni variate, în contexte nonformale. 

Săptămâna ”Școala altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun!  s-a desfășurat online după un program 

bine stabilit.Tipurile de activități care s-au organizat și desfășurat în săptămâna 30.03.2020 – 03.04.2020, 

durata acestora și responsabilii s-au stabilit în Consiliul profesoral și s-au aprobat în Consiliul de 

Administrație al școlii noastre, conform criteriilor și instrumentelor de evaluare.În urma centralizării 

propunerilor agreate s-a întocmit programul activităților din săptămâna “Școala Altfel -Să știi mai multe, să 

fii mai bun!”, s-a asigurat popularizarea acestui program la nivelul școlii și al partenerilor. 

Activitațile s-au desfășurat online în fiecarea zi lucrătoare a săptămânii 30.03.2020 – 03.04.2020 

acoperind pe cât posibil numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, atât pentru elevi cât și pentru 

cadrele didactice, acestea reflecându-se în condica de prezență. 

Pentru a dezvolta spiritul de echipă și colaborare, programul activităților a fost conceput astfel încât 

fiecare clasă să desfășoare toate activitățile aprobate, prin rotație fără a fi nevoie de liste de înscriere a 

elevilor și totodată respectând parteneriatele încheiate cu diverși colaboratori la începutul anului școlar. 

În cadrul activităților de educație ecologică și de protecție a mediului s-au organizat mese rotunde, 

dezbateri. 

Rolul mesei rotunde a fost conștientizarea efectelor negative pe care le are poluarea asupra mediului, dar 

și asupra omului și sănatății acestuia urmărindu-se cultivarea unei conștiințe ecologice. 

Activitatea privind educație PSI, reacții corecte în situații de urgență a constituit un bun prilej de a 

consolida cunoștiințele elevilor de a reacționa în diferite situații problemă.Activitățile au fost desfășurate sub 

formă de masă rotundă și dezbatere în cadrul cărora s-a urmărit: 

-formarea și cultivarea interesului elevilor pentru activitățile PSI 

-îmbogățirea cunoștințelor elevilor cu informații din domeniul PSI 

-dezvoltarea personalității elevilor prin stimularea abilităților 
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-oferirea de alternative pentru reacții corecte în situații de urgență 

În săptămâna respectiva, elevii de la cursurile scolii  postliceală au fost și ei antrenați dar în activitați 

care să le permită desfășurarea programului specific particularităților de vârstă și statul social. 

    La toate activitațile întreprinse au participat un număr de cadre didactice suficient și corespunzător 

pentru  îndrumarea elevilor. 

 

4.8 Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 

  

In  anul școlar 2019-2020, activitatea extracurriculara s-a concretizat în diverse acțiuni întreprinse în 

 baza parteneriatelor educaționale și a programelor de activitate din cadrul Comisiei dirigintilor. Acestea  au 

contribuit la dezvoltarea personalității elevilor în vederea integrării lor în comunitate și în societate.  

Pe parcursul anului scolar, au fost incheiate 31 de parteneriate educationale cu diverse institutii 

 publice, școli, ONG-uri, intreg colectivul de cadre didactice si un numar insemnat de elevi, fiind implicati 

in activitati de parteneriat. 

Cadrele didactice din unitatea noastră școlară au prezentat un interes deosebit în întocmirea de  

parteneriate educaționale cu diverse instituții pe teme variate ținând cont atât  de programul  săptămânii 

”Școala altfel -  Să știi mai multe,să fii mai bun!’’cât și de măsurile complementare menite să 

îmbunătățească oferta curriculară. 

Scopul acestui program a fost  implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care să  

răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale lor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în 

diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la 

acțiuni variate, în contexte nonformale. 

Activitatea privind educație PSI, reacții corecte în situații de urgență a constituit un bun prilej de a 

consolida cunoștiințele elevilor de a reacționa în diferite situații problemă.Activitățile au fost desfășurate 

sub formă de masă rotundă și dezbatere în cadrul cărora s-a urmărit: 

-formarea și cultivarea interesului elevilor pentru activitățile PSI 

-îmbogățirea cunoștințelor elevilor cu informații din domeniul PSI 

-dezvoltarea personalității elevilor prin stimularea abilităților 

-oferirea de alternative pentru reacții corecte în situații de urgență 

  O însemnătate deosebită a prezentat activitatea ”Săptămâna meseriilor”, care s-a concretizat prin  

informarea tuturor elevilor in cadrul a doua mese rotunde, discutiile purtandu-se asupra calificărilor din 

școală pe diverse niveluri datorită reînființării învățământului profesional cu durata de 3 ani : Școala si-a 

propus in planul de scolarizare calificarile: mecanic auto, frizer coafor manichiurist pedichiurist și croitor 

îmbrăcaminte după comandă, bucatar si confectioner produse din piele si inlocuitori. 

Au fost amenajate standuri cu fotografii, carti de specialitate, mostre, pliante, albume, etc.  

În această activitate s-au implicat  profesorii  și maiștri instructori pe meseriile prezentate, 

coordonând elevii în diverse demonstrații în cadrul vizitelor. Cei care au vizitat școala noastră au fost 

impresionați de meserii și de dotările cabinetelor și laboaratoarelor. 

 

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

5.1 Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 

Şcoala noastră făcând parte din rândul şcolilor particulare funţionează conform LEN Nr. 1/2011 pe 

baza de autofinanţare şi în acest context una din sursele de finanţare o constitue taxa şcolară plătită de 

părinţii elevilor sau de tutorii acestora. Se poate spune, deci că fara o colaborare deosebită şi fara o 

implicare în viaţa şcolii a parinţilor şcoala nu ar putea exista. 

 La nivelul şcolii s-a creat Consiliul Reprezentativ al Părinţilor compus din preşedinţii Comitetelor de 

Părinţi ai fiecărei clase, consiliu care şi a desemnat un reprezentant în Consiliul de Administraţie al 

şcolii. 

  La începutul anului şcolar 2019-2020,  în luna octombrie a avut loc lectoratul cu părinţii pe şcoală 

unde au fost stabilite obiectivele pe care le are de realizat şcoala cât şi implicarea părinţilor în realizarea 

acestor obiective între care amintim: 
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 - realizarea unei pregătiri teoretice şi prectice la nivelul cerinţelor impuse de angajatori şi angajarea 

pe cât posbil a absolvenţilor şcolii 

 - modernizarea bazei materiale prin alocarea a 15-25% din veniturile realizate de şcoală(pentru 

fondul de modernizare); 

 - implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (CRP) în diminuarea şi combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar; 

 - implicarea CRP în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare şi festivităţi 

(Concursul pe meserii, Ziua porţilor deschise, Săptămâna meseriilor, Târgul ofertelor școlare,Festivitatea 

de încheiere a anului şcolar); 

 - colectarea unor fonduri din donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice de către CRP şi 

utilizarea lor pentru întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei sportive şi a căminului școlii; 

 - fiecare părinte sau tutore are obligaţia ca cel puţin o dată pe lună să ia legătura cu dirigintele sau 

conducerea şcolii pentru a cunoaşte situaţia copilului lui; 

  Fiecare diriginte a avut obligaţia ca lunar  sau ori de câte ori a fost necesar să organizeze 

lectorate pe clasă cu părinţii pentru a le prezenta rezultatele elevilor la învăţătură şi instruire practică cât 

şi neîmplinirile acestora, abaterile de la conduita de elev şi stabilirea măsurilor ce se vor intreprinde.  

In conditii de pandemie parintii au primit informatii legate de orarul scolii, disciplinele si modulele 

de studiu pe platformele whatsapp, skype, classroom,mail si gmail. 

 

    5.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor cadru de colaborare. Predarea 

patrimoniului  

 La nivel local a existat în anul școlar 2019-2020 o colaborare deosebită, Consiliul Local raspunzand 

prompt la solicitarile conducerii liceului. 

 Au fost încheiate contracte de colaborare cu instituții publice, agenti economici și ONG-uri pentru 

activități educative, cât și pentru efectuarea instruirii practice. 

 Patrimoniul este al  fondatorului unic- UCECOM Bucuresti și dat în administrare Liceului 

Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret”, Craiova, pe toată perioada existenței ca unitate de învățământ (cf. 

Contract de administrare Nr. 86/27.04.2017 intre Fundatia Invatamantului Preuniversitar al Cooperatiei 

Mestesugaresti ,,Spiru Haret’’ si Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret’’ Craiova    ) 

 

5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport. Colaborare cu organizații, 

fundații și sindicate 

 Unităţile de învăţământ aparţinând Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei 

Meșteşugăreşti "Spiru Haret" dispun de autonomie organizatorică şi funcţională în concordanţă cu 

reglementările legale referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ particular, ceea ce 

permite relaţii de colaborare şi parteneriat cu un număr mare de instituţii de învăţământ, cultură, sport cu 

organizaţii/asociații şi fundaţii. 

 Astfel între cele 11 unitati şcolare aparţinând Fundaţiei există relaţii permanenete constând în:  

schimburi de experienţă, întâlniri ale conducerilor şcolilor şi ale cadrelor didactice în vederea elaborării unor 

manuale şcolare, auxiliare curriculare, broşuri sau materiale publicitare, realizarea de concursuri şcolare şi 

concursuri ale revistelor editate de şcoli, organizarea unor zile festive. 

Liceul a incheiat in anul scolar 2019-2020 un numar de 31 parteneriate educationale cu unitati  

scolare din municipiu si judet si cu alte institutii publice. 

 Pe plan local există relaţii de parteneriat şi colaborare cu: 

 - Uniunile Judeţene ale Cooperaţiei Meşeteşugăreşti (UJCM) şi cu societăţile cooperative (SCM 

pentru care şcoala pregăteşte forţă de muncă iar acestea sprijină acţiunile organizate de şcoală 

 - Muzeul de Artă din Craiova; 

- Muzeul Olteniei 

   

5.4 Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

Educaţia şi tineretul sunt domenii în care Uniunea Europeană nu are competenţe directe, ci adoptă 

acţiuni de sprijin şi de coordonare a acţiunilor statelor sale membre. Uniunea Europeană nu intervine în 

conţinutul programelor din învăţământ, ci vizează crearea un spaţiu european al educaţiei prin dezvoltarea 
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mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice şi prin încurajarea schimburilor între actorii europeni din acest 

domeniu. 

Uniunea are, în acest sens, ca obiective principale: 

- reducerea la jumătate a numărului de elevi care abandonează studiile; 

 - intensificarea mobilităţii  şi a cadrelor didactice, precum şi creşterea numărului parteneriatelor dintre 

instituţiile de învăţământ; 

- studiul limbilor străine şi integrarea dimensiunii europene în învăţământ; 

- armonizarea ciclurilor de studii universitare. 

 În cadrul liceului nostru în anul școlar 2019-2020 a funcționat Comisia pentru programe și 

proiectelor europene, formată din 5 membrii, care a coordonat : 

- informarea periodica asupra noutatilor privind accesarea de proiecte europene pe liniile de finantare 

emise de M.E.C. si O.N.G -uri  

-  realizarea unor activitati de formare cu cadrele didactice in vederea imbunatatirii sferei de lucru atat 

din punct de vedere calitativ si cantitativ cu  axare pe proiecte europene  

b.  realizarea de proiecte de parteneriat  

-  cu diferite institutii de invatamant  din țară și europene, atat pentru elevi cat si pentru pregatirea 

profesionala a cadrelor didactice  

 -  antrenarea elevilor si parintilor in proiecte europene. 

 c. a colaborat direct cu: Cadrele didactice, elevi, Parteneri, Factorii educaționali abilitați ,  familia, 

comunitatea locală etc; 

d. a asigurat planificarea și desfășurarea activităților proiectelor. 

e. a contribuit la dezvoltarea personalității elevilor și la dezvoltarea portofoliului cadrului didactic. 

Fiecare membru al Comisiei responsabilă cu gestionarea activităților și proiectelor educative și 

europene s-a  implicat în buna desfășurare a activităților cuprinse în proiectele școlii sau a partenerilor. 

Au fost încheiate pentru întreg an școlar 2019-2020 trei Protocoale de parteneriat educațional 

internațional bilateral :  

”Să ne cunoastem Europa prin Istorie și educație”, parteneriat care a avut drept scop:  

-conștientizarea necesității demersurilor educaționale din perspectivă inerculturală ; 

- promovarea unor metode și mijloace de învățământ moderne;  

-încurajarea implicării elevilor în activități școlare și extrașcolare. 

În cadrul acestui proiect  au fost implicate 3 unități școlare si Muzeul ”National Maritime Musewum” 

Greenwich, London. 

”În Europa împreună” parteneriat care a avut drept scop:  

- facilitarea descoperirii de noi abilități și competențe în personalitatea fiecărui elev precum și 

crearea condițiilor pentru aplicarea acestor abilități și competențe în viața de zi cu zi la școală sau în 

cadrul comunității folosind istoria; 

- dezvoltarea capacității instituționale a școlilor de a desfășura acxtivități cu caracter interdisciplinar; 

- crearea motivației elevilor pentru a participa activ la activități de voluntariat. 

 În cadrul acestui proiect  au fost implicate 3 unități școlare si C.F.A. – LEGTA – Nevers-Franța. 
„Acțiuni de voluntariat internațional”, parteneriatul a avut drept scop: 

-participarea la acțiunile,companiile organizate central de UNICEF,CAVM,ONU,CNE; 

-încurajarea participării elevilor la acțiuni de voluntariat; 

     În cadrul acestui proiect au fost implicate 6 unități școlare: Liceul Tehnologic Transporturi CăI Ferate

 ,Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Școala Gimnazială Lascăr Catargiu, Școala Gimnazială 

Leșile, Școala Gimnazială Pleșoi; 

În anul școlar 2019-2020, la initiativa si cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Dolj  s-a derulat 

programul ERASMUS+  cu Proiectul “Profesionisti pentru Romania”, 2019-1-RO01-KA102-061506, 

proiect care s-a prelungit pana in 31.08.2021. 

    Scopul proiectului este cresterea calitatii pregatirii profesionale a elevilor din liceul nostru la 

standarde europene, dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor practice si personale ale elevilor pentru a facilita 

insertia profesionala pe piata muncii locale si europeana a viitorilor absolventi. 

Proiectul isi propune realizarea a 2 plasamente, în 2 fluxuri, în lunile martie- mai 2020. Astfel, 20 

elevi însoţiţi de 2 cadre didactice din echipa de implementare a proiectului vor participa la activitati ce se 
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vor desfăşura la partenerul de primire La Beaute SRL, Provincia Vibo Valentia, localitatea Mileto, ITALIA. 

Totodata participantii la mobilitate vor beneficia de pregatire lingvistica- limba italiana, pregatire culturala si 

pregatire pedagogica. 

Proiectul „Profesionisti pentru Romania”  are ca punct central  eficientizarea activitatii de practica 

in specialitate pentru clasele din domeniul Estetica si igiena corpului omenesc, calificarile: Coafor stilist 

(liceu) și Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (învatamant profesional). 

Grant-ul aprobat al proiectului a fost de 55 846 EURO.  

 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI  DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ 

 

6.1 Secretariat 

 Activitatea în compartimentul de secretariat s-a desfăşurat în mod corespunzător, fiecare persoana 

avand atributiile bine stabilite si definite prin  „fisa postului”. Activitatea de secretariat a fost sprijinită si 

de bibliotecara şcolii care prin fişa postului se ocupă de activitatea de formare profesională a adulţilor şi 

de cursurile de perfectionare organizate la nivelul centrului de calificare. 

  Secretara şefă conform fişei postului a verificat şi controlat toată activitatea  ce s-a desfăşurat în 

compartimentul pe care îl conduce. 

 A întocmit statele de funcţii ale şcolii pe care le-a transmis în timp util spre aprobare Fundaţiei şi a 

întocmit statele de plată lunare.  

 Pentru examenele de absolvire - Şcoala postliceală, Bacalaureat şi pentru examenele de diferenţă a 

transcris notele în documentele școlare specifice  conform "Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Învăţământului Preuniversitar" şi "Regulamentul privind regimul juridic al actelor de studii". 

 A purtat de asemenea, corespondenţă cu toate unităţile şcolare și ISJ Dolj privind documentele 

necesare mişcării elevilor şi personalului didactic, cat si cu Fundatia Invatamantului Preuniversitar al 

Cooperatiei Mestesugaresti ”Spiru Haret”. 

 

6.2 Biblioteca 

Întreaga activitate a bibliotecii  s-a desfăşurat  pe baza unui plan de muncă anual, integrat în planul 

de acţiune al şcolii. Acest plan cuprinde în principal următoarele etape: 

- înscrierea pe clase a elevilor la bibliotecă 

- colaborarea cu cadrele didactice la începutul anului şcolar pentru înscrierea elevilor 

- împrumutul cu cărţi al elevilor şi cadrelor didactice 

- consultarea programelor şcolare la toate specialităţile cu responsabilii de comisii metodice pentru 

proiectarea acţiunii de achiziţionare de cărţi şi manuale 

-verificarea fişelor de lectură ale elevilor la sfârşit de semestru şi de an şcolar 

-completarea şi organizarea colecţiilor şi cataloagelor bibliotecii  

-înregistrarea publicaţiilor achiziţionate sau donate de elevi, cadre didactice şi alţi donatori în 

registrul de mişcare şi în registrul inventar 

-acţiuni de popularizare a cărţii  

Biblioteca dispune de un fond de carte de aproximativ 40.000 de volume şi o sală de lectură. În sala 

de lectură s-au desfăşurat activităţi literare, seri de poezie, simpozioane, lansări de reviste şcolare şi alte 

evenimente ce se regăsesc în planul de activitate.   

În cadrul bibliotecii au fost înregistraţi în fişe peste 100 de cititori (elevi, cadre didactice, angajaţi ai 

cooperaţiei meşteşugăreşti) 

 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. CALITATE, EFICIENŢĂ 

 

7.1 Contabilitate  
 Munca specifică compartimentului a fot îndeplinită corect şi în cursul anului şcolar 2019-2020. 

Activitatea este destul de complexa dat fiind specificul şcolii, care funcţionează pe bază de autofinanţare. 

Aceasta presupune activităţi  de încasare a taxelor şcolare; activităţi desfăşurate cu închirierile spaţiilor 

disponibilizate, cazarea în căminul şcolii, activităţi ale Centrului de calificare/recalificare, activităţi de 

prestări servicii în atelierele şcolii. 
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 La această activitate s-a adăugat și cea de gestionare a afondurile bugetare ca urmare a finanțării de 

către stat a costului standard /elev pentru calificările acreditate. 

 Prin fişa postului, fiecare membru al compartimentului contabilitate au avut stabilite sarcini concrete, 

iar de toată activitatea acestuia a răspuns contabilul şef care a întocmit la sfarşitul anului balanţa şi bilanţul 

contabil. Activitatea acestui compartiment a fost analizata si dezbatuta in Consiliul de administratie al scolii 

si a fost apreciata ca foarte buna. 

 

7.2 Personal întreţinere şi îngrijire 

 Deşi, normele de lucru ale personalului de îngrijire şi întreţinere sunt exagerat de mari, starea de 

curăţenie în şcoală şi funcţionalitatea instalaţiilor au fost asigurate acceptabil. Sunt incadrati 2 muncitori 

calificati pe posturile de electrician de întreținere si instalator sanitar, deoarece se impunea acest lucru, 

avand in vedere activitatea vasta ce se desfasoara la nivelul scolii, cat si la nivelul societatilor chiriase. De 

remarcat, este faptul că, cele 2 persoane, impreuna cu administratorul scolii, au executat lucrari de 

intretinere si reparatii (mecanica, lucrari de zidarie și zugrăveli,placare pardoseală-parchet, intretinerea 

spatiilor verzi etc.), cât și realizarea gardului de împrejmuire a spațiului destinat procesului școlar. 

 Pentru curățenia școlii, căminelor, atelierelor și curții școlii au funcționat 3 persoane. Acestea au 

desfășurat activitatea de îngrijire conform programului si sectoarelor stabilite prin Fișa postului și ROFUIP.  

 Paza școlii a fost asigurată de 3 paznici care au parcurs cursuri de formare în acest sens. Aceștia au 

asigurat paza obiectivelor atât pe timp de noapte, cât și de zi. 

 

8. CONCLUZII 

 

 Dacă în procesul instructiv-educativ propriu-zis nu sunt observabile modificări notabile faţă de 

perioadele anterioare, în activitatea birocratică, întocmiri de situaţii, rapoarte, statistici etc. se poate vorbi de 

un mers ascendent. 

  În momentul de faţă preocuparea de bază a școlii o constituie încă  implementarea reformei. 

Această acţiune ridică însă probleme multe şi complexe: 

 Inserţia profesională se face încă greu, grija pentru locul de muncă se transformă uneori în stress.  

 Democraţia reală se instalează greu existând încă momente de alunecare spre anarhie: efectele 

negative ale acestei situaţii asupra relaţiilor dintre manageri şi colective/indivizi, între profesori şi 

elevi se fac de multe ori simţite. 

   Şcolile se întrec să realizeze oferte care să dea elevilor o valoare cât mai mare. Se amplifică deci 

concurenţa între instituţiile şcolare. 

  Activitatea de îndrumare şi control, desfăşurată potrivit documentelor de proiectare şi organizare, a 

dus la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, la reducerea absenteismului, la eliminarea 

abandonului, precum şi la ameliorarea disciplinei elevilor. Conducerea şcolii a alcătuit  echipe  de  lucru  pe  

diverse  domenii,  cu  responsabilităţi  precise,  pentru  desfăşurarea activităţii didactice şi educative în 

condiţii de normalitate.  Majoritatea cadrelor didactice au fost preocupate  de autoformare,  de  centrarea  

predării  pe  formarea  de competenţe,  de  implicarea elevilor în activităţi educative diversificate şi de 

obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură şi concursuri, de creşterea performanţelor şcolare, de 

formarea dimensiunii europene în educaţia elevilor. Au existat relaţii de colaborare şi parteneriate cu alte 

instituţii, pe plan local si regional.  

 Documentele  şi  rapoartele  tematice  solicitate  au  fost  întocmite şi  prezentate la  timp.  

 S-a colaborat bine cu familiile elevilor, cu autorităţile locale şi județene. 

 În final, ne exprimăm convingerea că îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii la toate nivelele, prin 

intensificarea actului managerial şi folosirea cu pricepere a resurselor  materiale şi umane, vor face din liceul 

nostru o unitate apreciată la nivel municipal şi judeţean. 
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