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RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE 
SEMESTRUL I 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

I. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

OBIECTIVE: 
-Creşterea rolului şi responsabilităţii manageriale în coordonarea procesului instructiv-educativ; 
-Implicarea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral în actul de conducere a procesului 
de învăţământ; 
-Implicarea Comisiei pentru Curriculum în asigurarea informaţiilor privind curriculum naţional şi 
formarea continuă; 
-Implicarea CEAC în realizarea unui învăţământ de calitate. 

 ACȚIUNI: 
I.1.Constituirea catedrelor pentru personalul didactic; 
I.2.Reorganizarea Consiliului de Administraţie şi a comisiilor metodice şi de lucru din şcoală; 
I.3.Acordarea calificativelor cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi informarea 
acestora asupra rezultatelor evaluării pentru activitatea din anul școlar 2020-2021/an calendaristic 2021; 
I.4.Întocmirea documentelor manageriale:  
-Planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022; 
-Tematica şedinţelor Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie; 
-Elaborarea Planului de Acțiune al Școlii; 
-Revizuirea Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare; 
-Întocmirea fişelor de post; 
-Încheierea contractelor de muncă pe perioadă determinată; 
-Raportul activităţii instructiv-educative din anul şcolar 2020-2021; 
-Raportul activităţii CEAC din anul şcolar 2020-2021; 
-Programul formării continue pe semestrul I. 
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II. CURRICULUM 

 
OBIECTIVE: 

-Centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază, 
necesare continuării studiilor liceale; 
-Diversificarea graduală a ofertei curriculare; 
-Centrarea profesorului pe comportamentele specifice rolurilor de organizator şi mediator al 
experienţelor de învăţare; 
-Creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei şi implicarea sporită în viaţa comunităţii 
locale; 
-Monitorizarea asigurării calităţii şi eficienţei procesului instructiv-educativ promovat de şcoală. 
 

ACȚIUNI: 
II.1.Informarea cadrelor didactice cu privire la structura anului şcolar, planurile de învăţământ, programe 
şcolare şi manuale valabile; 
II.2.Întocmirea orarului şcolii cu respectarea curbelor de efort al elevilor și a stagiilor de pregătire 
practică; 
II.3.Elaborarea planificărilor anuale şi semestriale la toate disciplinele de studiu; 
II.4.Elaborarea/revizuirea și avizarea CDL - urilor; 
II.5.Întocmirea proiectelor didactice pe tot parcursul anului şcolar de către profesorii debutanţi şi a 
schiţelor de proiect de către cadrele didactice cu gradele I şi II; 
II.6.Stabilirea nivelului de pregătire al elevilor prin aplicarea testelor iniţiale; 
II.7.Monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei prin verificarea consemnărilor zilnice din condica de 
prezenţă şi prin efectuarea de asistenţe la ore; 
II.8.Elaborarea programelor de pregătire suplimentară; 
II.9.Evaluarea ritmică a elevilor şi stabilirea măsurilor ameliorative. 
 
PROIECTAREA / REALIZAREA / EVALUAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL COMISIILOR 
METODICE / ARIILOR CURRICULARE: 
- Utilizarea manualelor pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a și a auxiliarelor curriculare autorizate 
- culegeri, culegere cu subiecte tip bacalaureat, portofolii 
- Întocmirea planificărilor semestriale și anuale, ale unităților de învățare, în conformitate cu prevederile 
programei școlare, adaptate la nivelul clasei, conform rezultatelor obținute de elevi la testele de evaluare 
predictivă (inițială), precum și a curriculum-ului adaptat pentru elevii cu CES 
- Proiectarea, susținerea, evaluarea, interpretarea rezultatelor testelor inițiale și stabilirea planurilor de 
măsuri remediale 
- Desfășurarea unor tipuri diferite de lecții (formare, consolidare, evaluare) și utilizarea unor metode 
didactice alternative: 

 Lecție demonstrativă - Limba și literatura română - prof. Țicu Mirela, ,,Genul dramatic- 
trăsături și specii literare”, 24.11. 2021, clasa a XI- a E 

 Lecție demonstrativă - Limba engleză - prof. Petrichei Gabriela, ,,The history of music”, 
09.12. 2021, clasa a IX- a A 

 Lecție demonstrativă – TIC – prof. Cioroianu Iulian, „Operaţiilor de bază în procesarea 
textului”, decembrie 2021, clasa a IX-a A 

- S-au desfășurat ore în CDI: Anton Daniela (1 oră), Șucuri Diner (1 oră), Barabaș Virginica (2 ore). 
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- S-a urmărit parcurgerea/evaluarea ritmică a materiei. Pentru fiecare disciplină, instrumentele de 
evaluare au fost variate: teste grilă, teste de progres, teste cu itemi obiectivi sau subiectivi, autoevaluare, 
notare reciprocă, grila de evaluare a proiectului, portofolii, studii de caz,  
- S-au utilizat ca materiale didactice: fișe individuale de lucru, fișe cu rezolvare de probleme, fișe cu 
diferite tipuri de exerciții, manualul, aparate de măsură și control, suporturi de curs, aparate și utilaje 
aflate în dotarea atelierelor, planuri de lecție, fişe de evaluare, lucrări, referate, teste de verificare, lucrări 
practice la instruirea practică, caiete/fişe de evaluare pe fiecare modul etc., pentru orele desfășurate 
online, materiale didactice variate (fişe de documentare, fişe de lucru, sinteze teoretice, materiale 
necesare pentru recuperarea rămânerilor în urmă, materiale de evaluare) adaptate la particularităţile 
claselor de elevi, folosind aplicații precum: wordwall, MicrosoftForms, TeacherMade, LearningApps. 
- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat/pregătire remedială/pregătire pentru 
performanță: limba și literatura română - Țicu Mirela, Pietrariu Daniela; matematică - Șargu Rodica – 
XII A, Pietrariu Dumitru – XII A /XII C; fizică - Prențu Angelica – XII A/XII B/XII C; biologie – Lipcea 
Gabriela. 
-Susținerea examenelor de diferențe – analiza dosarelor solicitanților, elaborare subiecte, bareme de 
corectare, corectare lucrări. 
- Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din 
învățământul preuniversitar - elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucărilor 
scrise.  
- Elaborarea/Revizuirea CDL-urilor – prof.: Barabaș Virginica, Anton Daniela, Ilie Laurențiu, Ilie 
Mihaela, Vasilescu Roxana, Lipcea Gabriela, Chiscop Daniela, Fialcofschi Aurelia, Ștefan Marina, 
Voiviciuc Liliana, Terente Eugen 
- Prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor 
profesionale – nivel 5/4 – resp. Arie tehnologii – prof. Anton Daniela 
- Elaborarea subiectelor, baremelor pentru proba scrisă, teme pentru proba practică pentru examenul de 
certificare a calificarii profesionale a absolvenților învățământului postliceal Maistru construcții navale; 
- Indrumarea, coordonarea elevilor de la clasa Maistri constructii navale pentru examenul de certificare 
a competentelor. 
- Elaborarea şi centralizarea temelor de proiecte pentru examenul de calificare a competențelor 
profesionale pentru calificările: Tehnician mecatronist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician 
mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician electromecanic. 
- Întocmirea de diriginți a situației frecvenei la orele de curs și a situației pentru acordarea burselor/bursei 
profesionale 
- În cadrul proiectului ROSE au fost derulate/desfășurate activități de pregătire remedială la limba și 
literatura Română (pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice și pentru proba scrisă),  la limba 
engleză conform graficului de pregătire pentru bacalaureat elaborat de fiecare cadru didactic 
- Adaptarea curricumului și realizarea planurilor de intervenție personalizat pentru elevii cu cerințe 
speciale. 
 

Activități metodice/Interasistenţe/asistențe ale responsabilului comisiei metodice 
- Participare la activități metodice la nivelul școlii/cercului metodic:  

 Alegerea responsabililor ariilor curriculare/comisiilor metodice, septembrie 2021 

 Participarea cadrelor didactice la consfătuirile județene/ activitățile metodice desfășurate la nivel 
de cerc pedagogic 

 Cercul pedagogic al profesorilor consilieri școlari_C.J.R.A.E. Constanța_03.12.2021, cu tema 
“Dezvoltarea unei strategii anti-violență în mediul școlar”- Băiașu Alina 

 Cercul Pedagogic al profesorilor de limba engleză_Mangalia, Băneasa și Negru-Vodă_23. 09. 
2021 – Petrichei Gabriela 
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 Cercul pedagogic județean DSP/Mecanică - activitatea “Implementarea exemplelor de bună 
practică din proiectele Erasmus+ în activitatea liceelor tehnologice_22.11.2021 (Anton Daniela, 

Barabaș Virginica, Ștefan Marina, Vasilescu Roxana) 

-Susținere de referate metodice: 
 Șemședin Daniela - ,,Metode moderne de evaluare în cadrul orelor de limbi străine”; 
 Vasilescu Roxana - „Motivarea  cadrelor  didactice  pentru  formarea continuă”, octombrie 2021; 
 Prențu Angelica - ”Conversația euristică” – 25.11.2021; 
 Anton Daniela - „Sisteme informatice în activitatea didactică” – noiembrie 2021; 
 Barabaș Virginica - ,,Interdisciplinaritatea – factor de creștere a calității învățământului tehnic” 

– 14.01.2022;  
-Interasistențe:  

 Oprea Florina (cadrul didactic asistat) – Ambruș Adrian (cadrul didactic care a efectuat asistența) 
- clasa a XII-a B, octombrie 2021; 

 Ocunschi Livia (cadrul didactic asistat) – Ivan Daniela (cadrul didactic care a efectuat asistența)- 
clasa a IX-a C, noiembrie 2021; 

 Petrichei Gabriela (cadrul didactic asistat) – Șemședin Daniela (cadrul didactic care a efectuat 
asistența) – clasa a XI-a B, 19. 11. 2021; 

 Căldăraru Florentina (cadrul didactic asistat) - Oprea Florina (cadrul didactic care a efectuat 
asistența); 

 Țicu Mirela (cadrul didactic asistat) – Pietrariu Daniela (cadrul didactic care a efectuat asistența) 
- ,,Nuvela realist- psihologică <<Moara cu noroc>>- Structura compozițională, analiza unor 
scene semnificative pentru traseul dezumanizant pe care îl parcurge Ghiță”, clasa a XI-a E, 
06.12.2021. 

-Asistențe ale responsabilului de arie curriculară: 
 Țicu Mirela – Petrichei Gabriela - 5 octombrie 2021, clasa a XI-a D, Nature and Technology 
 Țicu Mirela - Pietrariu Daniela - 17 noiembrie 2021, clasa a IX- a B, Textul științific/ informativ 
 Prențu Angelica  – Lipcea Gabriela – 18 noiembrie 2021, ,,Sistemul digestiv la mamifere” 
 Anton Daniela  - Trucmel Marian – clasa a X-a C, modulul Asamblari mecanice, octombrie 2021 
 Anton Daniela  - Panainte Grigore– clasa a IX-a D, modulul Tehnologia lucrarilor mecanice, 

noiembrie 2021 
 Anton Daniela  - Ilie Mihaela– clasa a X-a C, modulul Masurari tehnice, decembrie 2021 
 Ocunschi Livia - Oprea Florina, ”Carpatii Meridionali”, clasa a XII-a C - geografie 
 Ocunschi Livia – Ivan Daniela, ”Sărbătoarea Crăciunului”, clasa a IX-a B– religie 

- Asistențe ale directorului/directorului adjunct: 
 12 - director 
 11 – director adjunct 

 
III. RESURSE UMANE 

 
a. Cadre didactice 

 
OBIECTIVE: 

- Asigurarea personalului didactic calificat, didactic auxiliar şi nedidactic; 
- Eficientizarea activităţii în cadrul comisiilor metodice; 
- Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice; 
- Extinderea experienţei „bunelor practici” în activitatea didactică; 
- Eficientizarea comunicării şi aplanarea conflictelor. 
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ACȚIUNI: 
III.1. Încadrarea profesorilor pe clase; repartizarea dirigenţiilor; 
III.2. Constituirea comisiilor metodice şi de lucru, la nivelul şcolii; 
III.3. Înscrierea cadrelor didactice la examenele de obţinere a gradelor didactice; 
III.4. Participarea la stagii de formare/perfecționare/master/cursuri postuniversitare; 
III.5. Întocmirea graficului serviciilor pe şcoală şi prelucrarea atribuţiilor profesorului de serviciu: 

- a fost realizat de profesorii Șargu Rodica, Ștefan Marina, Oprea Florina și Voiviciuc Liliana 
III.6. Realizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022. 
 

 În semestrul I al anului şcolar 2021 –2022 am funcţionat cu un număr de 42 cadre didactice, 
dintre care 27 titulari, 5 cadre didactice suplinitori, 3 cadre didactice asociate, 7 cadre didactice 
plata cu ora. 

Dintre acestea: 
› cadre didactice debutante - 6 
› cadre didactice cu grad didactic definitiv – 4 
› cadre didactice cu gradul didactic II – 5 
› cadre didactice cu gradul didactic I -  27 
› cadre didactice cu doctorat în specialitate (cu grd. I) – 1 
› cadre didactice cu masterat – 5 

 Posturi didactice auxiliare – 6,5, astfel:  
› 1 informatician;  
› 1 contabil;  
› 1 laborant;  
› 1 bibliotecar;  
› 0,5 administrator;  
› 2 secretari.  

 Posturi nedidactice – 9,5, astfel:  
› 7 femei serviciu;  
› 2,5 muncitori.  

 
Activitate desfășurată de cadre didactice ca metodist/formator/mentor/membru al Consiliului 

Consultativ etc. (nominal) 

- 2 cadre didactice - metodist al ISJ Constanţa (consiliere psihopedagogică-CJRAE, prof. Băiașu Alina, 
prof. Irimia Carmen - DSP)  
- 1 cadru didactic responsabil al cercului pedagogic pe discipline (fizică – prof. Prențu Angelica) 
- 1 cadru didactic coordonator cerc metodic – mecanica, judetean – prof. Anton Daniela 
- 6 cadre didactice membre în Corpul Național de Experți 
- Au fost desemnate 2 cadre didactice - mentor pentru inserție profesională: prof. Oprea Florina – pentru 
prof. Căldăraru Florentina și pentru prof. Ciocîia Loredana, ms. Trucmel Marian – pentru prof. 
Mihalache Ovidiu și s-au desfășurat activități specifice pentru buna acomodare pentru cadrele didactice 
nou-venite în școală, respectiv acomodare cu noua disciplină de predare pentru cadrele didactice 
debutante sau care predau o nouă specialitate. 

 
Participare cu lucrări la sesiuni de comunicări științifice / simpozioane / publicații 
/concursuri pentru elevi: 
 
- Revistele școlii:  

 Revista de ştiinţe ”Curcubeul ştiinţelor” coordonatori: prof. Șargu Rodica, Prențu Angelica, 
Cioroianu Iulian. 
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 Revista didactică electronică pentru toate ariile curriculare „Dialoguri didactice” coordonatori: 
prof. Mihalache Corina (Lic. Teoretic Callatis), Barabaș Virginica, Băiașu Alina 

- Participare la sesiuni de comunicări științifice/simpozioane/publicații: 
 Prof. Petrichei Gabriela: Conferința anuală pentru profesorii de limba engleză, organizată de 

Fisher International – eveniment online - 02.09.2021 – 03.09.2021; 

 Prof. Șemședin Daniela – webinarii: ”Activities for integrating Cambridge Life Competencies 
into classroom practice” by Cambridge University Press – 22.11.2021; „Assessment and 
feedback in online teaching„ - by Cambridge University Press – 25.11.2021; ‘’Creativity for 
life’’- by Cambridge University Press – 23.11.2021; ‘’Creative a culture of classroom 
discussion’’ - by Cambridge University Press – 24.11.2021; ‘’Fostering student-centered 
learning and goal setting’’- by Cambridge University Press – 24.11.2021; ‘Learner empowerment 
through differentiated instruction: capitalising on the learner’s ability’’- by Cambridge 
University Press – 24.11.2021; ‘’Extensive reading in the second language classroom: a new 
view for encouraging avid reading’’- by Cambridge University Press – 24.11.2021; ‘’Five 
strategies for the teen classroom’ by Cambridge University Press – 25.11.2021; ‘’Secrets of 
successful learning’’ - by Cambridge University Press – 25.11.2021; 

 Prof. Țicu Mirela - activitatea didactică de cercetare pentru identificarea nevoilor de formare 
profesională a cadrelor didactice în cadrul Asociației Centrul Național Pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane EuroStudy, Baia Mare; 

 Prof. Șargu Rodica - resurse publice modele de teste și activități folosind aplicațiile Wordwall, 
LearningApps, Kahoot; 2 lecții online și un test online cu 15 întrebări pe platforma 
www.didactic.ro; Sesiunea euroregională de comunicări științifice pentru profesori ”Cunoștințe-
cercetare-meserie-calea spre dezvoltare personală” ediția a XI-a/Liceul Tehnologic Energetic 
”Regele Ferdinand I”,Timișoara, ianuarie 2022, Simpozion internațional ”Matematica: între 
bucurie și teamă/Math: turning disquiet into delight”/ Asociația EDUMI și echipa For Life a 
Asociației Neutrino, Departamentul de Științe ale Educației – Fac. de Sociologie și Psihologie – 
Univ. de Vest din Timișoara, VISUALWISE, WowMind-ianuarie 2022; 

 Prof. Cozoș Cerasela: Simpozionul Internațional Interdisciplinar al Profesorilor și Dascălilor de 
Pretutindeni "Repere ale identității și educației. Odă limbii române" – 4-5.09.2021; webinariile 
organizate de Asociația profesorilor și dascălilor de pretutindeni (APDP): Metode eficiente de 
prevenire a deșeurilor - 21.09.2021, Prevenirea risipei alimentare - 22.09.2021; Competența și 
performanța în învățământul românesc – workshop didactic - 5.10.2021; Simpozionul 
internațional ”Profesorii și reimaginarea viitorului în pandemie și postpandemie” - 29.10.2021; 
Conferința ”STEM – Pedagogie și inovație pentru ciclurile primar și gimnazial” – 18.11.2021; 

 Barabaș Virginica – Conferința științifică internațională Mentoratul în cariera didactică, 25–26 
noiembrie 2021, în sistem online, în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea 

carierei didactice – PROF, Conferință Națională online – Integrarea cu succes a elevilor cu CES 
în învățământul de masă, 26.11.2021; articolul de specialitate - “Proprietățile fizice și chimice 
ale materialelor metalice”, Proiect didactic – ”Elasticitatea, plasticitatea şi rezistenţa mecanică”, 
și articolul în domeniul educațional “Interdisciplinaritatea – factor de creștere a calitîții 
învățământului tehnic” în revista pentru cadre didactice “Dialoguri didactice” nr. 16_decembrie 
2021;  

 Băiașu Alina – Conferința științifico - practică națională cu participare internațională “Educația 
în fața noilor provocări”_5-6 noiembrie 2021, Chișinău, articolul de specialitate - “Proiect al 
activității de consiliere și orientare”, și articolul  în domeniul educațional “Argumente pentru 
implicarea adolescenților dintr-un liceu cu profil tehnic în consilierea de grup” în revista pentru 
cadre didactice “Dialoguri didactice” nr. 16_decembrie 2021; 

http://www.didactic.ro/
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 Vasilescu Roxana – Lansarea ghidului de utilizare a bibliotecii digitale Educație online, 5 
ianuarie 2022. 

 
COMISIA CURRICULUM 

1. Subcomisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar: 
- Monitorizarea lunară a frecvenței de către profesorii diriginți și responsabilul comisiei  
- Derularea de activități împreună cu reprezentanți ai Poliție Municipale/CJRAE 
- Pentru absențe au fost: exmatriculați 11 elevi (3 elevi cls. a XII-a liceu zi + 7 elevi cls. a XIII-a liceu 
seral + 1 elev cls. a XI-a profesională) și 2 elevi au fost mutați disciplinar la clasa a XI-a seral  
 

2. Subcomisia de disciplină pentru elevi: 
- s-au înregistrat cazuri de indisciplină la clasele a  IX-a B, a IX-a D, a X-a C și a X-a E, discutate în 
consiliile profesionale ale claselor și validate în CP cu scăderea notelor la purtare și consilierea elevilor 
implicați în aceste cazuri. 
 
COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII: 
- Coordonatorul comisiei a întocmit Planul operațional CEAC pornind de la documentele proiective ale 
școlii: direcțiile de acțiune propuse în Planul managerial al școlii, PAS și Planul de îmbunătățire propus 
ca urmare a RAEI 2020, precum și Strategia de evaluare și asigurare a calității 2020-2025: 

 Respectarea legislației privind funcţionarea CEAC 

 Proiectarea activităților în vederea realizării îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare 

 Asigurarea eficacității educaționale prin existența proiectelor, programelor și activităților 
realizate în diferite parteneriate 

 Asigurarea respectării procedurilor pentru desfășurarea tuturor activităților planificate la nivelul 
școlii și identificarea cu ușurință a responsabililor activităților 

 Monitorizarea calităţii programelor de învăţare şi promovarea îmbunătăţirii continue 

 Asigurarea condițiilor egale de acces la programele de învățare și sprijinirea tuturor elevilor 
 Identificarea așteptărilor, nevoilor și satisfacției beneficiarilor direcți și indirecți ai educației 
 Realizarea monitorizării activității organizației și stabilirea pașilor în vederea realizării 

îmbunătățirii, prin asigurarea calității și autoevaluare 

 Asigurarea unui mediu sigur de învățare, care răspunde nevoilor elevilor 
 Realizarea implementării îmbunătăţirilor si monitorizarea acestora  

Activități specifice desfășurate (nr. elevi/cadre didactice/părinți/parteneri implicați; rezultate 
măsurabile/ produse ale activității) 
Reactualizarea şi ordonarea documentaţiei pentru monitorizare și a afişajelor. 

 A fost revizuită documentația Comisiei, au fost reactualizată gazeta de perete. 
 Coordonatorul comisiei a realizat în cadrul CP informarea cadrelor didactice în legătură cu 

necesitatea solicitării evaluării externe pentru acreditarea calificării mecanic auto. La nivelul 
conducerii școlii s-a decis că Cererea pentru evaluarea externă se va trimite în semestrul al II-lea. 

 Coordonatorul CEAC a elaborat și aplicat chestionare de evaluare a așteptărilor elevilor și 
părinților, pe eșantioane formate din 5-8 elevi și părinți din clasele de liceu și școală profesională. 
Acestea au fost aplicate online prin intermediul MicrosoftForms, fiind distribuite cu ajutorul 
Consiliului școlar al elevilor, respectiv diriginților. 

Elaborare/revizuire proceduri 
 Prevederile legale referitoare la desfășurarea activităților didactice în condiții de siguranță 

medicală au impus revizuirea procedurilor privins accesul în unitate, elaborarea și revizuirea unor 
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proceduri specifice pentru derularea activităților. Coordonatorul CEAC a elaborat/revizuit 
edițiile I/II ale Procedurii operaționale Respectarea măsurilor sanitare și de protecție pe perioada 
pandemiei de covid-19. 

 Prof. Ocunschi L., membru CA, a revizuit Procedura operațională privind Constituirea și 
activitatea Consiliului de Administrație, iar prof. Șargu R. a elaborat Procedura operațională 
Desfășurarea on-line a ședințelor consiliului de administrație. 

 Prof. Băiașu A. a elaborat Procedura operaţională Stabilirea modalităților de prevenire, 
identificare, semnalare și intervenție în situațiile de violență psihologică – bullying și 
cyberbullying.  

Elaborare RAEI 2019-2020. Inițializare RAEI 2020-2021 
 Toți membrii CEAC s-au preocupat de colectarea, sistematizarea și completarea datelor pe 

platforma electronică calitate.aracip.eu.  
 S-a finalizat procesul de autoevaluare și s-a finalizat RAEI pentru anul școlar 2020-2021. 
 Elaborarea Planului de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe, precum și 

necesitatea dezvoltării capacității cadrelor didactice de a integra mijloace TIC în activitatea 
curentă.  

 Membrii Comisiei s-au implicat în activitatea de revizuire a PAS. 
 A fost inițializată pe platforma electronică RAEI 2021-2022 și a fost declanșată activitatea de 

colectare/completare a datelor.  
Inspecţia de monitorizare externă pentru validarea RAEI, an şcolar 2020-2021. 

 Aceasta s-a desfăşurat în data de 24.11.2021, conform metodologiei, respectiv planului de 
inspecţie, monitori calitate: insp. Prof. Popa Mariana, prof. Butnaru Angela şi prof. Prică 
Georgeta.  

 Activități în timpul vizitei: discuții cu managerii, analiza Raportului procesului de autoevaluare, 
constatarea aspectelor vizate. 

 Inspecţia s-a finalizat cu elaborarea unui raport scris care identifică punctele tari și punctele slabe 
și evidențiază domeniile de activitate care trebuie îmbunătățite. 

 Constatările au fost următoarele: 
  - există inițializat RAEI 2021-2022 și RAEI 2020-2021 a fost finalizat în termen; 
  - documentele sunt întocmite corect; 
  - există Plan de Îmbunătățire a Calității pentru anul școlar 2021-2022 discutat/aprobat în CP, 
CA; 
Activitățile de îmbunătățire/evaluare a calității 
Activitățile de îmbunătățire propuse pentru prima perioadă a anului școlar 2021-2022 au fost inițiate: 

1. Formarea/informarea cadrelor didactice în privința utilizării tablelor interactive  
- prof. Ștefan M. împreună cu informaticianul școlii au studiat modul de utilizare a tablei 

interactive din cabinetul ACAD, precum și posibilitatea accesării acesteia în sprijinul orelor 
la disciplinele de specialitate. Ulterior, au fost prezentate aceste funcționalități și la nivelul 
CP. 

2. Creșterea atractivității ofertei educaționale prin accesarea programelor Erasmus 
- Responsabilul comisiei privind proiectele europene împreună cu conducerea școlii a 

completat în aplicația dedicată informațiile necesare acreditării Erasmus 
- Au fost întreprinse demersurile necesare pentru deplasarea grupelor de elevi cuprinse în 

proiectele de mobilități Erasmus 
3. Monitorizarea pregătirii pentru examenul de Bacalaureat 

- S-a realizat planificarea activităților de pregătire remedială și pregătire suplimentară pentru 
examenul de Bacalaureat 

/Popa
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- S-au desfășurat activități de pregătire suplimentară pentru Bacalaureat la disciplinele de 
examen, iar prezența elevilor este consemnată în procesele verbale 

- Conducerea școlii a monitorizat desfășurarea acestor ore 
- Diriginții vor colecta informații despre prezența elevilor la aceste ore de pregătire în 

semestrul I, corelate cu rezultatele la simularea județeană și vor comunica cu părinții pentru 
a îmbunătăți participarea în cursul semestrului II 

 
COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI EVOLUŢIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ: 
- Responsabilul comisiei a întocmit Planul managerial al comisiei, urmărind direcţiile de acţiune propuse 
în Planul managerial al şcolii, PAS și Planul de îmbunătățire propus de CEAC.  

Obiective vizate: 
1. Responsabilizarea cadrelor didactice cu privire la propria formare/dezvoltare 

profesională 
2. Consilierea colegilor în activitatea lor de dezvoltare profesională 
3. Colaborarea cu responsabilii ariilor curriculare în scopul diversificării modalităților de 

perfecționare metodică la nivelul școlii 
Activități specifice desfășurate (nr. elevi/cadre didactice/părinți/parteneri implicați; rezultate 
măsurabile/ produse ale activității) 
Actualizarea bazei de date privind formarea continuă 

 a fost completată baza de date cu adresele de e-mail ale cadrelor didactice nou-venite în școală, 
pentru o rapidă transmitere şi circulaţie a informaţiei și se asigură permanent comunicarea prin 
MicrosoftTeams, Whatsapp și e-mail 

 unele cadre didactice au actualizat în format electronic Fişa individuală de formare continuă, 
menţionând gradele didactice dobândite şi cursurile de formare/perfecţionare absolvite în anul 
precedent 

 responsabilul comisiei a centralizat Fişele de formare primite şi a fost actualizat Tabloul de bord 
al formării continue; nu au fost înregistrate cereri pentru echivalarea unor programe de formare 
în credite 

 responsabilul comisiei, prof. Șargu R. a întocmit și aplicat Chestionarul de interese privind 
nevoile de formare profesională, pe baza căruia a realizat Analiza nevoilor de formare ale 
cadrelor didactice și Planul instituțional de dezvoltare profesională în concordanță cu 
documentele manageriale elaborate la nivelul școlii. 

Examene pentru obținerea gradelor didactice 
    Responsabilul comisiei a sprijinit cu informaţii cadrele didactice implicate în etape pentru 

obținerea gradelor didactice, prin popularizarea Procedurii ISJ privind desfășurarea inspecțiilor 
în anul școlar 2021-2022. 

 Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, un număr de 3 cadre didactice vor avea în derulare etape 
ale examenelor pentru obţinerea gradelor didactice, după cum urmează:  
- Prof. Petrichei G. și prof. Șemședin D – IS pentru gradul I 
- Prof. Oancea Marian – inspecțiile pentru definitivat  

Participarea la stagii de formare/perfecționare/master/cursuri postuniversitare (nominal) 
- A fost popularizată Oferta de formare a CCD Constanţa pentru semestrul I, precum şi ofertele altor 
furnizori de formare. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare variate: 

- Prof. Țicu Mirela  – sesiune de formare profesională ,, Managementul clasei de elevi” (24 de 
ore), susținută de Ascociația ,, Dascăli emeriți” , Bacău, în perioada 16. 08 - 22. 08. 2021, 
program de perfecționare profesională on- line cu tematica ,, Noile standarde ARACIP”  (8 
ore), organizat de SC Vivid Education& Management SRL, în data de 06. 09. 2021, curs de 
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formare ,, Proiecte de educație interculturală- bune practici din Bruxelles” (8 ore), organizat 
de SC Vivid Education& Management SRL în parteneriat cu Productions Associees ASBL 
Belgia, în data de 24. 09. 2021, curs ,, Proiectarea activităților extracuriculare” (48 de ore), 
organizat de Centrul Național pentru dezvoltarea resurselor umane Eurostudy- Baia Mare; 

- Prof. Anton Daniela - „Noile standarde Aracip”-  Vivid Education & Management SRL 
program de perfectionare, septembrie 2021. 8 ore, Curs „Cum devenim mentor pentru elevii 
nostri”, SC Sellification.SRL, noiembrie 2021, 3 ore, Curs „Inteligenta emotionala in actul 
dee predare”, SC Sellification.SRL, ianuarie 2022, 3 ore, Curs „Leadership in educatie”, SC 
Sellification.SRL, ianuarie 2022, 3 ore; 

- Prof. Prențu Angelica – programul de perfecționare profesională online,, 7 Tehnici simple  
de managementul timpului,,- 13 ianuarie 2022;  

- Prof. Cioroianu Iulian – Programul de pregătire/formare/dezvoltare pentru profesori 
desfășurat de Univ. Politehnica din București, proiectul “Ambasadori UPB – Profesori”, 
finanțat de MEN, sept-noiembrie 2021, 12 ore, Programul de perfecționare profesională 
online cu tematica “Regulamentul Intern și Reg. de Org. și Funcț. în Învățământul 
Preuniversitar” organizat de Vivid Edu, 14.10.2021, 8 ore, Programul de perfecționare 
profesională online cu tematica „Noile standarde ARACIP”, organizat de Vivid Education & 
Management SRL, 06.09 2021, 8 ore, Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de 
coaching în educație. 24.11-18.12 2021, 15 credite; 

- Prof. Șargu Rodica - programul de pregătire/formare/dezvoltare pentru profesori desfășurat 
de UPB – 12 ore, septembrie-noiembrie 2021; programul de perfecționare profesională online 
”Noile standard ARACIP”/SC Vivid Education – septembrie 2021; cursul online ”Getting 
started with OneNote”/Microsoft Educator Center – septembrie 2021, cursul din cadrul 
proiectului „We are at work too”/Centrul școlar pentru educație incluzivă ”Albatros” 
Constanța, noiembrie 2021; 

- Prof. Barabaș Virginica - Program de perfecționare profesională on-line Noile standarde 
ARACIP/SC Vivid Education & Management SRL – 8 ore, 06.09.2021; Cum să faci din 
GDPR aliatul tău, ca profesor sau director de școală/ SC Sellification SRL – 3 ore, 
03.11.2021; Folosește tabla interactivă virtuală Vboard/EDU Magic – 12 ore, 24.11.2021; 
Program de formare continuă Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching în 
educație/Asociația Proeuro-Cons Slatina – 15 CPT, 24.11-18.12.2021; Câștigă 2 ore pe zi! 7 
Tehnici simple de Managementul timpului/ SC Sellification SRL – 3 ore, 13.01.2022; 

- Prof. Ocunschi Livia - curs de formare ’’Strategii de management si practici incluzive la 
nivelul clasei de elevi’’ – 24 credite organizat de’’ Asociatia Start pentru formare’’; 

- Prof. Ivan Daniela - Program de conversie profesionala “Educatie fizica si sport” din cadrul 
Facultatii de Educatie Fizica si Sport din Universitatea “Dunarea de Jos” Galati (2021-2023); 

- Prof. Popescu Alina – Curs de conversie profesionala – Educatie fizica si sport la 
Universitatea “Dunarea de Jos“ din Galati – 120 credite (in curs de absolvire 2020-2022), 
Programul de pregatire pentru profesori “Ambasadori UPB”, Univesitatea Politehnica din 
Bucuresti – 12 ore, (septembrie – noiembrie 2021), cursurile: “Inteligenta emotionala in actul 
de predare“ – SC SELLification SRL (18.10.2021) – 3 ore,  “Jocuri didactice la Scoala, in 
Tabara si in Online ”SC SELLification SRL (20.10.2021) – 3ore;  “Leadership in Educatie” 
SC SELLification SRL (22.10.2021) – 3 ore; 

- Prof. Vasilescu Roxana - Program de perfecționare profesională on-line Noile standarde 
ARACIP/SC Vivid Education & Management SRL – 8 ore, 06.09.2021; 
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COMISIA PENTRU PREVENIRE ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE 
ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII: 

1. Subcomisia de prevenire și combatere a violenței 
I. Obiective propuse prin planul managerial 

- Inițierea de programe în domeniul prevenirii și combaterii absenteismului, abandonului, 
fenomenelor de violență în școală pentru creșterea gradului de siguranță și securitate a 
elevilor; 

- Formarea armonioasă a personalității elevilor prin participarea la proiecte și activități 
educative școlare și extrașcolare. 

II. Activități specifice desfășurate 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii şi afişarea la loc vizibil a reglementărilor privind ordinea 
interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;  

- Realizarea instruirilor P.S.I., I.S.U. și de protecție a muncii la nivel de clasă; 
- Aplicarea procedurii de intervenţie la nivelul şcolii în situaţii de violenţă; 
- Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale de către 

profesorii diriginți; 
- Completarea de către diriginţi a fişei psihopedagogice, ca resursă în anticiparea 

comportamentului deviant. 
 
- În scopul informării, conștientizării și educării adolescenților pe diverse problematici: drepturile 

copilului, abuzul fizic, abuzul sexual și pornografia infantilă, adicțiile și prevenirea consumului de 

droguri, practici tradiționale dăunătoare, copiii implicați în conflicte armate, neglijarea, bullying-ul 

sau hărțuirea în mediul școlar, agresiunea în mediul virtual, malnutriţia, prevenirea exploatării prin 
muncă, copiii străzii a fost derulată:  

 CAMPANIA NAȚIONALĂ “SĂPTĂMÂNA PREVENIRII TRAFICULUI DE 
PERSOANE”. Perioada de implementare: 20 OCTOMBRIE 2021, Numărul de participanți: 
18 părinți, Instituția parteneră: A.N.I.T.P. 

 Săptămâna globală a acțiunii pentru obiectivele dezvoltării durabile (Global Week) 

 Stop violenței asupra femeilor – cls. a X-a D, 24.11.2021 

 Siguranța navigării online – cls. a IX-a A, 19.10.2021 

 Hour of Code – Ora de programare – 6-12 Decembrie 2021 – cls. a IX-a B, a X-a B, a XI-a D 

 Colindele bucuriei, magia sărbătorilor – 21.12.2021 – cls. a IX-a A 

  
2. Subcomisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și de promovarea a 

interculturalității 
Obiective  propuse:  

 construirea unui sistem eficient pentru prevenirea discriminării; 
 identificarea  tuturor formelor de discriminare în cadrul şcolii; 
 monitorizarea şi implementarea planului institutional de desegregare; 
 medierea conflictelor rezultate dintr-un act/faptă de discriminare; 
 consolidarea cooperării cu societatea civilă, cu instituţiile administraţiei publice locale şi mass-

media. 
Activități specifice desfășurate:   

 Preluarea mapei Subcomisiei pentru prevenirea şi eliminarea discriminării în mediul şcolar şi 
promovarea interculturalităţii, înregistrată cu Nr. 151/01.09.2020; 

 Afișarea calendarului acţiunilor specifice la nivelul unităţii de învățămȃnt care să contribuie la 
prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii. 
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 Popularizarea, în cadrul unităţii de învățămȃnt, a activităților Subcomisiei pentru prevenirea şi 
eliminarea discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, în scopul implicării 
unui număr cȃt mai mare de cadre didactice şi elevi în desfăşurarea unor activităţi specifice. 

 „Unitate în diversitate – Ziua Minorităților” - activitatea s-a desfăşurat în sala Amfiteatru, pentru 
a putea menține distanțarea, cu elevi ai claselor  a XII-a B și a XII-a C, 16.12.2021, coordonată 
de: profesorii Pietrariu Daniela și Pietrariu Dumitru, prof. Barabaş Virginica - Director. 

 S-a colaborat cu elevii, părinţii elevilor, profesorii diriginţi, cadrele didactice, profesorul 
psiholog, echipa managerială în vederea asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în 
unitatea de învătămȃnt. 

 
b. Elevi 

OBIECTIVE: 
- Asigurarea de şanse egale în educaţie pentru toţi elevii şcolii; 
- Creşterea procentului de promovabilitate; 
- Reducerea absenteismului/abandonului şcolar; 
- Formarea unei conduite civilizate; 
- Stimularea potenţialului creativ al elevilor prin implicarea lor în activităţile extraşcolare; 
- Elaborarea Proiectului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 

 
 ACȚIUNI: 

III.1. Constituirea claselor; 
III.2. Prelucrarea RIOF şi a normelor de protecţie, de siguranţă şi securitate în şcoală; 
III.3. Monitorizarea frecvenţei elevilor şi stabilirea unor planuri de măsuri în vederea reducerii 
absenteismului; 
III.4. Monitorizarea cazurilor de indisciplină şi întocmirea unui plan de măsuri privind combaterea 
violenţei în şcoală. 
 

a) În semestrul I al anului școlar 2021-2022 am funcționat cu un număr de 22 de clase și 6 grupe la 
CSS: 

- Liceu zi: 2 clase a IX-a; 2 clase a X-a; 2 clase a XI-a; 3 clase a XII-a; 
- Liceu seral: 1 clasă a XI-a, 1 clasă a XII-a; 1 clasă a XIII-a; 
- Învățământ profesional: 3 clase a IX-a; 3 clase a X-a; 3 clase a XI-a; 
- Școală de maiștri: 1 clasă; 
- CSS: 3 grupe avansat – fotbal; 1 grupă performanță – lupte libere și 2 grupe avansat –lupte libere.  
 

b) Situația școlară la sfârșitul semestrului I: 
2021-2022/sem. I Liceu zi Liceu seral Școala 

profesională 
Școala de 
maiștri 

Total 
elevi 

Înscriși la începutul anului școlar 250 46 254 20 570 
Veniți prin transfer 1 - - - 1 
Plecați  1 - 1 - 2 
Retrași  1 - 2 - 3 
Exmatriculați 3 7 1 - 11 
Promovați 159 13 123 Sem.II – S18 295 
Corigenți 53 - 52 - 105 
Cu situația școlară neîncheiată 34 26 75 - 135 
TOTAL ELEVI RĂMAȘI 246 39 250 20 555 

Obs. Situația școlară nu cupride clasa a XI-a seral (30 elevi). 
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IV. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

OBIECTIVE: 

- Asigurarea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ; 
- Asigurarea funcţionării instalaţiilor termice, sanitare şi electrice; 
- Existența autorizaţiei sanitare; 
- Conservarea, îmbunătăţirea şi modernizarea bazei materiale a şcolii. 
 
 ACȚIUNI: 
IV.1.Pregătirea şcolii pentru deschiderea noului an şcolar; 
IV. 2.Aprovizionarea cu manuale şi imprimate (cataloage, registre, condici, carnete elev); 
IV.3.Modernizarea echipamentului de birotică; 
IV.4.Întocmirea proiectului de buget pentru anul financiar 2021; 
IV.5.Realizarea documentaţiei în vederea acordării burselor şcolare. 

- Repartizarea bugetului s-a realizat conform legii; 
- În şcoală a funcţionat Comisia pentru acordarea burselor profesionale, burse de studiu şi „Bani de 
liceu”; 
- Distribuirea, de către administraţia locală, de abonamente gratuite pentru elevi şi personalul didactic şi 
nedidactic cu domiciliul în Mangalia; 
- Fondurile extrabugetare s-au distribuit conform priorităţilor; 
- Au fost asigurate condiţiile necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă şi pază; 
- Închirierea de spaţii pentru diverse activităţi ale unor organizaţii, cluburi sportive, asociaţii etc., în 
vederea obţinerii unor surse alternative de finanţare: Şcoala Postliceală „DIADA”, S.C.Servicii Turistice 
SRL – contract suspendat pe perioada pamdemiei, Roșu Marius, Trandafirescu George. 
- Contract drept de acces – ROMTELECOM- 7 Euro/m2/lună. 
- S-au negociat şi s-au încheiat contracte de sponsorizare cu DAMEN prin care se asigură elevilor de la 
şcoala profesională echipament de protecţie şi materiale în perioada stagiilor de pregătire practică. 
- S-au achiziționat: 

1. Lucrări de reparații:  
 Zugrăveli exterioare sală sport  =  121. 441,17 lei 
 Placare cu tablă cutată, zugrăveli exterioare garaje = 6.362,06 lei 
 Reparații trotuar pavele și stâlpi poartă acces = 15.594,91 lei 
 Reparații uși și ferestre PVC = 9.085,99 lei 
 Reparații + înlocuire conducte alimentare cu apă = 13.288,79 lei 

2. Listă obiecte de inventar: 
 Achiziționarea de jaluzele verticale pentru: sala 5 și mecatronică = 1.839 lei 
 Panou avizier poartă = 4.987 lei 
 Imprimantă multifuncțională A3/A4– secretariat = 2.296 lei 

3. S-au cumpărat:  materiale de curățenie, registre matricole, cataloage, carnete de elevi, 
papetărie, materiale pentru secretariat, pentru comisii 

 
V. PARTENERIATE ȘI PROGRAME 

OBIECTIVE: 
- Mediatizarea şcolii şi politicii sale educaţionale în vederea creării unei imagini pozitive în comunitate; 
- Creşterea gradului de implicare a elevilor/părinţilor în politica educaţională a şcolii; 
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- Antrenarea elevilor/părinților în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea 
abilităților organizatorice. 
 

ACȚIUNI: 
V.1.Constituirea consiliului școlar al elevilor și a comitetelor de părinţi pe clase şi pe şcoală; 
V.2.Elaborarea planului de activitate a CȘE/Asociaţiei de Părinţi; 
V.3.Implicarea familiei în activităţile formativ-educative ale ale elevilor; 
V.4. Dezvoltarea rețelei de parteneriate. 
 
PARTENERIATUL CU PĂRINŢII/ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI: 

- Acordarea a 5 burse de merit elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi bună conduită în anul 
școlar 2020 – 2021 în valoare de 150 lei/semestru fiecare; 

- Contract donație nr. 66/27.09.2021 – 7.389 lei – 2 aparate de aer condiționat + prestări servicii 
instalare aer condiționat 

- Contract donație nr. 70/22.10.2021 – 778,26 lei – suflantă benzină 
- Contract donație nr. 71/18.11.2021 – 1008 lei – imprimantă color + garanție 1 an  
- Contract donație nr. 72/05.01.2022 – 236 lei – 4 licențe electronice – windows 10 profesional 

retail ESD 
- Întrunirea în data de 20.10.2021 a Consiliului reprezentativ al părinților pentru a desemna 

reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și 
comisiile unității de învățământ. Părinții au fost informați cu privire la: Raportul privind starea 
și calitatea învățământului pentru anul școlar 2020-2021, activitățile educative școlare și 
extrașcolare derulate în anul școlar 2020-2021, RIOF, Planul managerial/Planul operațional 
pentru anul școlar 2021-2022 și asupra obiectivelor și strategiilor liceului pentru promovarea 
imaginii școlii. Au mai fost prezentate: activitățile cuprinse în Planul pentru îmbunătățirea 
calității, activitățile de evaluare internă, achizițiile realizate, oferta cabinetului de asistență 
psihopedagogică pentru anul școlar 2021-2022, precum și măsurile luate pentru asigurarea 
securității și siguranței elevilor și cadrelor didactice în contextul pandemiei. S-au purtat discuții 
în legătură cu creșterea calității procesului de învățământ din școală.  

 
PARTENERIATE CU AGENŢII ECONOMICI/ SOCIETĂȚI COMERCIALE: 

- Pentru asigurarea bunei desfăşurări a programului de instruire practică, precum şi asigurarea 
inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor au fost încheiate parteneriate cu: DAMEN Shipyards 
Mangalia, S.C. Avântul SCM, S.C. Service Automobile Mangalia SA și Dammar Autogrup SA. 

 

Activități specifice desfășurate: 
 Asigurarea stagiilor de pregătire practică pentru clasele de învățământ profesional cu durata de 3 ani 

(calificările mecanic auto și frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist); 
 Asigurarea materialelor și echipamentelor de protecția muncii, necesare desfășurării stagiilor de 

pregătire practică pentru clasele de învățământ profesional, domeniul – mecanică/electromecanică,  
de agentul economic DAMEN SHIPYARDS MANGALIA –  Contract sponsorizare nr. 
77/12.10.2021 - 9.658,75 lei. 

 Acordarea de sprijin constând în furnizarea de materiale și lucrări necesare refacerii gardului care 
împrejmuiește terenul de fotbal de către agentul economic DAMEN SHIPYARDS MANGALIA –  
Contract sponsorizare nr. 36/21.12.2021 – 10.010 lei. 
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CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 

OBIECTIVE: 
- Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor. 

Alegerea membrilor consiliului 
- Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea abilităților 

organizatorice 
- Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor 

interculturale.  
 

Activităţi derulate în cadrul unității de învățământ 
- Alegerea președintelui, vicepreședinților, secretarului și a biroului executiv; 
- Activități de informare cu privire la Raportul privind starea și calitatea învățământului pentru anul 
școlar 2020-2021, activitățile educative școlare și extrașcolare derulate în anul școlar 2020-2021, oferta 
cabinetului de asistență psihopedagogică pentru anul școlar 2021-2022, măsurile luate pentru asigurarea 
securității și siguranței elevilor și cadrelor didactice în contextul pandemiei, precum și RIOF 2021-2022. 
CONSILIERUL DE IMAGINE 

PRIORITĂȚI:  
1. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, national, internațional 
 2. Stimularea  parteneriatelor la nivel local, județean, național și internațional precum și a organizării 
și desfășurării activităților școlare și extrașcolare 
 

Obiectivul central al desfăşurării activităţii acestei comisii este „Creşterea flexibilităţii şi 
adaptarea ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi 
intereselor elevilor, conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană” 
şi „Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevi din mediul urban 
şi rural şi pentru elevii cu CES”.  

Activităţi derulate în cadrul unității de învățământ 
- Activitatea s-a desfășurat conform fișei postului, solicitărilor direcțiunii și planului managerial, în bună 
colaborare cu celelalte comisii, cu profesorii diriginți, cu psihologul școlar, cu părinţii și cu reprezentanții 
CȘE, ISJ și ai unor instituții și ONG-uri partenere; 
- Difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele didactice, proiectele educaţionale 
(interne şi internaţionale), baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 
- Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local şi judeţean, în scopul promovării imaginii şcolii şi 
a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale; 
- Implicarea în toate activitățile educative ale școlii, alături de conducerea școlii, diriginți și familie; 
- Popularizarea, pe site-ul ISJ, pe site-ul școlii și permanent în publicaţiile ,,Cuget Liber”, ,,Replica”, 
”Mangalia News”, a activităților și rezultatelor obţinute în domeniul educativ. 
 

 

COMISIA DE PROIECTE EDUCATIONALE (PROIECTE EUROPENE) 

OBIECTIVE: 
- Realizarea țintelor strategice ce vizează dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, cuprinse în 
documentele manageriale ale școlii, 
- Eficientizarea activității comisiei; 
- Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor pentru implicarea în proiecte internaționale; 
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- Diseminarea proiectelor și activităților desfășurate, în scopul creșterii interesului privind implicarea în 
acest gen de activități, proiecte, programe; 
- Valorizarea proiectelor și activităților desfășurate, în scopul creșterii efectului multiplicator și a valorii 
adaugate la nivel instituțional.  
 

Activități desfășurate (nr. elevi/cadre didactice/părinți/parteneri implicați; rezultate măsurabile/ 
produse ale activității) 
 

Nr. 

Crt. 

Activități specifice 
desfășurate 

Nr. 

elevi 

Cadre didactice Parteneri 

implicați 
Rezultate 

măsurabile/ 
produse ale 

activității 
1 Proiect privind 

Învățământul 
Secundar (ROSE) 

100 Vasilescu Roxana 
Șargu Rodica 
Țicu Mirela 
Băiașu Alina 
Barabaș Virginica 
Pietrariu D-tru 
Pietrariu Daniela 
Prențu Angelica 
Lipcea Gabriela 
Lupescu Paula - 
contabil șef 
Maricoiu Mihaela 
– secretar șef 

MEN și Banca 
Internațională de 
Reconstrucție și 
Dezvoltare (Banca 
Mondială) 

- postere 
informative 
- procese verbale 
- grafice 
- situații statistice 
 

2 ‘Together for the 
better’ – proiect 
eTwinning 

 Prof. Petrichei 
Gabriela 

școli din Armenia, 
Grecia, Italia, 
Polonia, Romania, 
Spania, Turcia, 
Croația. 

Pagina de 
twinspace a 
proiectului 

3  ‘Race-ready for 
action in English’– 
proiect eTwinning 

 Prof. Petrichei 
Gabriela 

școli din Armenia, 
Grecia, Italia, 
Polonia, Romania, 
Spania, Turcia, 
Croația. 

Pagina de 
twinspace a 
proiectului 

4.  Experiență 
Europeană – 
Oportunitate pentru 
viitorii mecanici auto 
KA102 – 061412 - 
Erasmus +  

28 Barabaș Virginica 
Vasilescu Roxana 
Prențu Angelica 
Petrichei Gabriela 
Șemședin Daniela 
Fialcofschi Aurelia 
Lupescu Paula - 
contabil șef 

Spania – 
J.CALERO 
MOTORSPORT,  
JOMASUR 
AUTOMOCION, 
M.E.P. 
Europrojects 
Granada S.L. 
Cipru –AUTO 
CLINIC GARAGE 
LTD, 
PORTANTARI 
BROTHERS 
GARAGE LTD, 
Organization for 
Promotion of 
European Issues
  

-site anpcdefp 
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Proiecte derulate: 

a. Proiecte derulate la nivel de școală 

 “Alege viața!” – proiect educativ - Activitatea nr. 1 - Mediatizarea proiectului - “Drogul 
distruge destine!” 

 ”Stil de viață sănătos!” – proiect educativ – Activitatea nr. 1 - “Împreună pentru o viață 
sănătoasă!” – decembrie 2021 

 JAR – Educație pentru orientare profesională/ Educație pentru sănătate/ JA STEM/ Educație 
eeconomică și financiară/ Educație antreprenorială 

 

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare -

Participări/rezultate obținute în cadrul competițiilor școlare 

Sandu Daniel Marian Locul III Campionat Mondial Lupte pe Plajă Cadeți/Juniori 

Echipa lupte feminine Locul I Campionatul Echipe U15 

Cozma Ana Maria Locul II Concurs Național Individual Juniori Mici 

Marinescu Alexandra Locul I Concurs Național Individual Juniori Mici 

Luca Bianca Locul III Concurs Național Individual Juniori Mici 

Sandu Daniel Marian Locul II Campionatul Național Individual Juniori 

Chirica Denis Locul II Campionatul Național Individual Juniori 

Manea Constantin Locul II Campionatul Național Individual Juniori 

Echipa lupte juniori Locul II Campionatul Național pe Echipe Juniori 

Echipa lupte cadeți Locul II Campionatul Național pe Echipe Cadeți 

Sandu Daniel Marian Locul I Campionatul Național Individual Cadeți 

Chirica Denis Locul II Campionatul Național Individual Cadeți 

 

 

ANALIZA SWOT: 

Puncte tari: 

 Planificări întocmite corect, după consultarea aprofundată a programelor şcolare; 
 Buna pregătire metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice; 

 Folosirea metodelor de predare moderne îmbinate cu cele tradiţionale; 
 Organizarea orelor de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat; 
 Baza materială variată, adaptată specificului școlii pentru toate calificările oferite; 

 Mijloace de comunicare și informare eficiente; 
 Inițierea, derularea unor proiecte ce promovează imaginea școlii; 
 Stabilirea stilurilor de învățare ale elevilor; 
 Utilizarea în activitatea didactică a mijloacelor moderne de învăţământ (fişe de documentare, fişe  

de activitate, calculatorul, videoproiectorul, table interactive); 
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 Școala dispune de materialul curricular necesar: planuri de învățământ, programe școlare pentru 
toate disciplinele; 

 Proceduri operaționale funcționale pentru numeroase elemente ale procesului educațional; 
 Instrumente de lucru CEAC diversificate și adaptate specificului școlii; 
 Folosirea la nivelul întregii școli a modelului unitar de raportare la nivel de arie/ comisie/ 

individual; 

 Obiectivitate în autoevaluarea instituțională; 

 Proceduri operaționale funcționale pentru numeroase elemente ale procesului educațional; 
 Cadrele didactice înscrise anterior la examenele de grad păstrează ritmicitatea activităţilor de 

inspecţie; 

 Existenţa unui Cod de conduită a personalului didactic şi a elevilor care să reglementeze 
comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învătămȃnt; 

 Existența și funcționarea cabinetului de asistență psihopedagogică; 

 Cooperarea interinstituţională: școală – C.J.R.A.E. - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Constanţa – Poliția Mangalia – ONG-uri/cluburi/fundații/alte instituții de cultură; 

 Existența resurselor extrabugetare, a donațiilor și sponsorizărilor; 
 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional și 

internațional; 
 Activitate de tip remedial/ de adaptare curriculară (proiect ROSE); 

 Promovarea imaginii pozitive a şcolii prin activităţi ce au fost mediatizate în presă; 

 Participarea la diferite activităţi culturale şi artistice şcolare şi extraşcolare; 

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 
Puncte slabe: 

 Dezinteresul manifestat de elevi pentru orele de pregătire suplimentară; 
 Numărul limitat al orelor desfăşurate în CDI;  

 Numărul mic de activităţi interdisciplinare; 

 Numărul mic de ore de interasistenţă; 
 Prezență redusă a elevilor din clasele de seral; 
 Toleranța față de rezultatele slabe ale elevilor; 
 Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi colectarea 

eficientă a dovezilor posibile; 

 Necunoașterea de către majoritatea cadrelor didactice/resp. ariilor curriculare a  corelației dovezi-
indicatori de performanță pentru standardele de autorizare/de referință; 

 Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă; 
 Principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesorii; 
 Utilizarea relativ rară a instrumentelor de lucru ce folosesc tehnologia, în afara orelor desfășurate 

online; 
 Notarea este uneori folosită ca și măsură punitivă; 
 Utilizarea unei palete reduse de instrumente de evaluare care ar putea să măsoare obiectiv 

evoluţia și nivelul de pregătire ale elevului și să respecte principiul notării ritmice; 

 Există cadre didactice care nu au acumulat un număr de 90 de credite transferabile în intervalul 
de 5 ani de la ultima perfecţionare; 

 Unele cadre didactice consideră suficientă perfecţionarea exclusiv prin examenele pentru 
obţinerea gradelor didactice; 

 Prea puține activități de identificare de noi programe de cooperare europeană; 

 Prea putina informare privind proiectele europene; 
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 Lipsa de interes a profesorilor şi a elevilor pentru a desfăşura activităţi specifice care să contribuie 
la prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii; 

 Lipsa fondurilor pentru desfășurarea de activități educative; 

 Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 
 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi; 
 Lipsa activităților metodice la nivel de cerc pedagogic la unele discipline; 
 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte 

educaţionale interdisciplinare; 

 Există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale/protocoalelor de activitate rezultate în 
urma desfășurării unor activități; 

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, 
anturajul şi preocupările copiilor lor. 

Oportunități: 
 Asigurarea încadrărilor cu personal calificat; 

 Analiza nevoilor de formare și stimularea participării cadrelor didactice la examenele de grad, 
cursuri de formare continuă sau cursuri postuniversitare; 

 Dotarea laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor; 
 Cooperare constantă cu agenții economici pentru diversificarea activităților de instruire practică; 

 Varietatea activităților extrașcolare care sprijină procesul educațional nonformal 
 Creșterea interesului cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților în conformitate cu 

procedurile pentru asigurarea calității; 
 Oferta variată a CCD şi a altor furnizori de formare; 

 Oferta stagiilor de formare în strainătate (Erasmus + etc.); 

 Posibilităţi de accesare a proiectelor finanţate de Comisia Europeană; 

 Un număr important de cadre didactice cu o experienţă profesională complexă, care pot desfăşura 
activităţi metodice în sprijinul cadrelor didactice cu o experienţă mai redusă; 

 Cadre didactice care dețin atestat de formator; 
 Ofertă variată de cursuri online; 

 Creșterea interesului cadrelor didactice pentru informarea/formarea în privința integrării TIC în 
activitatea didactică; 

 Disponibilitate manifestată de unii agenți economici pentru derularea activităților de instruire 
practică în condiții de securitate medicală; 

 Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva 
descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei; 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 
de roluri. 

Amenințări:  
 Scăderea populației școlare; 

 Situația relativ precară a majorității familiilor influențează negativ și posibilitățile elevilor; 
 Motivaţia scăzută  a elevilor pentru învăţare; 

 Elevi cu carenţe serioase în educaţie; 

 Interesul slab al elevilor în desfășurarea/participarea la unele ore de curs; 

 Resurse insuficiente de timp pentru a se desfășura activitatea specifică CEAC; 

 Neimplicare/formalism din partea unor cadre didactice în participarea la activități metodice la 
nivelul catedrei/ariei curriculare sau cercului metodic local; 
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 Necesitatea suportării de către cadrele didatice a unui procent important din costurile cursurilor 
de formare și imposibilitatea decontării transportului pentru deplasarea la cursuri în alte localități; 

 Există cadre didactice care amână înscrierea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice, 
după obținerea definitivatului; 

 Condiționarea de către formatori a eliberării unei dovezi de formare pentru unele programe 
derulate online de achitarea unei taxe relativ mari; 

 Nerespectarea de către unele cadre didactice, fără sancţiuni, a condiţiei de a acumula 90 de credite 
transferabile în intervalul de 5 ani de la ultima perfecţionare; 

 Evaluări sumative susținute într-o perioadă decalată față de cea proiectată inițial, din cauza 
modificării structurii anului școlar; 

 Fragmentarea primului semestru a condus la evaluarea elevilor uneori formal sau cu rezultate 
parțial nerelevante pentru nivelul de cunoștințe dobândite; 

 Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie; 

 Lipsa de deschidere către nou a unor cadre didactice; 
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative; 

 Oferta negativă a străzii şi internetului; 
 Creșterea numărului de părinți plecați în străinătate și a numărului de elevi rămași în grija rudelor. 

Propuneri de îmbunătățire/direcții și obiective pentru perioada următoare: 

 Creşterea numărului de ore de interasistenţe; 
 Derularea unor activităţi interdisciplinare; 
 Desfăşurarea activităţilor de tip remedial; 
 Continuarea implicării cadrelor didactice în activităţile extraşcolare derulate în şcoală; 
 Participarea la cursuri de formare continuă, la simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice; 
 Mai multe întâlniri eficiente în cadrul comisiilor metodice și de lucru; 

 Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici în cadrul 
activităţilor comisiei metodice, a catedrei; 

 Sprijinirea elevilor cu lacune sau ritm lent de învăţare, prin pregătire suplimentară; 
 Dirijarea autoinstruirii, prin forme alternative de evaluare, prin încurajarea autoevaluării capabile 

să motiveze actul învăţării; 
 Eficientizarea schimbului de informaţii între membrii comisiilor metodice pentru o  mai bună 

corelare între orele de teorie şi cele de practică; 
 Monitorizare periodică a activităților de îmbunătățire a calității; 
 Revizuirea periodică a documentelor specifice; 

 Revizuirea semestrială a Planului de îmbunătățire și adăugarea unor activități pe măsură ce apar 
noi oportunități/necesități; 

 Elaborarea și aplicarea chestionarelor de satisfacție pentru beneficiarii direcți și indirecți, 
valorificarea feedback-ului primit; 

 Monitorizarea progresului elevilor prin utilizarea fișelor de progres și a altor instrumente de 
evaluare și centralizare a datelor privind progresul la nivelul școlii; 

 Eficientizarea raportărilor semestriale/anuale; 
 Activități de analiză a standardelor/dovezi la nivelul ariilor curriculare; 

 Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bune 
practici; 
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 Verificarea portofoliilor ariilor curriculare /comisiilor metodice și remedierea 
disfuncționalităților constatate; 

 Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de progres 
şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul la nivelul școlii; 

 Identificarea nevoilor de dezvoltare personală ale cadrelor didactice/la nivelul școlii prin 
aplicarea unor chestionare; 

 Cuprinderea în bugetul școlii a sumelor necesare sau identificarea altor surse de finanțare în 
scopul dezvoltării profesionale a personalului; 

 Diseminarea în cadrul activităţilor comisiei metodice a exemplelor de bune practici și a 
cunoștințelor/ competențelor dobândite prin programe de formare cu tematică privind evaluarea 
eficientă și obiectivă; 

 Proiectarea/susținerea unor sesiuni de formare pe tematici de interes general: agresivitate în 
mediul online, comunicarea cu familia, climat organizațional, susținerea elevilor ai căror părinți 
sunt plecați la muncă în străinătate; 

 Consecvență în activitatea de îndrumare și mentorat pentru cadrele didactice nou-venite în școală; 

 Implicarea activă a profesorilor şi elevilor în desfăşurarea de activităţi specifice care să contribuie 
la prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în colaborarea cu 
instituţii şi organizaţii de specialitate; 

 Diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare; 
 Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu (școală – 

familie – comunitate); 

 Aplicarea cu strictețe a sancţiunilor prevăzute în R.I.O.F.; 

 Supravegherea atentă a elevilor în timpul pauzelor; 
 Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 
 Atragerea de resurse financiare/sponsorizări şi dezvoltarea bazei materiale; 

 Participarea părinţilor la activităţile organizate în cadrul proiectelor educaţionale din şcoală; 

 Acţiuni educative centrate în primul rând pe munca în echipă; 
 O mai largă implicare în activitățile de la nivelul școlii a cadrelor didactice tinere; 

 Solicitarea părinţilor în a participa activ la acţiunile şcolii de promovare a imaginii pozitive 
pentru a creşte numărul de elevi; 

 Completarea și transmiterea în timp util a rapoartelor care se cer; 

 Fiecare activitate educativă extrașcolară să fie însoţită de un proces verbal/protocol de activitate 
înregistrat la secretariatul şcolii; 

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor; 
 Popularizarea programelor europene şi a cooperării la nivel european şi internaţional în rândul 

cadrelor didactice, elevilor; 

 Informarea cadrelor didactice în domeniul elaborării de programe şi dezvoltării parteneriatelor; 
 Implicarea unui număr important de elevi şi cadre didactice în demararea și derularea proiectelor 

europene sau cu finanţare europeană. 
 
 Director, 

Prof. Virginica Barabaș 


