
 
 

 

 

 
 

 



I. CONSIDERATII GENERALE : 

 

      Cursurile anului şcolar 2016-2017 au început la data de 12 sept 2016 şi s-au încheiat 

la  16 iunie 2017, cu o durată totală de 35 de săptămâni. 

 Câteva repere ale activităţii noastre în această perioadă au fost : 

- Testarea iniţială a fost organizată în absenţa reglementărilor stricte ale M.E.N., 

dar a fost valorificată pentru a stabili condiţiile iniţiale ale procesului educativ. 

Cadrele didactice şi-au elaborat testele cu scopul de a realiza evaluare necesară şi 

utilă a nivelului şi calităţii cunoştinţelor şi competenţelor la început de an şcolar ; 

- Monitorizarea zilnică a absenţelor s-a derulat pe parcursul semestrului şi a creat 

posibilitatea tuturor să afle dimensiunea reala fenomenului – principala cauză a 

insuccesului şcolar. Controlul acestui fenomen a produs diminuarea numărului 

total de absente, identificarea surselor şi adoptarea de măsuri cu efect mai rapid ; 

- S-a asigurat menţinerea funcţionalităţii bazei materiale a liceului chiar dacă nu 

am beneficiat de toate serviciile şi lucrările solicitate, iar aparatura IT şi audio 

video, mobilierul şi materialul didactic nu au mai fost schimbate sau 

îmbunătăţite; 

- A fost asigurată paza pe timpul zilei prin agenţii Poliţiei comunitare şi am reuşit 

să prevenim evenimentele nedorite sau să intervenim la timp în anumite situaţii ; 

- Au fost aplicate în continuare programele guvernamentale « Lapte şi corn », 

burse şcolare, rechizite gratuite, dotarea cu manuale. 

- Am căutat noi modalităţi de a dezvolta relaţia cu părinţii elevilor, de a face 

activitatea noastră mai transparentă şi mai deschisă pentru aceştia; 

- Am continuat pregătirile pentru a crea condiţiile necesare funcţionării celor trei 

clase pregătitoare; 

 

II. CADRUL LEGISLATIV – ÎN ANEXA 1. 

 

 

III. PRINCIPII EDUCATIONALE 
          În contextul mondializării economiei şi creşterii concurenţei internaţionale, calitatea 

resurselor umane devine unul din cei mai importanţi factori ai Europei de mâine . Mai mult ca 

oricând, educaţia şi formarea profesională reprezintă  suportul indinspensabil pentru dezvoltare 

şi competivitate. De altfel, autoimpunerea societăţii informatizate şi a conceptelor de educaţie şi 

formare profesională pe tot parcursul vieţii a reliefat necesitatea unei adaptări rapide a 

calificărilor , competenţelor şi a sistemelor de organizare educaţională. 

Învăţământul , în România , este mai mult dacât  o prioritate naţională. El reprezintă o 

problemă  a celor mai mulţi elevi, profesori, părinţi, beneficiari , o problemă de a cărei rezolvare 

depinde reforma cuprinzătoare a societăţii româneşti. 

Principiile educaţionale care trebuie să guverneze întreaga activitate a instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar sunt : 

- Principiul echitatii şi egalităţii de şanse; 

- Principiul calităţii; 

- Principiul relevantei, pentru nevoile de dezvoltare individuală şi social-

economica; 

- Principiul eficientei manageriale şi financiare; 

- Principiul descentralizarii ; 

- Principiul transparentei şi raspunderii publice; 

- Principiul respectarii drepturilor şi libertatilor copilului, tinerilor şi adultilor; 

- Principiul independentei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

- Principiul învăţării pe parcursul întregii vieti; 

- Principiul educatiei incluzive, diferentiate/individualizate; 

- Principiul respectarii diversitatii culturale; 

- Principiul respectarii identitatii culturale a minoritatilor nationale; 



- Principiul fundamentarii deciziilor pe baza dialogului social; 

- Principiul participarii şi responsabilitatii părintilor; 

- Principiul sustinerii şi promovarii personalului didactic, pentru acces şi 

dezvoltare în carieră; 

- Principiul mobilităţii personalului didactic. 

 

 

IV. MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI 

 

IV.1 Aspecte generale 

 

     Programul  de  funcţionare  s-a  desfăşurat  ca şi în anii trecuţi în  două  schimburi :   

 Dimineaţa:  

o clasele  din învăţământul primar de la ora 8,30 în corpurile de clădire B, 

C; 

o clasele VII, VIII, IX, X, XI, XII de  la  ora  7,30 în corpul A; 

 După  amiaza:  

o clasele V, VI de  la  ora 12.30/ 13,30 în corpul A; 

 

      Cursurile  s-au  desfăşurat  în  condiţii  bune,  a  fost  respectat  orarul  liceului  şi  

durata  orelor  de  curs. Orarul a fost realizat astfel încât să îmbine cât mai mult posibil criteriile 

pedagogice cu posibilitatea profesorilor navetişti şi a celor cu ore în mai multe şcoli de a ajunge 

la program. 

     Organizarea  procesului  de  învăţământ  a  vizat  cu  prioritate  asigurarea  legalităţii  

întregii  activităţi  privind  încadrarea  personalului  didactic,  întocmirea  şi  respectarea  

orarului,  acordarea  burselor şi aplicarea programelor de sprijin social, protecţia  muncii  şi 

acţiunea în situaţii de urgenţă,  gestionarea  bazei  materiale,  încheierea  contractelor  de  

muncă,  completarea  cataloagelor,  organizarea  activităţilor  extraşcolare. 

     Consiliul  profesoral  şi  Consiliul  de  administraţie,  comisiile  metodice  şi  pe  

probleme  s-au  constituit  şi  au  funcţionat  în  acord  cu  regulamentele  în  vigoare. 

Am înregistrat şi o creştere a responsabilităţii în efectuarea  serviciului pe şcoală la 

marea majoritate a cadrelor didactice care s-au convins că este necesară supravegherea 

permanentă a elevilor. Organizarea activităţii cu clasele de gimnaziu şi liceu doar în corpul A de 

clădire a permis o mai eficientă derulare a serviciului pe şcoală. 

De-a lungul semestrului au fost realizate următoarele activităţi, propuse în planul 

managerial anual: 

- Participarea la consfătuirile pe specialităţi; 

- Studiul programelor în vigoare; 

- Întocmirea planificărilor calendaristice; 

- Organizarea activităţii pe laboratoare şi cabinete, pregătirea materialului didactic; 

- Repartizarea orelor la fiecare disciplină profesorilor, conform încadrării aprobate 

de ISJ Prahova; 

- Reorganizarea comisiilor metodice; 

- Reorganizarea comisiilor pe probleme; 

- Întocmirea orarului; 

- Repartizarea diriginţilor la clasele noi; 

- Costituirea claselor pregătitoare şi a claselor I, repartizarea elevilor repetenţi şi a 

celor veniţi prin transfer; 

- Asigurarea manualelor gratuite pentru majoritatea elevilor cls. I-XII, conform 

repartizării de la ISJ; 

- Stabilirea programului de funcţionare al bibliotecii, întocmirea programului de 

activităţi; 

- Asigurarea cu documente şcolare, repartizarea cataloagelor, carnetelor de elev; 



- Întocmirea graficului serviciului pe şcoală; 

- Stabilirea graficului pregătirii suplimentare pentru examene; 

- Stabilirea bazei de date cu toate informaţiile necesare elevilor şi profesorilor şi a 

modului de accesare;  

- Aplicarea schemelor orare aprobate; 

- Proiectarea unităţilor de învăţare; 

- Realizarea de lecţii în AEL; 

- Utilizarea dotării IT la cât mai multe ore de curs, cu extindere la înv. primar ; 

- Încheierea situaţiei şcolare la toate clasele şi completarea documentelor şcolare ; 

- Şedinţe cu părinţii la toate clasele; 

- A fost organizată şi susţinută activitatea celor 2 clase pregătitoare pe care la 

sfârşitul anului şcolar am apreciat-o ca fiind un real succes pe baza opiniilor 

exprimate de elevi şi părinţi.  

Asistenţele la lecţii au semnalat următoarele aspecte pozitive : 

 Pregătirea de specialitate este corespunde cerinţelor postului la toate cadrele didactice; 

 Documentele de proiectare didactică sunt întocmite corect, conform programelor şcolare; 

 Se foloseşte material didactic, aparatura IT, audio-video; 

 Se urmăreşte progresul elevilor, chiar dacă nu toate cadrele didactice pot proba această 

preocupare cu documente; 

 Relaţia profesor-elev este în general corect creată şi exploatată, cu câteva excepţii în care 

sunt implicaţi elevii – problemă ai liceului; 

 Toleranţa şi înţelegerea se manifestă evident din partea cadrelor didactice; 

 Profesorii comunică în mod real cu elevii şi le acordă sprijin şi consiliere; 

 Se poate urmări cu mai multă insistenţă activitatea de performanţă, există elevi cu 

potenţial. 

 

Aspecte care trebuie îmbunătăţite : 

 Valorificarea rezultatelor la testările scrise, întocmirea de planuri de măsuri pentru 

corectarea deficienţelor şi reducerea decalajelor; 

 Utilizarea mai corectă a instrumentelor de evaluare şi diminuarea subiectivismului sau 

tendinţelor de  folosi nota ca mijloc de penitenţă; 

 Un management mai ferm al activităţii la unele ore de curs; 

 Aplicarea cu mai multă fermitate şi consecvenţă a prevederilor regulamentului şcolar; 

 Mai multă preocupare şi implicare pentru performanţă la concursuri şi olimpiade, 

valorificarea interesului şi capacitătilor intelectuale a elevilor foarte buni. 

 

 

 

IV.2 Activitatea comisiilor metodice si catedrelor 

 

 

ANALIZA ACTIVITATII COMISIEI METODICE A INVATATORILOR 

PE SEMESTRUL I, AN SCOLAR 2016-2017 

 

 
În anul şcolar 2016-2017, comisia metodică de la nivelul învățământului primar din Liceul 

Teoretic  Filipeştii de Pădure a fost formată din 13 învăţători din care: 

-10 învăţători la Liceul Teoretic-Filipeştii de Pădure 

- 4 învăţători la Liceul Tehnologic-Filipeştii de Pădure 

  Activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat conform graficului de activităţi şi a tematicii 

propuse la începutul anului şcolar .  

Astfel, în sem. I s-au desfăşurat  activităţi metodice, după cum urmează: 

 - în luna septembrie – şedinţă de lucru/ organizare ( ambele şcoli); 



-Toamna mândră,harnică-festivalul toamnei(fructe şi legume haioase, 

cântece,poezii,expoziţie de desene)-septembrie (ambele şcoli); 

-Ziua Educaţiei-octombrie :activităţi educative derulate în colaborare cu bibliotecara şcolii; 

-Ziua Armatei Române-25 octombrie: activităţi educative derulate în colaborare cu 

bibliotecara şcolii; 

-Referat metodico-ştiinţific cu tema ,,Importanţa activităţilor extracurriculare în formarea 

armonioasă a elevilor’’ prezentat de d-na. Prof. înv. primar Ştir Beatrice-28 octombrie 2017; 

-1Decembrie-Ziua Naţională a României-noiembrie:poezii şi cântece patriotice 

 ( ambele şcoli); 

-Activitate demonstrativă susţinută de prof. înv. primar Chiriţoiu Floricica cu tema 

,,Şezătoare-tradiţii şi obiceiuri de iarnă’’ urmată de prezentarea referatului metodico-ştiinţific cu 

tema ,,Şezătoarea-datină veche’’ de către d-na. Prof.înv. primar Matei Nicoleta-15 dec. 2016; 

-Vin sărbătorile de iarnă-decembrie:momente artistice cu ocazia Crăciunului, colinde,cântece 

tradiţionale (ambele şcoli); 

-Magazin literar-moment închinat lui M. Eminescu-ianuarie2017:recitari,expozitie de desene 

,activitate în colaborare cu biblioteca şcolii (activitate în ambele şcoli); 

- Referat metodico-ştiinţific cu tema ,,Jocul didactic-modalitate de învăţare a matematicii’’ 

prezentat de d-na înv. Braşov Mariana-20 ian. 2017; 

-,,Magazin literar’’-moment închinat lui I.L. Caragiale-ianuarie:dramatizări după operele lui 

Caragiale; 

-Jocuri şisporturi de iarnă-întreceri sportive,concursuri, jocuri cu zăpadă-februarie 2017- 

Liceul Tehnologic; 

- Referat metodico-ştiinţific cu tema ,,Dezvoltarea personalităţii copilului în perioada 

preşcolară’’ prezentat de prof. înv. primar Bumbăcea Cristina-17 febr. 2017; 

-,,Fantezii de primăvară’’’-martie:cântece ,poezii,compoziţii aplicative dedicate zilelor de 1 

Martie,8 Martie (ambele şcoli) 

--,,Magazin literar’’-moment închinat lui Ion Creangă-martie:expoziţie de afişe cu scene din 

poveşti; 

- Referat metodico-ştiinţific cu tema ,,Rolul familieişi al celor şapte ani de acasăîn conduita 

şcolară a copiilor’’ prezentat de prof. înv. primar Petre Mihaela-22 mart. 2017; 

-Activitate demonstrativă susţinută de prof. înv. primar Matei Nicoleta cu tema,,Sărbătoarea 

familiei’’-24 mart. 2017; 

-Ziua Mondială a Sănătăţii-7aprilie:discuţii de modol cum ne putem păstra sănătatea; 

-,,Hristos a înviat!’’-aprilie:oua încondeiate,felicitari pascale (ambele şcoli); 

- Referat metodico-ştiinţific cu tema ,,Dezvoltarea socio-afectivă a şcolarului mic’’ prezentat 

de înv. Braşov Mariana-13 apr. 2017; 

-Ziua Europei-mai:audiţie Imnul Europei,cântece,poezii; 

-Mai,luna florilor-mai:expoziţie de desene cu teme florale; 

-Cine ştie mai multe poveşti? –cocursuri literare, desene reprezentând scene din povesti-mai 

2017 –Liceul Tehnologic; 

- Referat metodico-ştiinţific cu tema ,,Maria Montessori’’ prezentat de d-na Nuţă Constanţa-

12 mai 2017; 

- Referat metodico-ştiinţific cu tema ,,Strategii didactice privind educaţia multiculturală a 

şcolarilor mici în vederea facilitării integrării şcolare şi sociale a minorităţilor etnice’’ prezentat de 

prof. înv. primar Mitrescu Elena-8 iun. 2017; 

-Să ne cunoaştem ţara!-iunie:excursii,drumeţii; 

-,,O lume minunată’’-iunie:activităţi organizate cu prilejul zilei de 1 Iunie ( ambele şcoli); 

-Prietenul meu, poliţistul-iunie:activităţi pe teme de circulaţieîn parteneriat cu poliţia 

comunală. 

-Serbarea Abecedarului-Liceul Tehnologic-iunie 2017; 

Învăţătorii au participat la cercurile pedagogice din care au făcut parte. 

 Temele menţionate au fost pregătite cu multă responsabilitate de învăţătorii şcolilor unde s-

au desfăşurat activităţile. Activităţile metodice au constat în susţinerea de lecţii demonstrative şi 

referate, precum şi dezbateri pe baza materialelor prezentate.  

Activităţile demostrative au scos în evidenţă particularităţile modului de lucru al învăţătorilor 

la clasă, utilizarea metodelor activ-participative moderne centrate pe elev. Toţi membrii comisiei 



metodice au participat activ, manifestând interes şi receptivitate pentru buna desfăşurare a 

activităţilor stabilite.  

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice.  

*s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă;  

*s-a creat un climat favorabil învăţării;  

*elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi, stimularea elevilor pentru a reuşi;  

*s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de 

relaţii bune în şcoală;  

*s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor;  

*sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi;  

*s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi 

acceptarea opiniei celuilalt;  

s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de 

evaluare.  

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare  

a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de 

MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. Toate cadrele 

didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la 

fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de 

învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi 

dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategiile de 

predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a 

încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină 

de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. Pentru 

mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor 

intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce 

oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, 

inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,problematice.  

În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 

elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, 

de primire si asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare 

a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite 

de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii 

deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea..  

Fiecare învăţător a realizat o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare 

clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea 

unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă, portofolii 

tematice la diferite discipline de învăţământ. 

 

Învăţătorii au desfăşurat la clase multiple activităţi după cum urmează: 

 

 

*La clasa pregătitoare, profesor învăţământ primar Mitrescu Elena 

 

Activităţi extraşcolare, conform Calendarului activităţilor educative 
*Toamnă mândră, harnică- sept. 2016 

*Ziua  Educaţiei- oct. 2016 

*Ziua armatei române- oct. 2016 

            *Activitate în colaborare cu Grupa mijlocie, Grădinița nr. 1 PP , în cadrul Parteneriatului 

Școală- Grădiniță –nov. 2016 

*Festivalul toamnei- 7 nov.- 13 nov. 2016 

*1 Decembrie- Ziua Naţională a României- dec.2016 



            * ,,Citim povești cu Moș Crăciun – Scrisoarea spiridușilor” (cu clasa Pregătitoare B)  8 

decembrie 2016  

*Activitate extracurriculară “ Colindăm, colindăm iarna!” – colinde la firmele din 

localitate 

*Uite, vine Moş Crăciun- serbare- dec. 2016 

*Magazin literar: Eminescu, sufletul poporului român /Caragiale – ian. 2017 

*E ziua ta, mămico!- serbare martie 2017 

*Sărbători pascale- apr. 2017 

*Ziua Europei/ Independenţei- mai 2017 

*Lunar, spectacole de teatru de păpuși ( Spectacol de magie și iluzionism , ,,Punguța 

buclucașă” – teatru de păpuși -16.II.2017, ,,Ursitoarele” – teatru de păpuși- 10.V.2017 etc) 

cursuri de formare şi dezvoltare profesională- an/nr.ore/credite 
*Leadership în organizaţiile şcolare - 2016 / 133 ore/ 30 credite 

*Formator -2017 / 50 ore 

*Colaborarea în clasa digitală - 2017 / 20 ore 

*Şcoala şi familia- nevoia de comuniune - 2017 / 6 ore 

*Management educațional performant – 2017/ 15 credite 

Promovarea imaginii şcolii 

 

Concursuri şcolare la care au participat elevii: 

 

*Autoportret 1x Premiul III / 1x Mențiune 

*Sărbătoarea crizantemelor 1x Premiul II / 1x Premiul III 

*Toamna copiilor 1x Premiul III  

*Iubim natura1x Premiul II 

*Coşul toamnei  2x Premiul III 

*Magia toamnei  1x Premiul I 

*Magia Crăciunului  1x Premiul I/ 1x Premiul II 

*Miracolul Crăciunului  1x Premiul III 

*Tărâmul magic al copilăriei  1x Premiul I/ 1x Premiul II / 1x Mențiune 

*Colind de Crăciun 1x Premiul I/ 1x Premiul II / 1x Premiul III 

*E iarnă şi sunt sărbători 1x Premiul I  

*Moş Crăciun, bucuria copiilor  1x Premiul I/ 1x Premiul III  

 *Concurs,, Discovery ”7x Performer, 3x Premiul I/ 3x Premiul II / 2x Premiul III 

*Concurs ,,Formidabilii” , 16x Premiul I/ 3x Premiul II / 1x Premiul III 

* Târg de mărțișoare  1x Premiul II / 1x Premiul III 

*Gazeta Matematică Junior 1x Excelent/ 4x Premiul II/ 4x Premiul III/ 1x Mențiune 

*Culori pentru mama 1x Premiul II 

*Sărbătorile românilor de pretutindeni 1x Premiul II/ 1x Premiul III/ 1x Mențiune  

*Bucuria sărbătorilor de iarnă1x Premiul I/ 2x Premiul III/ 1x Mențiune 

*Lumea îngerilor văzută prin ochi de copil  1x Premiul I/ 1x Premiul III 

*Mărţişorul-bucuria primăverii  6x Premiul I/ 2x Premiul II 

*Mărţişorul-tradiţie şi simbol  1x Premiul I 

*Litera ca simbol plastic  1x Premiul I/ 1x Premiul II / 1x Premiul III/ 3x Mențiune 

*Aripi de primăvară 5x Excelent  

*Copilul artist-Atelierul de creaţie 1x Mențiune  

*Din suflet pentru mama 1x Premiul I  

*Zâmbet de copil  1x Premiul II 

 

Simpozioane,conferinţe organizate la nivelul şcolii/judeţului/sau naţional/internaţional 

 

* Simpozion Naţional „Creativitate şi inovaţie în învăţământul centrat pe elev- Liceul 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Buzău, în parteneriat cu Colegiul Economic Buzău, Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii Buzău 

şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău 



*Simpozion cu participare internațională  

România-Ungaria-Anglia, CAER  poziția 1426/2016 

”Farmecul Crăciunului, obiceiuri și tradiții” /cu publicaţie pe CD 

*Simpozion Internațional „ Magia culorilor şi a cuvintelor” -Colegiul Naţional de Muzică 

"George Enescu ", sector 1, Bucureşti 

*Cei 7 ani de acasă-simpozion naţional /cu publicaţie pe CD 

* Cartea,condiţie a demersului educaţional de calitate-simpozion internaţional/cu publicaţie 

 

Proiecte educaţionale derulate la nivel local/ udeţean/ interjudeţean/ naţional/ 

internaţional (instituite la nivelul școlii sau la care școala este partener) 

 

*Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Politia Locală, 

Filipestii de Pădure 

*Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Biserica Sfintii Trei 

Ierarhi, Filipestii de Pădure  
*Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Centrul de Plasament 

Filipeștii de Târg 

*Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Conacul Pană 

Filipescu, Filipestii de Târg 

*Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Carrefour , Ploiesti 

*Parteneriat cu Teatrul Magic Rothini, Teatrul de papusi Trilby PFA Ploiesti,  

*Parteneriat educational  cu editura EDU Târgu Mures 

*Proiect local- Parteneriat Școală- Grădiniță- coordonator 

*Proiect regional: Sărbătorile românilor de pretutindeni-partener 

*Proiect interjudeţean:Magia iernii-partener 

*Proiect local: Podul prieteniei- partener 

*Proiect  naţional:Pro lectura-partener 

*Proiect interjudeţean: Litera ca simbol plastic-partener 

*Proiect judeţean CJ: Copilărie,vis şi fantezie-partener 

*Proiect zonal: Copil ca tine sunt şi eu-coordonator 

 

Publicaţii: 

*,,Autoportret”- auxiliar pentru orele de limba română-coordonator elevi 

*”Farmecul Crăciunului, obiceiuri și tradiții” - coordonator elevi /cu publicaţie pe CD 

* Cartea,condiţie a demersului educaţional de calitate- simpozion internaţional/cu publicaţie 

 
*La clasa pregătitoare, profesor învăţământ primar Petre Mihaela 

 

 

Activități extrașcolare conform Calendarului activităţilor educative (2016-2017): 

Sem. I 

  -Excursie Ploiești ( Cinema Twins, Mc Donalds) (cu clasa I A) – 29 noiembrie 2016 

  - ,,Citim povești cu Moș Crăciun – Scrisoarea spiridușilor” (cu clasa Pregătitoare A)  –  

                                                                                                                8 decembrie 2016 

  - Activitate extracurriculară “ Colindăm, colindăm iarna!” – colinde la firmele din localitate ( Sc. 

Recunoștința Prodcom Impex SRL,  Sc Debit  Metal Proces SRL, Complex Sumo, Sc Marisan SRL, 

Primăria Comunei Filipeștii de Pădure), cu clasa I A – 21 decembrie 2016 

  - ,,Crăciunul – sărbătoare sfântă!’’ –serbare de Crăciun – 22.12.2016 

  - ,,Bucuriile iernii” – activitate în colaborare  cu clasa a VII-a A (prof. lb. engleză Constantin Damaris) 

– 23 decembrie 2016 

Activități extracurriculare la nivelul CM 

- “Toamna mandră și harnică”  

- Spectacol de teatru  

- “Ziua educației”  

- Spectacol de magie și iluzionism 

-“Ziua armatei române”  

-“ Festivalul toamnei”  



- “Eminescu – Luceafărul poeziei românești”  

-“Hai să dăm mână cu mână!”  

 Sem. al II-lea 

,,Punguța buclucașă” – teatru de păpuși (16.II.2017) 

,,Mărțișor pentru mama” – activitate în colaborare cu Grupa mică, Grădinița nr. 2 (ed.                  

                                           Gheorghiță Mariana) (27.II.2017) 

,,Tradiții de Paște” (14.IV.2017) 

,,Ziua Europei” (9.V.2017) 

,,Ursitoarele” – teatru de păpuși (10.V.2017 

 

cursuri de formare și dezvoltare profesională 

 

 curs organizat de EMAFIL      PPRROOFFEESSIIOONNAALL  SSRRLL--DD  ,,,,MMaannaaggeemmeenntt  eedduuccaațțiioonnaall  ppeerrffoorrmmaanntt””  

((03.05.2017 –  14.05.2017))  ––  1155  ccrreeddiittee  

Concursuri școlare la care au participat elevii: 

 

sem.I 

Concursul Național COMPER – limbă și comunicare                -  19x Premiul I 

                                                                                         -   6x Premiul II 
                                                                                                      -   1x Premiul III 

                                                                                                      -   3x Mențiune 

                                                       -matematică-                          - 18x Premiul I 

                                                                                                       -   5x Premiul II 
       -   8x Premiul III                     

 Concursul interjudețean de creație artistico-plastică 

  „ CULORILE TOAMNEI” –                                                       -1x Mențiune 

 Concursul interjudețean de creație  plastică și literară 

  „ SĂRBĂTOAREA CRIZANTEMELOR”                                  -2x Premiul II 

 Concursul Regional de creație plastică  „CLIPE DE TOAMNĂ”     -  1x Mențiune                                                            

 Concursul Județean TOAMNA COPIILOR                                - 1x Premiul III                   

 

sem al II-lea  

Concursul Național COMPER – limbă și comunicare                -  20x Premiul I 

                                                                                         -   3x Premiul II 
                                                                                                      -   3x Premiul III 

                                                                                                      -   2x Mențiune 

                                                       -matematică-                          - 21x Premiul I 

                                                                                                      -   4x Premiul II 
                                                                                                       -   2x Premiul III                     

 

 

Concursul internațional ,,Formidabilii”                                       -  13x Premiul I 

                                                                                         -   4x Premiul II 
                                                                                                      -   1x Premiul III 

                                                                                                      

Concursul internațional Discovery                                               - 7x Performer  

                                                                                                      -  4x Premiul I 

                                                                                         -   3x Premiul II 
                                                                                                      -   2x Premiul III 

Concursul regional ,,Zâmbet de copil”    -  Premiul III           

            Simpozioane,conferinţe organizate la nivelul şcolii/judeţului/sau naţional/internaţional 

--  SSiimmppoozziioonn  rreeggiioonnaall  ,,,,EEdduuccaațțiiee  șșii  ccaalliittaattee  îînn  șșccooaallăă””  ––  eeddiițțiiaa  aa  XX--aa  ––  lluuccrraarreeaa  ,,,,DDeesspprree      

                                                                                                                  eedduuccaațțiiee  șșii  rreeuușșiittaa  șșccoollaarrăă””                                    

  --  SSiimmppoozziioonnuull  interjudeţean ,,Cultura – spațiu al identității naționale”  --  lluuccrraarreeaa  ,,,,MMooddaalliittăățții    

                                                                                                                    ddee  ssttiimmuullaarree  aa  îînnvvăățțăărriiii  llaa  șșccoollaarruull  mmiicc””  

- Simpozionul interjudețean ,,Didactica specialității – de la teorie la practică” -   

                                                          lucrarea ,,Actul de predare - învățare – evaluare între   

                                                          tradițional și modern” 

--  SSiimmppoozziioonnuull  nnaațțiioonnaall  ,,,,VViioolleennțțaa  --    oo  rreeaalliittaattee  aa  zziilleelloorr  nnooaassttrree””  ––  lluuccrraarreeaa  ,,,,IInntteelliiggeennțțaa      

                                                                                                                      eemmooțțiioonnaallăă  șșii  mmaannaaggeemmeennttuull  ccoonnfflliicctteelloorr””  ((îînn  ccoollaabboorraarree      



                                                                                                                      ccuu  pprrooff..  îînnvv..  pprriimmaarr  MMuusstteeaațțăă  MMaarriiaa--DDaanniieellaa))  

--  SSiimmppoozziioonnuull  nnaațțiioonnaall  ,,,,IImmppoorrttaannțțaa  lleeccttuurriiii  îînn  pprroocceessuull  iinnssttrruuccttiivv--eedduuccaattiivv””  ((îînn  ccoollaabboorraarree      

                                                                                                                      ccuu  pprrooff..  îînnvv..  pprriimmaarr  MMuusstteeaațțăă  MMaarriiaa--DDaanniieellaa))  

- Simpozionul național ,,Performanță și prestigiu în educație, transdisciplinaritate,   

                                                         creativitate” – lucrarea ,,Creativitatea la școlarul mic” 

- Simpozionul Național ,,Cei șapte ani de acasă!” – lucrarea ,,Rolul familiei și a celor ,,șapte ani de 

acasă” în conduita școlară a copiilor” 

 - Proiectul Național „Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei” ediția VI – lucrarea ,,Rolul   

                                         familiei în reușita școlară a elevului” 

- Simpozionul internațional ,,Cartea, condiție a demersului educațional de calitate” –  

                                                          lucrarea ,,Pledoarie pentru lectură într-o lume   

                                                          informatizată” ((îînn  ccoollaabboorraarree  ccuu  pprrooff..  îînnvv..  pprriimmaarr      

                                                                                                                    MMuusstteeaațțăă  MMaarriiaa--DDaanniieellaa))  

- Conferința internațională ABA, ediția a VI-a 

 

      Proiecte educaţionale derulate la nivel local/ udeţean/ interjudeţean/ naţional/ 

internaţional (instituite la nivelul școlii sau la care școala este partener) 

- Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Politia Locală, 

Filipestii de Pădure 

- Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Biserica Sfintii Trei 

Ierarhi, Filipestii de Pădure 

- Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Conacul Pană 

Filipescu, Filipestii de Târg 

- Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Carrefour , Ploiesti 

- Parteneriat cu Teatrul Magic Rothini, Teatrul de papusi Trilby PFA Ploiesti,  

- Parteneriat educational  cu editura EDU Târgu Mures 

- Parteneriat cu Romconcept International Solutions – Bucuresti 

- Parteneriat cu SC Raio Press SRL, Pascani 

- Parteneriat cu Asociatia Corint – Pro Lectura, Bucuresti 

- Parteneriat cu Clubul (Palatul) Copiilor Sebes, Județul Alba 

- Parteneriat cu Clubul Copiilor „Martha Bibescu”, Comarnic, Prahova 

- Parteneriat cu S.C Esential Proiect Educational SRL, Pitesti- Arges 

- Parteneriat cu Fundatia pentru stiinte si Arte Paralela 45, Pitesti,judetul Arges 

- Parteneriat cu Asociatia Umanitară ”INITIATIVA DA”, Resita, Judetul Caras- Severin        
 

- Parteneriat Grădiniță - Școală (membru) 

- Proiect de parteneriat educațional Școală – Grădiniță ,,Călătorie în lumea poveștilor” 

(coordonator)  

   -Parteneriate cu următoarele instituții de învățământ: 

 Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Pitești, Școala Gimnazială „Tudor 

Mușatescu” - Pitești,  Școala Gimnazială Șirețel – Iași, Școala Gimnazială Nr 2 Motru – Gorj, 

Liceul  Grădinița cu PP Căsuța Fermecată, Loc. Gherla – Cluj, Liceul Tehnologic ”Nicolae 

Bălcescu” Flămânzi, Școala Gimnazială nr. 7 ”Sfanta Maria ”Timișoara,  Liceul Teoretic 

“Șerban Vodă” Slănic – Prahova, Şcoala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamţ – Jud Neamț, Liceul 

Teoretic ,,Ioan Pascu” –Codlea, Jud Brașov,  Şcoala Gimnazilă  Chețani - județul Mureș, 

Liceul Tehnologic Adjudeni, Comuna Tămășești - județul Neamț,  Liceul Pedagogic „ Spiru 

Haret” Buzău, Școala Gimnazială Nr 27 Timișoara, Școala Gimnazială Nr. 5  Piatra-Neamț, 

Școala Gimnazială Nr 1 Albeni, Gorj, Școala Gimnazială Nr 1 Comuna Sălătrucel- județul 

Vâlcea, Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti, Prahova, Şcoala Gimnazială „Alexandru 

Ioan Cuza” Câmpina – jud. Prahova,  Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Brăila, Școala 

Gimnazială Nr 1 Hilișeu –Horia Județul Botoșani, Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița, 

Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani, Şcoala „Gheorghe Nicolau” Români, Judeţul 

Neamţ, Școala Gimnazială Pîrșcoveni, județul Olt, Școala Gimnazială Nr 1 Plopiș, Județul 

Sălaj, Şcoala Gimnazială ,,Carol I”, orașul Plopeni – Prahova, Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Brăila. 

 



        Publicaţii: 

  (lucrările de la simpozioane) 

- ,,,,DDeesspprree  eedduuccaațțiiee  șșii  rreeuușșiittaa  șșccoollaarrăă””  

--  ,,MMooddaalliittăățții    ddee  ssttiimmuullaarree  aa  îînnvvăățțăărriiii  llaa  șșccoollaarruull  mmiicc””  

--  ,,Actul de predare - învățare – evaluare între tradițional și modern” 

--  ,,,,IInntteelliiggeennțțaa  eemmooțțiioonnaallăă  șșii  mmaannaaggeemmeennttuull  ccoonnfflliicctteelloorr””  ((îînn  ccoollaabboorraarree  ccuu  pprrooff..  îînnvv..  pprriimmaarr  

MMuusstteeaațțăă  MMaarriiaa--DDaanniieellaa))  

--  ,,Creativitatea la școlarul mic” 

 - Rolul familiei și a celor ,,șapte ani de acasă” în conduita școlară a copiilor” 

--  ,,Rolul  familiei în reușita școlară a elevului” 

--  ,,Pledoarie pentru lectură într-o lume informatizată” ((îînn  ccoollaabboorraarree  ccuu  pprrooff..  îînnvv..  pprriimmaarr     

      MMuusstteeaațțăă  MMaarriiaa--DDaanniieellaa))  

                                                                 

*la clasa I B , profesor învăţământ primar Ştir Beatrice 

   

   - în cadrul Cercului pedagogic: - lecţie: ,,Abordarea integrată a activităţilor din învăţămâtul 

primar, utilizând metode şi procedee didactice adecvate” - an şcolar 2016 - 2017, semestrul II                                                    

   - cursuri de formare şi dezvoltare profesională:  

   - ,,Leadership în organizaţiile şcolare”, 2016, 30 credite 

   - ,,Management educaţional performant”, 2017, 15 credite 

   * simpozioane, conferinţe: 

   - Simpozion judeţean: ,,După datini…colindăm” 

   - Simpozion internaţional: ,,Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare” 

   - Simpozion naţional: ,,Să ne implicăm cu responsabilitate în viaţa celor de lângă noi” - 

voluntariat 

   - Simpozion naţional: ,,Creativitate şi inovaţie în învăţământul centrat pe elev” 

  *  proiecte naţionale derulate la nivel local / judeţean / interjudeţean / naţional/ 

internaţional ( iniţiate la nivelul şcolii sau la care şcoala este parteneră ) 

- Parteneriat educaţional ,,Şcoală - Grădiniţă” 

- Parteneriat educaţional ,,Călătorie în lumea poveştilor” 

- Proiect educaţional ,,De la mine cu mult drag…” 

- Proiect de parteneriat educaţional ,,Caravana prieteniei” 

1. Promovarea imaginii şcolii: 

 

   a) concursuri şcolare la care au participat elevii în acest an şcolar: ( premii obţinute ) 

    an şcolar 201 - 2017 

   - concurs judeţean ,,Misteriosul Univers” - premiul I - 1 

                                                       - premiul special - 3 

   - concurs naţional ,,Gazeta matematică junior” - premiul III - 1 

   - concurs naţional ,,Festivalul toamnei” - menţiune - 1 

   - concurs interjudeţean ,,Sărbătoarea crizantemelor” - premiul I - 1 

                                                                                       - premiul II - 1 

   - concurs judeţean ,,După datini colindăm” - premiul I - 2 

   - concurs internaţional ,,Culorile toamnei” - premiul III - 1 

   - concurs naţional ,,Comper” - etapa I CLR - premiul I - 7 

                                                                         - premiul II - 8 

                                                                         - premiul III - 5 

                                                                         - menţiune - 3 

                                                                 MEM - premiul I - 1 

                                                                           - premiul II - 6 

                                                                           - premiul III - 9 

                                                                           - menţiune - 4 

                                                    Etapa a II - a CLR - premiul I - 8 

                                                                                  - premiul II - 6 

                                                                                  - premiul III - 6 



                                                                                  - menţiune - 1 

                                                                          MEM - premiul I - 3 

                                                                                    - premiul II - 6 

                                                                                    - premiul III - 2 

                                                                                    - menţiune - 9 

   - concurs interjudeţean ,,Culorile toamnei” - premiul III - 1 

   - concurs regional ,,Clipe de toamnă” - premiul II - 1 

                                                                - menţiune - 1 

   - concurs internaţional ,,Magia toamnei” - premiul III - 1 

   - concurs naţional ,,Autoportret” - menţiune - 2 

   - concurs internaţional ,,Formidabilii” - premiul I - 8 

                                                                - premiul II - 1 
   - concurs internaţional ,,Discovery” - premiul performer - 11 

                                                             - premiul I - 1 

                                                             - premiul II - 1 

   - concurs judeţean ,,Magia Crăciunului” - premiul I - 1 

   - concurs judeţean ,,Zâmbet de copil” - premiul III - 1 

   - concurs naţional ,,Mărţişorul românesc” - premiul II - 1 

                                                                      - premiul III - 2 

   - concurs ,,Târg de mărţişoare” - premiul II - 1 

                                                     - premiul III - 2 

   - Concurs naţional ,,Colind de Crăciun” - premiul I - 1 

                                                                    - premiul II - 1 

                                                                    - premiul III – 1 

 

*la clasa I A-profesor învăţământ primar Musteaţă Daniela 

 

An școlar 2016/2017 

 09.2016 – “Toamnă mândră, harnică…” 

 10.2016  -   Ziua educatiei – activitate comunӑ parinti-copii 

 10.2016  - ,,Rădăcini tinere pentru pădurile de mâine’’-activitate de voluntariat - plantare a 

unor copaci 

 10.2016 – Spectacol de magie Trupa Rhotini  

 10.2016 – Ziua Armatei Române 

 10. 2016 – Excursie Ploiești 

 11 . 2016 – Festivalul „Bogățiile Toamnei” 

 11.2016 -  Ziua Internațională pentru toleranță  

 11.2016 - ,,Florile toamnei ne zâmbesc” (activitate ecologică) 

 12.2016 – ” La mulți ani, România!” – activitate dedicată zilei României 

 12.2016 – ” Iarna pe uliță” – activitate în parteneriat cu Grădinița nr 2 Filipeștii de Pădure 

 12.2016 - Colinde, colinde, e vremea colindelor! - program de colinde la instituții și firme din 

localitate (Liceul Teoretic Comuna Filipeștii de Pădure,  Primaria și Consiliul Local Filipeștii de 

Pădure, SC Marisan SRL, SC Debit Metal Proces SRL, Cris- Tim, SC. Sumo SRL) – colaborare 

cu clasa P A, p.î.p.Petre Mihaela 

 12.2016 - ”Uite, vine Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

  01.2017 –” Eminescu e doar unul!” – concurs (date despre viata scriitorului,creatia sa) 

 24.01.2017 – Unirea Micӑ – activitate integrata in programul festiv  organizat la nivelul comunei 

 02.2017 – ”Fantezii de Primăvară”  

 03.2017 – ”Magazinul Literar – Moment închinat lui Ion Creangă” 

 04.2017 – “7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătății” 

 04. 2017 – “Sărbătorile Pascale în inimile copiilor“ (atelier de creație) 

 05.2016 – ”Luna mai -  luna Europei!” 

 29.05.2017 – ”Din tainele olăritului!” – excursie Piscu (atelierul de olărit) 

 06.2017 – ”Caravana Prieteniei”- activitate ȋn parteneriat cu Școala Ioan Moga Dițești 

 06.2017 – Concurs de biciclete – activitate in parteneriat cu Politia locala Filipestii de Padure 

  06.2017 – ”Serbarea Abecedarului”– activitate comuna elevi/parinți 

 



 ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ 
 

  în cadrul Comisiei metodice 
  “Climatul educativ din familie – un pas spre succes“ (29 septembrie 2016)             

 în cadrul cercului Cercului pedagogic –  

-lecție: “De la lume adunate și-napoi în lume date“ (șezătoare folclorică – 7 aprilie 2017) 

 cursuri de formare și dezvoltare profesională, cu precizarea anului în care a fost 

parcurs, a numărului de ore și/sau a numărului de credite profesionale transferabile 

obținute 

   Curs Formator (anul 2016, 50 de ore) 

   Curs Management Educațional (anul 2017, 4 ore), organizat la Chișinău, Republica Moldova 

 “Instrumente multimedia în școală“(anul 2017, 40 de ore/ 10 credite) 

 “Management educațional performant“(anul 2017, 60 de ore/ 15 credite) 

 

 simpozioane, conferințe – participare cu lucrare 
 

 

-Simpozion regional “Educație și calitate în școală“ inițiat de Școala Gimnazială “Sfânta Vineri”, 

Ploiești, cu  lucrarea “Calitate în didactica interactivă” (noiembrie 2016) 

- Simpozion internațional “Cartea, condiție a demersului educațional de calitate”, ediția 

 a VI-a, inițiat de Grădinița cu PP nr 8 Buzău, unde am prezentat lucrarea “Pledoarie pentru lectură 

într-o lume informatizată” (noiembrie 2016) 

-Conferință națională “Teaching the Google Generation“, inițiată de Școala Gimnazială “Nicolae 

Bălcescu”, Craiova, cu lucrarea “Calculatorul – instrument educațional“ (noiembrie 2016 

-Simpozionul național “Violența, o realitate a zilelor noastre“  ed. a VI-a, inițiat de Școala Gimnazială 

“Mihai Eminescu”, Craiova,cu lucrarea “Inteligența emoțională și managementul conflictelor” 

(noiembrie 2016) 

-Simpozion național “Didactica specialității – de la teorie la practică“ inițiat de Liceul “Spiru Haret”, 

Târgoviște , cu lucrarea “Actul de predare, învățare, evaluare între tradițional și modern“ (decembrie 

2016) 

-Simpozion cu participare internațională “Farmecul Crăciunului - Obiceiuri și tradiții”, inițiat de 

Grădinița cu PP Nr 2, Șimleu Silvaniei, Jud Sălaj, cu lucrarea “Să fim mai buni…de Crăciun!“ 

(decembrie 2016) 

-Simpozion Național “Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei”, Ediția a VI-a, inițiat de Școala 

B.P.Hașdeu, Iași, cu lucrarea “Familia și rolul ei în reușita educațională a elevului" (decembrie 2016) 

-Simpozion internațional “Educația, investiție spirituală  în om“, inițiat de  Școala Gimnazială nr 10 

Suceava, cu lucrarea “Ajută un copil!“ (ianuarie 2017) 

-Simpozion interjudețean “Cultura – spațiu al identității naționale”, inițiat de Colegiul Tehnic 

„Dimitrie Ghika” Comăneşti, cu lucrarea “Importanța păstrării identității naționale într-o epocă a  

globalizării“ (ianuarie 2017) 

-Simpozion național “Importanța lecturii în procesul instructiv-educativ”, inițiat de Școala Gimnazială 

nr 6, Râmnicu Sărat, cu lucrarea “Dezvoltarea deprinderilor de lectură” 

 (februarie 2017) 

-Simpozion național “Performanță și prestigiu în educație, transdisciplinaritate, creativitate”, inițiat 

de Liceul Teoretic “ Aurel Vlaicu”, Breaza, cu lucrarea “Creativitate în abordarea procesului instructiv-

educativ la clasa pregătitoare“ (februarie 2017) 

-Simpozion național “Cei șapte ani de acasă!”, organizat de Esențial Proiect Educațional, cu lucrarea 

“Importanța celor șapte ani de acasă“ (martie 2017) 

-Conferința internațională ABA, inițiată de Asociația de Terapie Comportamentală, ediția 

 a VI-a,  București (aprilie 2017) 

 

 PROMOVAREA IMAGINII  ȘCOLII 
 

 Concursuri școlare la care au participat elevii în acest an școlar (premii obținute) 

I) Concursul Național COMPER  (etapa I) – limbă și comunicare                -17x Premiul I 

                                                                                                                          -2x Premiul II 

                                                                                                                          -3x Premiul III 

                                                                                                                          -2x Mențiune 

                                                                       -matematică-                            -13x Premiul I 



                                                                                                                          -9x Premiul II 

                          -1x Premiul III 

                          -1x Mențiune 

II) Concursul Național COMPER  (etapa a II-a) – limbă și comunicare        -13x Premiul I 

                                                                                                                          -7x Premiul II 

                                                                                                                          -2x Premiul III 

                                                                                                                          -1x Mențiune 

                                                                              -matematică-                       -9x Premiul I 

                                                                                                                          -8x Premiul II 

                          -2x Premiul III 

                          -1x Mențiune 

III) Concursul interjudețean de creație artistico-plastică 

  „CULORILE TOAMNEI”                                                                            -1xPremiul II 

IV) Concursul interjudețean de creație  plastică și literară 

  „ SĂRBĂTOAREA CRIZANTEMELOR”                                                  -1xPremiul I 

                                                                                                                         -1xPremiul II 

V) Concursul Regional de creație plastică  

 „CLIPE DE TOAMNĂ”          

                                                                                                                         -1x Mențiune                                                            

VI) Concursul Regional cultural artistic   

„COȘUL TOAMNEI”                 

                                                                                                                          -2x Premiul III 

VII) Concursul Regional de creație plastică și literară  

„TOAMNA PRIN OCHI DE COPIL”                                                             -1x Premiul I 

                                                                                                                          -2x Premiul II 

                              -2x Premiul III    

VIII) Concursul Județean  

„TOAMNA COPIILOR”                                                                                  -1x Premiul II 

                       -1x Mențiune     

IX)  Concurs Regional     

 “GÂND PENTRU TOAMNĂ”                                                                                                                                                  

                                                                                                                           -1x Premiul I 

                                                                                                                           -1x Premiul III 

                        -1x Mențiune    

X) Concurs Internațional de Creație plastică  

 „MAGIA TOAMNEI”                                                                                      -1x Premiul II                                  

                                                                                                                                                        

XI) Concurs Național  

 “ ICOANA SUFLETULUI DE COPIL”                                                          -1x Premiul II 

                                                                                                                           -1x Mențiune 

XII) Concurs Național „ AUTOPORTRET”                                                

                                                                                                                           -1x Premiul III 

XIII) Concurs Regional  „ZÂMBET DE COPIL”                                             

                                                                                                                          -1x Premiul I 

 

XIV) Concurs Județean de Creație artistico-plastică 

„ARMONIA ȘI CULORILE VIEȚII PRIN OCHI DE COPIL” 

                                                                                                                          -1xPremiul I 

                                                                                                                          -1x Premiul II 

                                                                                                                          -1x Premiul III 

                       -1x Mențiune    

XV) Concurs Județean  de Creație plastică 

 „ FANTEZII DE TOAMNĂ”                                                                          -1x Mențiune    

XVI) Concurs Internațional „ FORMIDABILII”                                           

                                                                                                                         -14 xPremiul I 

                                                                                                                           -4 x Premiul II 

                                                                                                                           -4 x Premiul III 

                        -1 x Mențiune   

XVII) Concurs Internațional  „DISCOVERY”                                              

                                                                                                                          -6xPremiul I                                                                                               



                                                                                                                          -5x Premiul II 

                                                                                                                          -2x Premiul III 

XVIII) Concurs Județean  de Creație literară și Artistico-Plastică 

„EMINESCU – INSPIRAȚIE ȘI CULOARE”        

                                                                                                                          -1xPremiul III    

XIX)  Concurs Județean  

 „GRUPA/CLASA MEA-I CEA MAI FRUMOASĂ”                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          -1xPremiul II  

 

d)  Proiecte educaționale derulate la nivel local /interjudețean/național/internațional (inițiate la 

nivelul școlii sau la care școala este partener) 
 

-Parteneriat  Educațional Școala - Grădiniță, Grădinița  nr 2  și nr 1, Filipeștii de Pădure 

-„Călătorie în lumea poveștilor” - Parteneriat  Educațional Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de 

Pădure – Grădinița  nr 2 și Grădinița nr 1, Filipeștii de Pădure 

-„Caravana prieteniei” - Parteneriat Educațional Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure – 

Școala Ioan Moga, Dițești 

-Parteneriat Educațional Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure – Poliția Locală, Filipeștii de 

Pădure 

-Parteneriat Educațional Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure – Biserica Sfinții Trei Ierarhi, 

Filipeștii de Pădure 

-Parteneriat Educațional Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure – Conacul Pană Filipescu, 

Filipeștii de Târg 

-Parteneriat Educațional Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure – Carrefour , Ploiești 

-Parteneriat cu Teatrul Magic Rothini, Teatrul de papuși Trilby PFA Ploiești,  

-Parteneriat educațional  cu editura EDU Târgu Mureș 

-Parteneriat cu Romconcept International Solutions – București 

-Parteneriat cu SC Raio Press SRL, Pașcani 

-Parteneriat cu Asociația Corint – Pro Lectura, București 

-Parteneriat cu Clubul (Palatul) Copiilor Sebeș, Județul Alba 

-Parteneriat cu Clubul Copiilor „Martha Bibescu”, Comarnic, Prahova 

-Parteneriat cu S.C Esențial Proiect Educațional SRL, Pitești- Argeș 

-Parteneriat cu Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, Pitești,județul Argeș 

-Parteneriat cu Asociația Umanitară ”INIȚIATIVA DA”, Reșița, Județul Caraș - Severin        

   -Parteneriate cu următoarele instituții de învățământ:  

 Liceul Teoretic Peciu Nou (județul Timiș), Liceul Teoretic „Callatis”- Mangalia, Școala Gimnazială 

„Carol I” – Curtea de Argeș, Liceul Tehnologic „George Barițiu” Oradea, Școala Gimnaziala nr. 1 

Bicazu-Ardelean, Școala Gimnazială ”Theodor Aman” Campulung Muscel, Școala Gimnazială Liliești 

- Prahova, Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Pitești, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” - 

Pitești,  Școala Gimnazială Șirețel – Iași, Școala Gimnazială Nr 2 Motru – Gorj, Liceul  Grădinița cu 

PP Căsuța Fermecată, Loc. Gherla – Cluj, Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Flămânzi, Școala 

Gimnazială nr. 7 ”Sfanta Maria ”Timișoara,  Liceul Teoretic “Șerban Vodă” Slănic – Prahova, Şcoala 

Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamţ – Jud Neamț, Liceul Teoretic ,,Ioan Pascu” –Codlea, Jud Brașov,  

Şcoala Gimnazilă  Chețani - județul Mureș, Liceul Tehnologic Adjudeni, Comuna Tămășești - județul 

Neamț,  Liceul Pedagogic „ Spiru Haret” Buzău, Școala Gimnazială Nr 27 Timișoara, Școala 

Gimnazială Nr. 5  Piatra-Neamț, Școala Gimnazială Nr 1 Albeni, Gorj, Școala Gimnazială Nr 1 

Comuna Sălătrucel- județul Vâlcea, Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti, Prahova, Şcoala 

Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Câmpina – jud. Prahova,  Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” 

Brăila, Școala Gimnazială Nr 1 Hilișeu –Horia Județul Botoșani, Colegiul Național „Traian Lalescu” 

Reșița, Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani, Şcoala „Gheorghe Nicolau” Români, Judeţul 

Neamţ, Școala Gimnazială Pîrșcoveni, județul Olt, Școala Gimnazială Nr 1 Plopiș, Județul Sălaj, 

Şcoala Gimnazială ,,Carol I”, orașul Plopeni – Prahova, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Brăila. 

 

 Publicații 

 

-Lucrarea “Calitate în didactica interactivă” (noiembrie 2016) 

   -Lucrarea “Pledoarie pentru lectură într-o lume informatizată” (noiembrie 2016) 

   -Lucrarea “Calculatorul – instrument educațional“ (noiembrie 2016) 

   -Lucrarea “Actul de predare, învățare, evaluare între tradițional și modern“ (decembrie 2016) 

   -Lucrarea “Să fim mai buni…de Crăciun!“ (decembrie 2016) 



   -Lucrarea “Familia și rolul ei în reușita educațională a elevului" (decembrie 2016) 

   -Lucrarea “Ajută un copil!“ (ianuarie 2017) 

   -Lucrarea “Importanța păstrării identității naționale într-o epocă a  globalizării“(ianuarie 2017) 

   -Lucrarea “Dezvoltarea deprinderilor de lectură”  (februarie 2017) 

      -Lucrarea “Creativitate în abordarea procesului instructiv-educativ la clasa 

pregătitoare“(februarie2017) 

   -Lucrarea “Importanța celor șapte ani de acasă“ (martie 2017) 

   -Carte de Management Educațional “Jocul – factor socializator la școlarul mic”, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, Brăila, 2017 

 

 *la clasa a II a A- învăţător Nuţă Constanţa 

 

09.2016-  Participare în cadrul Programului Cultural ,,România mea”- Agenţia de  

                 turism ,,Itinera Nova” Septembrie 2016 

      09.2016 – “Toamnă mândră, harnică…’’              

            10.2016  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ parinti-copii 

10.2016  - ,,Rădăcini tinere pentru pădurile de mâine’’-activitate de voluntariat -

plantare a unor copaci 

10.2016 – Spectacol de magie Trupa Rhotini  

10.2016 – Ziua Armatei Române 

            11 . 2016 – Festivalul „Bogătiile Toamnei” 

11.2016 -  Ziua Internatională pentru tolerantă  

11.2016 - ,,Florile toamnei ne zâmbesc” (activitate ecologică) 

12.2016 – ” La multi ani, România!” – activitate dedicată zilei României 

12.2016 – ” Iarna pe ulită” – activitate în parteneriat cu Grădinița nr 2 Filipeștii de 

Pădure 

12.2016 - Colinde, colinde, e vremea colindelor! - program de colinde la parintii si 

bunicii elevilor clasei a II a A 

12.2016 - ”Uite, vine Mos Crăciun!” –serbare de Crăciun 

 01.2017 –” Eminescu e doar unul!” – concurs (date despre viata scriitorului,creatia sa) 

24.01.2017 – Unirea Mica – activitate integrata in programul festiv  organizat la nivelul 

comunei 

02.2017 – ”Fantezii de Primăvară”  

03.2017 – ”Magazinul Literar – Moment închinat lui Ion Creangă” 

04.2017 – “7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătătii” 

04. 2017 – “Sărbătorile Pascale în inimile copiilor“ (atelier de creatie) 

05.2016 – ”Luna mai -  luna Europei!” 

06.2017 – ”Caravana Prieteniei”- activitate in parteneriat cu Scoala Ioan Moga Ditesti 

06.2017 – Concurs de biciclete – activitate in parteneriat cu Politia locala Filipestii de  

                 Padure 

06.2017 – Serbare scolara,, Ce bine e  in vacanta mare !”– activitate comuna  

                 elevi/parinti 

 

  Cursuri de formare si dezvoltare profesionala: an/nr.ore/credite 

 

- Management si leadership in organizatiile scolare (60 credite); 

- Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat – 

promotor al invatarii pe tot parcursul vietii  - (5 credite); 

- Management educational performant - (15 credite). 

-  

PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 

 Concursul National COMPER  (etapa I) – limbă și comunicare                -15x Premiul I 

                                                                                                                          -4x Premiul II 

                                                                                                                          -1x Premiul III 

                                                                                                                          -2x Mentiune 



                                                                       -matematică-                            -16x Premiul I 

                                                                                                                          -5x Premiul II 

                          -1x Premiul III 

                          -1x Mențiune 

II) Concursul National COMPER  (etapa a II-a) – limbă și comunicare        -16x Premiul I 

                                                                                                                          -4x Premiul II 

                                                                                                                          -1x Premiul III 

                                                                                                                          -1x Mentiune 

 

                                                                              -matematică-                        -18x Premiul I 

                                                                                                                          -   3x Premiul II 

                          -   2x Premiul III 

                          -   1x Mentiune   

 

                           

III)Concursul ,,Povestile Cangurului”                                                              -7xEXCELENT 

                                                                                                                           -1 FOARTE  BINE 

                                                                                                                           -1 BINE 

   

IV)Concursul,,Cangurasul Matematician:”                                                         7xEXCELENT 

                                                                                                                            4x FOARTE BINE 

                                                                                                                              1x BINE 

 

V)GAZETA MATEMATICA JUNIOR  (etapaI)                                              2x Premiul I 

                                                                                                                           -1x Premiul   II 

                                                                                                                            -1x Premiul  III 

 

                                                                   (etapa a II a   )                                    -3x Premiul I 

                                                                                                                               -4xPremiul  II     

 

VI) Concursul interjudetean de creatie artistico-plastică 

  „CULORILE TOAMNEI”                                                                            -   1xPremiul II 

VII) Concursul interjudetean de creatie  plastică si literară 

  „ SĂRBĂTOAREA CRIZANTEMELOR’’ 

                                                                                                                      -   1xPremiul III                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                    

VIII) Concurs International de Creatie plastică  

 „MAGIA TOAMNEI”                                                                                      -1x Premiul II                                  

                                                                                                                                                        

IX) Concurs National „ AUTOPORTRET”                                                

                                                                                                                           -1x Premiul III 

XI) Concurs Regional  „ZÂMBET DE COPIL”                                                 1x premiul II   

 

  -1x Premiul II  

 

 Proiecte educationale derulate la nivel localjudeteaninterjudetean/national/international 

(initiate la nivelul scolii sau la care scoala este partener) 

 

- -Parteneriat  Educational scoala - Grădinită, Grădinita  nr 2  si nr 1, Filipestii de Pădure 

- -„Călătorie în lumea povestilor” - Parteneriat  Educational Liceul Teoretic, Comuna 

Filipestii de Pădure – Grădinita  nr 2 si Grădinita nr 1, Filipestii de Pădure 

- -„Caravana prieteniei” - Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de 

Pădure – Scoala Ioan Moga, Ditesti 

- -Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Politia Locală, 

Filipestii de Pădure 



- -Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Biserica Sfintii 

Trei Ierarhi, Filipestii de Pădure 

- -Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Conacul Pană 

Filipescu, Filipestii de Târg 

- -Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Carrefour , Ploiesti 

- -Parteneriat cu Teatrul Magic Rothini, Teatrul de papusi Trilby PFA Ploiesti,  

- -Parteneriat educational  cu editura EDU Târgu Mures 

- -Parteneriat cu Romconcept International Solutions – Bucuresti 

- -Parteneriat cu SC Raio Press SRL, Pascani 

- -Parteneriat cu Asociatia Corint – Pro Lectura, Bucuresti 

- -Parteneriat cu Clubul (Palatul) Copiilor Sebes, Județul Alba 

- -Parteneriat cu Clubul Copiilor „Martha Bibescu”, Comarnic, Prahova 

- -Parteneriat cu S.C Esential Proiect Educational SRL, Pitesti- Arges 

- -Parteneriat cu Fundatia pentru stiinte si Arte Paralela 45, Pitesti,judetul Arges 

- -Parteneriat cu Asociatia Umanitară ”INITIATIVA DA”, Resita, Judetul Caras- Severin        

-    -Parteneriate cu următoarele instituții de învățământ:  

-  Liceul Teoretic Peciu Nou (județul Timiș), Liceul Teoretic „Callatis”- Mangalia, Școala 

Gimnazială „Carol I” – Curtea de Argeș, Liceul Tehnologic „George Barițiu” Oradea, 

Școala Gimnaziala nr. 1 Bicazu-Ardelean, Școala Gimnazială ”Theodor Aman” Campulung 

Muscel, Școala Gimnazială Liliești - Prahova, Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” 

Pitești, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” - Pitești,  Școala Gimnazială Șirețel – Iași, 

Școala Gimnazială Nr 2 Motru – Gorj, Liceul  Grădinița cu PP Căsuța Fermecată, Loc. 

Gherla – Cluj, Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Flămânzi, Școala Gimnazială nr. 7 

”Sfanta Maria ”Timișoara,  Liceul Teoretic “Șerban Vodă” Slănic – Prahova, Şcoala 

Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamţ – Jud Neamț, Liceul Teoretic ,,Ioan Pascu” –Codlea, Jud 

Brașov,  Şcoala Gimnazilă  Chețani - județul Mureș, Liceul Tehnologic Adjudeni, Comuna 

Tămășești - județul Neamț,  Liceul Pedagogic „ Spiru Haret” Buzău, Școala Gimnazială Nr 

27 Timișoara, Școala Gimnazială Nr. 5  Piatra-Neamț, Școala Gimnazială Nr 1 Albeni, 

Gorj, Școala Gimnazială Nr 1 Comuna Sălătrucel- județul Vâlcea, Şcoala Gimnazială 

„Sfânta Vineri” Ploieşti, Prahova, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Câmpina – 

jud. Prahova,  Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Brăila, Școala Gimnazială Nr 1 

Hilișeu –Horia Județul Botoșani, Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița, Școala 

Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani, Şcoala „Gheorghe Nicolau” Români, Judeţul Neamţ, 

Școala Gimnazială Pîrșcoveni, județul Olt, Școala Gimnazială Nr 1 Plopiș, Județul Sălaj, 

Şcoala Gimnazială ,,Carol I”, orașul Plopeni – Prahova, Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Brăila. 

 

*la clasa a II-a profesor învăţământ primar Chiriţoiu Floricica 

 

1. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, CONFORM CALENDARULUI 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, PENTRU FIECARE LUNĂ A ANULUI 

ȘCOLAR 2016-2017 

 

      09.2016 – “Toamnă mândră, harnică…’’              

            10.2016  -  Ziua educației – activitate comunӑ parinți-copii 

10.2016  - ,,Rădăcini tinere pentru pădurile de mâine’’-activitate de voluntariat -

plantare de  copaci 

10.2016 – Spectacol de magie Trupa Rhotini  

10.2016 – Ziua Armatei Române 

10.2016 –; Zâna Toamnei;- activitate în parteneriat cu Grădinița nr.2 Filipeștii de 

Pădure 

 

11 . 2016 – Festivalul „Bogătiile Toamnei” 

11.2016 -  Ziua Internatională pentru toleranță  

12.2016 – ” La multi ani, România!” – activitate dedicată zilei României 



12.2016 - Colinde, colinde, e vremea colindelor! - program de colinde la parintii si 

bunicii elevilor clasei a II a B 

12.2016 - ”Uite, vine Mos Crăciun!” –șezătoare  de Crăciun 

 01.2017 –” Eminescu e doar unul!” – concurs (date despre viata scriitorului,creatia sa) 

24.01.2017 – Mica Unire – activitate integrata in programul festiv  organizat la nivelul 

comunei 

01.2017 – Lumea povestilor, – activitate în parteneriat cu Grădinița nr.1 Filipeștii de 

Pădure 

02.2017 – ”Fantezii de Primăvară”  

03.2017 – ”Magazinul Literar – Moment închinat lui Ion Creangă” 

04.2017 – “7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătătii” 

04. 2017 – “Sărbătorile Pascale în inimile copiilor“ (atelier de creatie) 

05.2016 – ”Luna mai -  luna Europei!” 

06.2017 – ”Caravana Prieteniei”- activitate in parteneriat cu Scoala Ioan Moga Ditesti 

06.2017 – Concurs de biciclete – activitate in parteneriat cu Politia locala Filipestii de  

                 Padure 

06.2017 – Serbare scolara,, Vine vacanta mare !”– activitate comuna  

                 elevi/parinti 

 

 Cursuri de formare si dezvoltare profesionala: an/nr.ore/credite 

 

- Management educational performant - (15 credite). 

-  

  Simpozioane, conferinte – participare/lucrari 

 

Simpozion ”Educația  

 

Concursuri şcolare(premii obţinute) 

 

 Concursul National COMPER  (etapa I) – limbă și comunicare                -15x Premiul I 

                                                                                                                          -4x Premiul II 

                                                                                                                          -1x Premiul III 

                                                                                                                          -2x Mentiune                                                                      

                                                                       -matematică-                            -16x Premiul I 

                                                                                                                          -5x Premiul II 

                          -1x Premiul III 

                          -1x Mențiune 

II) Concursul National COMPER  (etapa a II-a) – limbă și comunicare        -16x Premiul I 

                                                                                                                          -4x Premiul II 

                                                                                                                          -1x Premiul III 

                                                                                                                          -1x Mentiune 

 

                                                                              -matematică-                        -18x Premiul I 

                                                                                                                          -   3x Premiul II 

                          -   2x Premiul III 

 

 

VI) Concursul interjudetean de creatie artistico-plastică 

  „CULORILE TOAMNEI”                                                                            -   1xPremiul II 

VII) Concursul interjudetean de creatie  plastică si literară 

  „ SĂRBĂTOAREA CRIZANTEMELOR’’ 

                                                                                                                        -   1xPremiul III                                                                                                                          

                                                                  

                                                                                                                           

VIII) Concurs International de Creatie plastică  



 „MAGIA TOAMNEI”                                                                                      -1x Premiul II                                  

                                                                                                                                                        

IX) Concurs National „ AUTOPORTRET”                                                

                                                                                                                           -1x Premiul III 

XI) Concurs Regional  „ZÂMBET DE COPIL”                                             

                                                                                                                             

                 

  III) Concursul Județean 

 „ SĂ NE CUNOASTEM TRADITIILE”                                                     

                                                                                                      -1xPremiul II 

                                                                                           -2xPremiul III 

                                                                                           -1xMentiune 

V) Concurs National „ IARNA DE POVESTE”                           

                                                                                                                        - 1x Mentiune 

VI) Concursul de creatie plastică si  literară  

 „MIRACOLUL CRĂCIUNULUI”         

                                                                                                                          -1x Premiul III 

VII) Concurs National de artă plastică  

“ PORNI LUCEAFĂRUL”                                                                 

VIII) Concursul  

„CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVESTILOR”               -2x Premiul I 

                                                                                                                        -1x Premiul II 

          - 3x Mentiuni 

IX) Concursul  

„ A SOSIT PRIMĂVARA PE MELEAGURILE NOASTRE”    

          - 3x Premiul I 

    

XII) Concursul  „BUCURIA PRIMĂVERII”    -2x Premiul I 

          -1xPremiul III 

XIII) Concursul 

 “PRIMĂVARA, ANOTIMP AL BUCURIEI”  

          -1x Premiul II 

          -1xPremiul  

      

XVI) Concursul Județean 

 „PE PLAIURI MIORITICE”   

-1x Premiul II 

 

  Proiecte educationale derulate la nivel local/ judetean/ interjudetean/ national/ 

international (initiate la nivelul scolii sau la care scoala este partener) 

 

- -Parteneriat  Educational scoala - Grădinită, Grădinita  nr 2  si nr 1, Filipestii de 

Pădure 

- -„Călătorie în lumea povestilor” - Parteneriat  Educational Liceul Teoretic, Comuna 

Filipestii de Pădure – Grădinita  nr 2 si Grădinita nr 1, Filipestii de Pădure 

- -„Caravana prieteniei” - Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii 

de Pădure – Scoala Ioan Moga, Ditesti 

- -Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Politia 

Locală, Filipestii de Pădure 

- -Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Biserica 

Sfintii Trei Ierarhi, Filipestii de Pădure 

- -Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Conacul 

Pană Filipescu, Filipestii de Târg 

- -Parteneriat Educational Liceul Teoretic, Comuna Filipestii de Pădure – Carrefour , 

Ploiesti 



- -Parteneriat cu Teatrul Magic Rothini, Teatrul de papusi Trilby PFA Ploiesti,  

- -Parteneriat educational  cu editura EDU Târgu Mures 

- -Parteneriat cu SC Raio Press SRL, Pascani 

- -Parteneriat cu Asociatia Corint – Pro Lectura, Bucuresti 

- -Parteneriat cu Clubul (Palatul) Copiilor Sebes, Județul Alba 

- -Parteneriat cu Clubul Copiilor „Martha Bibescu”, Comarnic, Prahova 

- -Parteneriat cu S.C Esential Proiect Educational SRL, Pitesti- Arges 

- -Parteneriat cu Fundatia pentru stiinte si Arte Paralela 45, Pitesti,judetul Arges 

- -Parteneriat cu Asociatia Umanitară ”INITIATIVA DA”, Resita, Judetul Caras- 

Severin        

-  

*La clasa a III-a , professor învăţământ primar Bumbăcea Cristina 

 

.Activităţi extraşcolare, conform Calendarului activităţilor educative 

 

 *Toamnă,mândră ,harnică-sept. 2016 

 *Ziua  Educaţiei-oct. 2016 

 *Ziua armatei române-oct.2016 

 *Festivalul toamnei-7nov.-13 nov. 2016 

  *1 Decembrie-Ziua Naţională a României-dec.2016 

 *Uite,vine Moş Crăciun-serbare-dec.2016 

 *Magazin literar:Eminescu,sufletul poporului roman /Caragiale –ian.2017 

 *E ziua ta, mămico-serbare mart. 2017 

 *Sărbători pascale-apr.2017 

 *Ziua Europei/independenţei-mai2017 

 

cursuri de formare şi dezvoltare profesională 

 

*Formator -2017 /50 ore 

*Colaborarea în clasa digital -2017 /20 ore 

*Şcoala şi familie-nevoia de comuniune -2017 /6 ore 

*Management educaţional-2017/15 credite 

 

Promovarea imaginii şcolii 

 

Concursuri şcolare la care au participat elevii: 

*Autoportret  1-II,1-III,1-M 

*Iubim natura  1-II 

*Toamna copiilor  1-I,1-M 

*Coşul toamnei  1-II, 2-III 

*Culorile toamnei  1-III,1-M 

*Magia toamnei  1-I 

*În aşteptarea sărbătorilor de iarnă  1-II, 1-III 

*Icoana sufletului de copil  1-III, 1-M 

*Magia sărbătorilor de iarnă  3-M 

*Magia Crăciunului  3-II 

*Bradul în spiritul copilăriei  1-I. 1-II,1-III 

*În aşteptarea lui Moş Crăciun  5-I 

*Miracolul Crăciunului  1-I,1-II,1-III 

*Tărâmul magic al copilăriei  1-I,1-II,1-III,3-M 

*E iarnă şi sunt sărbători  1-II 

*Moş Crăciun, bucuria copiilor  1-I,1-II,1-III 

*Sărbătorile românilor de pretutindeni  1-M 

*Lumea îngerilor văzută prin ochi de copil  1-II,1-M 



*Olimpiada judeţeană de ed. Civică  1-III 

*Mărţişorul-bucuria primăverii  4-I 

*Mărţişorul-tradiţie şi simbol  1-I,2-II 

*Copilul în lumea cuvintelor  2-I,1-II 

*Aripi de primăvară  1-M 

*Copilul artist-Atelierul de creaţie  1-II, 1-M 

*Din suflet pentru mama  1-I 

*Zâmbet de copil  1-II,1-III 

*Comper-Limba română-faza national-un participant Manolache Maria 

 

Simpozioane,conferinţe organizate la nivelul şcolii/judeţului/sau naţional/internaţional 

 

*Cei 7 ani de acasă-simpozion naţional /cu publicaţie pe CD 

* Cartea,condiţie a demersului educaţional de calitate-simpozion internaţional/cu publicaţie 

*Farmecul Crăciunului-simpozion internaţional/cu publicaţie pe CD 

 

Proiecte educaţionale derulate la nivel local/ judeţean/ interjudeţean/ naţional/ 

internaţional 

 

 *Proiect regional: Sărbătorile românilor de pretutindeni-partener 

 *Proiect interjudeţean:Magia iernii-partener 

 *Proiect local:Podul prieteniei-coordonator 

 *Proiect  naţional:Pro lectura-partener 

 *Proiect interjudeţean:Litera ca simbol plastic-partener 

 *Proiect judeţean CJ:Copilărie,vis şi fantezie-partener 

 *Proiect zonal:Copil ca tine sunt şi eu-coordonator 

 

Publicaţii: 

 

*Autoportret-coordonator elevi 

*Copilul în lumea cuvintelor-coordonator elevi 

 

*La clasa a III-a, învăţător Braşov Mariana 

 
Activităţi extraşcolare, conform Calendarului activităţilor educative 

*Toamnă,mândră ,harnică-sept. 2016 

*Ziua  Educaţiei-oct. 2016 

*Ziua armatei române-oct.2016 

*Festivalul toamnei-7nov.-13 nov. 2016 

 *1 Decembrie-Ziua Naţională a României-dec.2016 

*Uite,vine Moş Crăciun!-serbare-dec.2016 

*Magazin literar:Eminescu,sufletul poporului roman /Caragiale –ian.2017 

*E ziua ta, mămico!-serbare mart. 2017 

*Sărbători pascale-apr.2017 

*Ziua Europei/Independenţei-mai2017 

Proiecte educaţionale derulate la nivel local/judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional 

 *Proiect regional: Sărbătorile românilor de pretutindeni-partener 

 

*La clasa a IV-a, învăţător Braşov Viorica 

 

1. Activităţi extraşcolare conform Calendarului activităţilor educative pentru fiecare lună 

a anului şcolar 2016 - 2017 

   - ,,Ziua Educaţiei” ( activitate în colaborare cu biblioteca şcolii ) 

   - Festivalul ,,Bogăţiile toamnei” - ediţia a III - a 

   - ,,La mulţi ani, România!” 

   - ,,Vin sărbătorile de iarnă!” 



   - Ziua Culturii Naţionale - ,,Eminescu, sufletul poporului român” 

   - ,,Fantezii de primăvară” 

   - moment închinat lui Ion Creangă - ,,Magazin literar” 

   - ,,Hristos a înviat!” - expoziţii 

   - Luna mai - luna Europei - 9 Mai - Ziua Europei” 

 

        Cursuri  de formare: 

 

Personalul  didactic din  sistemul  de  invatamant  preuniversitar  si universitar de  stat  

promotor  al  invatarii  pe  tot  parcursul  vietii(5 credite) 

03.05.2017-14.05.2017 “Management educational  performant” 

 

Promovarea imaginii scolii 

 

a) concursuri şcolare la care au participat elevii în acest an şcolar: ( premii obţinute ) 

Comper-  Limba si literatura romana            –sem. I -premiul I -1 

                                                                                              premiul  II-3 

                                                                                             Premiul  III-6                                      

                                                                                               Mentiuni-5 

                         - Semestrul al II lea  Premiul  I-8 

                                                                                                           Premiul II   -5 

                                                                                                           Premiul  III   -5 

                                                                                                           Mentiuni  -1 

Comper  Matematica  -sem  I- 2 premii III,  2 mentiuni 

 

                                    Sem.al II lea- Premiul  III-1 

                                                   Mentiuni- 5 

Pictura- Premiul   I-8 

             PREMIUL  II-5 

              Premiul  III - 5 

              Mentiune - 5 

 

Proiecte educaţionale derulate la nivel local/ udeţean/ interjudeţean/ naţional/ 

internaţional (instituite la nivelul școlii sau la care școala este partener) 

  -Parteneriat  cu Gradinitele 1,2,din localitate 

   -Parteneriat cu Biserica din localitate 

   -Parteneriat cu Trupa de teatru Trilby-Ploiesti,Teatrul magic  Rothini,Teatrul de papusi 

Degetel,Campina 

      -Parteneriat cu Editura Edu 

     -Parteneriate  cu  mai  multe  scoli  din  tara  si  din  judet 

In vederea promovarii imaginii scolii am  participat  la  Ziua  portilor  deschise”,unde am 

prezentat parintilor si  copiilor oferta pentru Clasa pregatitoare 2017/2018 

 

*La clasa a IV-a profesor învăţământ primar Matei Nicoleta 
 

ACTIVITATI EXTRASCOLARE, CONFORM CALENDARULUI 

ACTIVITATILOR EDUCATIVE, PENTRU FIECARE  LUNA A ANULUI 

SCOLAR 2016/2017 

I. 4.10.2016  -   Ziua educatiei – activitate comunӑ parinti-copii 

II. 10.10.2016 – Spectacol de magie Trupa Rhotini +  Festivalul  toamnei  

III. 15. 11.2016 -  ”Suntem diferiti,dar suntem uniti” – activitate romano-turca 

IV. 29. 11.2016 – ” Unire-n cuget si-n simtiri” – activitate dedicata zilei României 

V. 5.12.2016 - ”Sӑrbatori religioase,sarbatori de suflet” – activitate Sat Miner 

 ( Hramul bisericii Sf. Varvara) 

VI. 13.12.2016 – ” Nichita, prietenul copiilor” – activitate in colaborare cu cls.  



a V-a B, prof. Irimia Maria/desfasurata la Conacul Panӑ Filipescu din Filipestii de Targ 

VII. 15. 01.2017 –” Eminescu e doar unul!” – concurs (date despre viata scriitorului,creatia 

sa) 

VIII. 24.01.2017 – Unirea Micӑ – activitate integrata in programul festiv  organizat la nivelul 

comunei 

IX. 30.01.2017 – ”Cuvintele dor, nu-i asa?” – Ziua Mondiala a Violentei in scoli (masuri 

de combatere a violentei 

X. 24.02.2017 – ”Martisoare, martisoare…” activitate realizata la Biblioteca Comunala ȋn 

colaborare cu ed. Dogaru Zoe 

XI. 7.04.2017 – ”Sarbatorim impreuna Pastele!”- activitate in parteneriat cu Centrul de 

plasament Filipestii de Targ 

XII. 9.05.2016 – ”Luna mai -  luna Europei!” 

XIII. 29.05.2017 – ” Sa ne cunoastem tara!” – excursie Alba Iulia 

XIV. 31.05.2017 – ”Un dar de ziua ta, copile!”- activitate ȋn parteneriat cu Gradinita nr. 1 cu 

program prelungit 

XV. 1.06.2017 – Concurs de biciclete – activitate in parteneriat cu Politia locala Filipestii de 

Padure 

XVI. 15. 06.2017 – ”Ramas bun, clasa  a IV-a!”– activitate comuna elevi/parinti/profesori 

 

Cursuri de formare si dezvoltare profesionala: an/nr.ore/credite 

 

- Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat – 

promotor al invatarii pe tot parcursul vietii  - (5 credite); 

- Management educational performant - (15 credite). 

-  

Participare la concursuri scolare: 

 

 Comper sem. I : 
                   a) matematica:  3 pr. I , 4 pr. II ,1 pr. III , 2 mentiuni  

                  b) comunicare:  4 pr.I, 5 pr. II, 7 pr. III, 3 mentiuni. 

 Comper sem. II: 

- Matematica: 1 pr. II ; 3 pr. III; 3 mentiuni  

- Comunicare: 6 pr. I ; 4 pr. II; 3 pr. III; 6 mentiuni . 

 Cangurasul explorator : 2 excelent, 6 foarte bine, 5 bine. 

 Sarbatoarea crizantemelor 

 Cosul toamnei 

 Culorile toamnei – pr. II – Ciujdel Andreea 

 Toamna copiilor – pr.I – Bolukbasi Necip 

 Clipe de toamna – mrntiune – CHIRITOI LAVINIA 

 Fantezii de toamna 

 Magia iernii 

 Iarna, arta si imaginatie 

 Bucuriile primaverii 

 Autoportret 

 Anotimpurile copilariei 

 Sa traim Eco! 

 Verde, catre o viata sanatoasa 

 Vacanta, bucuria copilariei mele! 

 Igiena de 10 – Domestos 

 Bucuria lecturii 

 

 

 



Proiecte educationale derulate la nivel 

local/judetean/interjudetean/national/international(institutii la nivelul scolii sau la care 

scoala este partener) 

 

- Parteneriat cu Politia locala Filipestii de Padure, Biserica ”Trei Ierarhi”, Gradinita nr. 

1 Filipestii de Padure, Scoala Speciala Filipestii de Targ,  Organizatia Umanitara 

”Concordia”, Centrul de Plasament Filipestii de Targ, Conacul ”Pana Filipescu”,  

Teatrul Magic Rothini, Teatrul de papusi Trilby PFA Ploiesti, editura EDU Targu 

Mures, Scoala gimnaziala nr. 96 Bucuresti, Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 

45, Editura Sigma – Cangurul,  Liceul Tehnologic ”Nicolae Balcescu” Flamanzi, 

Scoala Gimnaziala nr. 7 ”Sfanta Maria ”Timisoara, Scoala Gimnaziala nr. 1 Bicazu-

Ardelean, Scoala Gimnaziala ”Theodor Aman” Campulung Muscel, Scoala 

Gimnaziala Liliesti, Scoala Gimnaziala ”Tudor Vladimirescu” Pitesti, Parteneriat in 

cadrul Programului Cultural ”Romania mea”, Agentia de Turism ITINERANOVA. 

 

- Publicatii 
 

 – Informatia Prahovei ”Omagiu lui Nichita: Poetul necuvintelor… Ȋngerul blond… pata de 

sange care vorbeste”, Gazeta de Filipesti – ”Unirea Mica”, Didactic.ro 

 

La LiceulTtehnologic –clasa pregătitoare, prof. înv. primar Grigore Cristina 

   - clasa întâi, înv. Mitu Irina 

-s-au desfăşurat activităţi extracurriculare : ,,Toamna cea darnică’’, ,,Vine Moş Crăciun’’-

serbări. 

   - clasa întâi, înv. Mitu Irina 

-în cadrul cercului pedagogic a susţinut referatul cu tema ,,Serbarea şcolară, mijloc de 

dezvoltare  a simţului artistic la şcolarul mic’’- 7 aprilie 2017 

Învăţătorii de la Liceul Tehnologic au desfaşurat activităţi extracurriculare urmărind 

calendarul activităţiloe educative comun celor două şcoli. 

 

Responsabil comisie:  

profesor învăţământ primar Bumbăcea Cristina 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

În cursul anului şcolar 2016-2017, activitatea comisiei metodice a profesorilor de  limba 

şi literature română a avut în vedere ,cu prioritate, ameliorarea calității procesului de predare-

învățare, dezvoltarea nivelului profesional al cadrelordidactice, analizarea şi evaluarea 

diferitelor stagii de pregătire a elevilor, atingerea performanțelor şcolare prin examenele 

naționale, utilizarea metodelor, procedeelor şi mijloacelor de învățământ moderne. Instrumentul 

metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor activitaţi didactice atractive, dinamice, de 

parteneriat, eficiente  in  planul competenţelor de comunicare şi de interpretare a textului literar. 

În special, la clasele terminale, procesul de predare-învaţare a fost dirijat spre activităţi 

pragmatice, după modelul şi structura cerinţelor impuse  de examenele naționale.  

Pentru asigurarea unui demers didactic eficient la începutul anului şcolar au fost aplicate 

teste de evaluare predictivă şi ulterior evaluării, a fost stabilit, la nivelul catedrei, un plan de 

măsuri ameliorative. În general, activitatea catedrei s-a derulat potrivit obiectivelor din planul 

managerial. Pe tot parcursul anului şcolar s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate 

conform programei şcolare şi a standardelor de performanţă propuse, s-au realizat teste de 

evaluare diferenţiate şi fişe de lucru individuale, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-li-se 

fiecăruia şansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare. Membrii comisiei metodice 

de limba şi literature română au acordat o deosebită importanţă Evaluării Naţionale şi 

examenului de Bacalaureat efectuând, săptămânal, ore de pregătire suplimentară cu elevii în 



vederea aprofundării cunoştinţelor. Rezultatele au fost îmbucurătoare, procentul de 

promovabilitate la limba şi literature română fiind de 100% la EvaluareaNaţionalăşi 95,65% la 

Bacalaureat. 

Pentru stimularea activităţii creatoare, dar şi lărgirea orizontului cultural au fost 

desfăşurate activităţi apreciate de cei prezenţi, în care au fost prezentate repere din viaţa şi 

activitatea unor nume ilustre ale literaturii române. Astfel,s-au desfăşurat activităţile: ,,Mihail 

Sadoveanu şi Liviu Rebreanu –nume de legendă ale literaturii române’’,dar şi ,,Toamna în 

literatură’’. 

Colaborarea eficientă şi productivă între membrii comisiei, a fost ilustrată prin diverse 

activităţi de echipă şi activităţi extraşcolare de calitate. Catedra de limba şi literature română a 

fost implicată, alături de biblioteca liceului, în proiectul educaţional judeţean intitulat ,,Aleea 

scriitorilor”, proiect ce a derulat o serie de activităţi interesante ce s-au bucurat de o participare 

numeroasă  a elevilor de liceu şi gimnaziu. O atenţie deosebită s-a acordat realizării didactice 

optime a temelor studiilor de caz de la literature română şi cea universală (clasa a XI-a şi a XII-

a),  aşa cum se poate vedea din produsele realizate de elevi: portofolii tematice, postere, Cd-uri 

tematice cu prezentări power-point. 

  De un real succes s-a bucurat activitatea desfăşurată în luna decembrie, la muzeul 

,,Conacul Pană Filipescu’’, de către d-na prof. Irimia Maria, coordonatoarea Cenaclului 

,,Trimbulinzii’’, în memoria marelui poet - NichitaStănescu.          

  Cu mult interes , au fost receptate şi activitatăţile desfăşurate în cinstea marelui poet, 

Mihai Eminescu, în luna ianuarie. Atât la nivel liceal, cât şi la nivel gimnazial, aceaste activităţi 

s-au desfăşurat cu sprijinul bibliotecii liceului. 

Activitatea de performanţă a fost valorificată prin implicarea elevilor cu aptitudini 

creative în concursuri pe teme literare organizate la nivelul şcolii, dar şi la nivel judeţean sau 

naţional. Elevii Petre Răzvan  -clasa a V-a A (prof. Nuţă Alina) şi Apostoiu Patricia –clasa a 

VII-a A (prof. NuţăAlina) s-au calificat la faza judeţeană a  Olimpiadei de limba şi literature 

română, elevul Petre Răzvan obţinând premiulal II-lea. 

 

 Responsabil Comisie  

Soricu Dana     

 

 

Raport de activitate 

        Comisia metodica de limbi straine moderne, 

     anul scolar 2016-2017, 

 
 La inceputul anului scolar 2016-2017, profesorii de limba engleza si cei de limba 

franceza au participat la consfatuirile organizate cu inspectorii de specialitate, la C.N.I.L. 

Caragiale, Ploiesti. 

  In cadrul sedintelor comisiei metodice, s-a discutat despre problemele pe care profesorii 

le intampina in activitatea cu clasele de elevisi au fost prezentate referate de specialitate( “Le 

role de la lecture, dans l’apprentissage du FLE “ – prof. Coman Maria; “ Communication in the 

classroom “ – prof. Chiritoiu Iulia; “ De la lecture plaisir a la lecture documentaire “ – prof. 

Filote Alina; “ New methods in Teaching English “ – prof. Constantin Damaris. ) 

In semestrul I, al anului scolar 2016-2017, prof. Constantin Damaris a participat la o 

activitate a cercului pedagogic, ce a avutloc la scoala I.A. Bassarabescu. 

Prof. Constantin Damaris a desfasurat mai multe activitati, cu elevii: “ ZiuaEducatiei “ – 

5 octombrie, cu elevii clasei a VII-a A; “Fairy tale club – Elidor’s  journey “ – 11 noiembrie, cu 

elevii clasei a VII-a A; “Ziua Culturii Nationale “ – Mihai Eminescu “ – 13 ianuarie, cu elevii 

clasei a VI-a A;  “ 1 decembrie  – Ziua Nationala a Romaniei “; “ Bucuriile iernii “ – 31 

noiembrie, cu clasele I-IV; “A Christmas Story “ – 22 decembrie cu clasele pregatitoare si clasa 

a VII-a A. 

Prof. Constantin Damaris a participat, ca evaluator, la olimpiada de limba engleza, etapa 

locala, la C.N. Nichita Stanescu. 



Prof. Chiritoiu Iulia a organizat activitatea “ It’s Halloween! “ in luna noiembrie, cu 

elevii clasei a VI-a A. 

In decembrie, prof. Coman Maria si prof. Chiritoiu Iulia, impreuna cu bibliotecar 

Smarandoiu Daniela au organizat activitatea “Sarbatoriimpreuna. Merry Christmas, Joyeux 

Noel! “ cu elevii claselor a VI-a A. 

In ianuarie, 2017, prof. Coman Maria si bibliotecar Smarandoiu  Daniela au organizat 

activitatea “Journee de la culture nationale. L’anniversaire d’Eminesco “. 

Tot in luna ianuarie, prof. Coman Maria a participat la activitatea dedicate sarbatoririi 

Unirii, la clasa a X-a, activitate organizata de prof. Vaduva Mariana si bibliotecar Smarandoiu 

Daniela. 

Programa de bacalaureat, la limba engleza,a fost pusa la dispozitia elevilor clasei a XII-

a, iar prof. Chiritoiu Iulia a efectuat pregatire suplimentara, cu elevii acestei clase. 

 In semestrul al II-lea, al anului scolar 2016-2017, profesorii de limbi straine moderne au 

participat la cercurile pedagogice programate. 

In 16 februarie, 2017, prof. Constantin Damaris a avut inspectia finala, cu sustinerea 

lucrarii, pentru obtinerea gradului didactic  I. 

In 22 februarie ,2017, prof.Chiritoiu Iulia a avut IC2, pentru obtinerea gradului didactic al 

II-lea. In luna martie 2017, prof. Chiritoiu Iulia a organizat activitatea ,,Mother’s day”. 

Tot in lunamartie, 2017, prof. Bodeanu Adrian si prof. Chiritoiu Iulia au organizat 

concursul de limba engleza ,,Open Doors for Future.” 

In luna mai, 2017, prof. Coman Maria a organizat activitatea ,,Le 9 mai – la journee de 

l’Europe”, iar prof. Constantin Damaris a organiza activitatea ,, 9 mai – ziua Europei “. 

In lunamai, 2017, prof. Filote Alina a avut IC2, pentru obtinerea gradului didactic al II-

lea. 

In luna aprilie, 2017, prof. Coman Maria a fost organizator al Proiectului Educational de 

Limba si Civilizatie Cangurul lingvist, sectiunea franceza- germana, in cadrul caruia,  eleva 

Patru Ioana Emlia a obtinut premiul I, elevul Grigore Petru Rares a obtinut premiul al II-lea, iar 

eleva Rusu Diana Elena a obtinut premiul al III-lea. 

 

 

 

Responsabil comisie metodică: 

prof. Coman Maria 

 

 

COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 

RAPORT AL ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

 
 

În anul şcolar 2016-2017, la nivelul Catedrei de matematica, s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

1. În prima şedinţă  s-au analizat programele şi manualele şcolare şi au fost  discutate 

planificările pentru anul școlar 2016-2017. Profesorii şi-au întocmit şi predat la timp 

planificările şcolare anuale şi semestriale, acestea acoperind integral programa şcolară la nivel 

de competenţe specifice şi conţinuturi. 

            2. În săptămâna 19-23 septembrie 2016 s-a desfăşurat testarea iniţială a elevilor, iar 

rezultatele testării iniţiale au fost analizate în cadrul catedrei. Rezultatele testelor iniţiale au fost 

slabe. În vederea imbunătăţirii situaţiei a fost discutat un plan de recuperare a cunoștințelor 

elevilor care au lacune din anii precedenți. 

 3. În şedinţa de catedra din luna octombrie 2016 s-au analizat rezultatele elevilor din 

promoţia 2016 la proba matematica de la examenul de Evaluare Nationala. Fata de anul 

precedent rezultatele au fost mai slabe, dar comparativ cu anii anteriori au fost similare. Încă de 



la începutul anului școlar a fost stabilit programul orelor de pregătire suplimentară pentru clasele 

a VIII-a.  

4. Membrii catedrei de matematică au participat la Cercul pedagogic al profesorilor de 

matematica, organizat la Scoala Buda Râfov (30.01.2017). 

5. In data de 20.12.2016 am organizat, la nivel de şcoală, o simulare a Evaluării 

Naṭionale la matematică pentru elevii claselor a VIII-a. 

6. In ianuarie 2017 d-na prof. Grădinaru Nicoleta a susṭinut o lecṭie demonstrativă la 

clasa a VIII-a. 

7. În data de 27.01.2017 s-a organizat, la nivelul liceului, concursul COMPER-

MATEMATICĂ , ETAPA  I. Trei dintre elevii noştri au fost recompensaţi:  

 

 

 

 

8. S-au organizat ore de consultaţii pentru pregătirea elevilor cu ritm lent de învăţare şi 

pentru pregătirea examenului de Evaluare Nationala a elevilor din clasele a VIII-a. 

9. S-au ţinut, în fiecare lună, şedinţe de catedră în care s-au analizat probleme legate de 

pregătirea elevilor, diferite aspecte metodico-ştiinţifice ale predării matematicii în gimnaziu si 

liceu şi s-a monitorizat parcurgerea programelor şcolare. 

           10. La Olimpiada de matematică, faza locală, în data de 26 februarie 2017, au participat 

22 elevi din clasele de gimnaziu. S-au calificat pentru faza judeţeană elvii Petre Ştefan, Gîlmă 

Alesia din clasa a V-a şi Zotescu Eliza - clasa a VI-a. 

           11. Doamna profesoară Nicoleta Grădinaru a participat, în calitate de propunător de 

subiecte, la Concursul Interdisciplinar Interjudeţean Septempunctata (cu participare 

internaţională), organizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Botoşani. 

           12. Evaluarea Naţională la clasa a VI-a (din mai 2017) a avut un format asemănător cu 

cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor la vârsta de 12-14 ani, iar nivelul de 

dificultate al testelor a fost mediu. Timpul de rezolvare a subiectelor a fost de 60 de minute. La 

nivelul elevilor s-a resimțit lipsa de experiență cu acest tip de subiecte, ne-existând timp 

suficient pentru a lucra la clasă pe acest sistem de testare. 

         Rezultatele obţinute de elevi nu au fost publicate şi nici consemnate în catalog, dar au fost 

valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de 

învăţare, ca instrument fundamental de remediere/ dezvoltare/ orientare. 

           13. În cursul semestrului al II-lea s-au organizat multe simulări ale Evaluării Naţionale cu 

elevii claselor a VIII-a. 

           14. Şi în semestrul al II-lea s-au ţinut, în fiecare lună, şedinţe de catedră în care s-au 

analizat probleme legate de pregătirea elevilor, diferite aspecte metodico-ştiinţifice ale predării 

matematicii în gimnaziu şi liceu şi s-a monitorizat parcurgerea programelor şcolare. 

                  Ca urmare, rezultatele elevilor la Evaluarea Naţională au fost mulţumitoare: 

      Rezultate 2017: 

 

 

 

 

 

      Statistică multianulă: 

 

 

 

 

Matei Sara cls. a V-a B 85 p Premiul al II-lea 

Petre Ştefan cls. a V-a A 80 p Premiul al III-lea 

Bernevic Ana Maria cls. a VIII-a A 65 p Menţiune 

Înscrişi Prezenţi 
Note 

≥ 5 

% 

≥ 5 

Note 

< 5 

% 

< 5 

Note 

 9- 9,99 

39 39 29 74,36% 10 25,64 % 5 

 
2012 

% 

2013 

% 

2014 

% 

2015 

% 
2016 

% 

2017 

% 

E N. 

Matematică 
56,89 77,50 79,48 95,35 76,6% 74,36% 



           15. Membrii comisiei metodice a profesorilor de matematică au participat, fără să fie 

plătiţi, la activităţile organizate de Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure în luna martie 2017, cu 

ocazia Simulării Evaluării Naţionale - clasa a VIII-a (asistenţă şi evaluare) şi în luna mai 2017, 

la Evaluarea Naţională - clasa a VI-a (evaluare). 

          Deşi ar fi fost normal ca din Comisia din unitatea de învăţământ, la Evaluarea Naţională 

la clasa a VIII-a (când activitatea este remunerată), să facă parte - ca membru al comisiei - 

măcar un profesor de matematică,  aceştia au fost solicitaţi doar ca asistenţi.  

           16. Cu ocazia inspecţiei RODIS efectuată de către ISJ Prahova la liceul nostru la finalul 

semestrului al II-lea, membrii catedrei au primit calificativul  foarte bine. 

PUNCTE TARI: 

 1) Activitatea profesorilor de matematică urmăreşte consecvent formarea şi desăvârşirea 

personalităţii elevilor prin: 

- cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul 

specific matematice; 

-dezvoltarea capacitaţii de explorare, investigare şi rezolvare de probleme; 

-dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul matematicii în contexte variate; 

- formarea obişnuinţei de a apela la concepte şi metode matematice în abordarea unor 

situaţii cotidiene, pentru rezolvarea unor probleme practice. 

 2) Preocuparea pentru ridicarea nivelului de pregătire a elevilor şi pentru înlăturarea 

lipsurilor acumulate în anii anteriori. 

 3) Încurajarea elevilor să participe la concursuri şcolare, formarea motivaţiei pentru 

studierea matematicii. 

 4) Aprecierea pozitivă a elevilor, la adresa cadrelor didactice, care folosesc metode 

activ-participative de predare-învăţare, care ştiu să-i valorizeze şi care fac publice progresele 

înregistrate de către aceştia (prin evaluare pozitivă, prin încurajare, prin sprijin acordat, etc.). 

 PUNCTE SLABE: 

 1) Numărul mare de elevi cu note mici la matematică. 

 2) Numărul de absenţe la orele de matematică, care au consecinţă rezultatele slabe ale 

elevilor; dezinteresul  unor elevi față de școală. 

 PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROCESULUI DIDACTIC: 

 1) Stilul de comunicare al profesorului trebuie să se potrivească capacitaţilor, nivelurilor 

şi stilurilor elevilor. 

 2) Elevii trebuie sa fie încurajaţi sa participe la ore, sa fie implicaţi în experienţa de 

învăţare, nu doar să stea în clasă şi să primească informaţii.  

 3) Fiecare profesor să identifice cât de mult ştiu deja elevii şi să folosească aceste 

cunoştinţe anterioare pentru a implica elevii în procesul de învăţare. 

4) Depistarea elevilor care întâmpină dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor şi înţelegerea 

noţiunilor la matematică, monitorizarea acestora şi acordarea de sprijin în vederea evitării 

abandonului şcolar si a situaţiei de corigent la matematica. 

 5) Încurajarea elevilor să participe la orele de consultaţii  organizate în fiecare săptămână 

de  profesorii de matematică.    

 6) Intensificarea pregătirii elevilor din clasele a VIII-a pentru Evaluarea Nationala. 

7) Pregătirea elevilor capabili de performanţă în vederea obţinerii unor rezultate 

superioare la concursurile de matematică. 

 8) Preocuparea sporită pentru dezvoltarea la elevi a motivaţiei învăţării şi a unei atitudini 

pozitive faţă de matematică. 

 

 

Responsabil comisie metodică: 

prof. Grădinaru Daniel 

 

 

 

 

      . 



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE 

ŞTIINŢE 

AN ŞCOLAR 2016- 2017 
 

 

 În anul  şcolar 2016-2017 membrii comisiei metodice “Ştiinţe “ de la Liceul Teoretic  au 

fost: 

o Fizică: Chelaru Adriana (suplinitor calificat, gradul didactic II) 

o Biologie: Nedelcu Georgeta (titular, gradul didactic I) 

o Chimie: Ţurlea Niculina (titular, gradul didactic I)  

 şi la structura “Liceu Tehnologic” din comisia “Matematică şi ştiinţe” au făcut parte 

o Matematică: Gora Aurel ( titular, gradul didactic I) şi Martalog Mihaela (suplinitor  

calificat) 

o Fizică :Ştefan Corina (suplinitor calificat) 

o Biologie : Voicilǎ Maria Silvia (suplinitor necalificat) 

o Chimie: Ţurlea Niculina (titular, gradul didactic I) 

 

 În anul şcolar 2016-2017 membrii comisiilor metodice au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

 Toţi membri au participat la Consfătuirile judeţene pe discipline, care au avut loc la 

începutul anului şcolar. 

 Au fost studiate programele şcolare în vigoare, manualele opţionale şi   s-au stabilit 

manualele utilizate la fiecare an de studiu, pentru fiecare disciplină. 

 Au fost întocmite şi predate la termen planificările calendaristice semestriale şi anuale, 

precum şi planificarea unităţilor de învăţare. 

 Au fost elaborate variantele de subiecte şi baremurile de evaluare şi notare a testelor 

iniţiale. 

 Au fost aplicate teste iniţiale la clasele V-XII, au fost corectate şi analizate, stabilindu-

se punctele tari, punctele slabe şi măsurile remediale. 

 Rezultatele testelor au fost comunicate elevilor. 

 Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice programate şi la activităţile de 

la Casa Corpului Didactic. 

 Pe 5.10.2016  prof. Ţurlea Niculina a susţinut lecţia” Separarea substanţelor din 

amestecuri”  la clasa a VII-a A. 

 Pe 15.11.2016  prof  Nedelcu Georgeta a susţinut la referatul ”Sindromul Alzheimer” . 

 Pe 16.12.2016  doamna Chelaru Adriana a susţinut referatul  ”Tornade” . 

 Pe  28.02.2017 doamna Chelaru Adriana a susţinut lecţia “ Legea lui Ohm” la clasa a 

VI-a A. 

 Pe 14.03.2017  prof. Ţurlea Niculina a susţinut referatul “Succesul şcolar. Eşecul 

şcolar”. 

 Pe 21.03.2017  prof  Nedelcu Georgeta a susţinut lecţia “Relaţii trofice în ecosisteme” 

la clasa a VIII-a A. 

 Pe 12.10.2016 prof. Ţurlea Niculina a susţinut lecţia” Separarea substanţelor din 

amestecuri” la clasa a VII-a A. 

 Pe 12.10.2016 prof. Voicilă Maria Silvia a prezentat referatul “Celula- baza vieţii pe 

Terra”. 

 Pe 17.01.2017 prof  Gora Aurel a sustinut lecţia  “Teorema lui Pappus “ la clasa a IX-a. 

 Au fost realizate interasistenţe fizică- chimie- biologie. 

 S-au susţinut ore de pregătire suplimentară la disciplina chimie pentru participarea la 

olimpiadă  şi pentru aprofundare. 

 La biologie s-au obţinut rezultate la nivel judeţean 

 

 



 

 Rezultate ale elevilor participanți la etapa județeană a 

Concursului Național „George Emil Palade” din data de  

6. 05. 2017 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Rezultat 

1. Alexe Vlad Ștefan a V-a Mențiune specială 

2. Apostoiu Matei Mihail a V-a Premiul III 

3. Matei Sara Ștefana a V-a Mențiune specială 

4. Petre Ștefan Cristian a V-a Premiul III 

5. Stanciu Ioana Daria a V-a Mențiune 

6. Pătru Emilia Ioana a VI-a Premiul III 

 

 Au fost actualizate panourile tematice. 

    Responsabil comisie : 

     Prof. Ţurlea Niculina 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 COMISIA METODICA "OM SI SOCIETATE" 

 
În anul școlar 2016-2017 semestru I , in cadrul comisiei metodice "OM SI SOCIETATE" 

s-au desfășurat următoarele activități: 

1 - In data de 19.09.2016 a avut loc reorganizarea comisiei; 

2 - In data de 9.10.2016 a avut loc o activitate coordonata de prof. de istorie Ieremia 

Mihail: "Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului"- susținută de elevii claselor a VIII-a; 

3 - In data de 15.10.2016 d-na prof. de geografie Mociorniță Izabella a organizat o 

excursie cu elevii clasei a VIII-a B,cu tema "Sa ne cunoaștem țara", pe traseul Curtea de Argeș - 

Lacul Vidraru - Pitești; 

4 - Au fost susținute referatele: "Rolul disciplinelor socio-umane în educație și viața de zi 

cu zi" de către prof. Niculae Livia, "Rolul audiției muzicale în școala"- prof. Alexandeascu 

Adina, "Cat de mici suntem in Univers?" - prof. Mociornita Izabella și "U.E.-Romania"- prof.  

Brezeanu Marius; 

5 - In data de 28.11.2016 a avut loc ședința de propuneri și aprobări de C.D.S. 

6 - In data de 29.11.2016 domnul profesor de istorie Brezeanu Marius a susținut un careu 

festiv dedicat zilei de 1 decembrie, cu tema "1 decembrie - Ziua Națională a României"; 

7 - In data de 23.01.2017 doamna prof. Alexandrescu Adina a coordonat activitatea 

artistica "Hai sa dam mana cu mana", cu ocazia Unirii Principatelor Romane, susținută de elevii 

claselor V-VII. 

         In semestrul II al anului scolar 2016-2017, comisia metodica "OM SI SOCIETATE"  a 

realizat urmatoarele activitati: 

* in data de 29.02.2017 prof. Mociornita Izabella a sustinut referatul cu tema           " 

POLUAREA IN MAREA MEDITERANA,O PROBLEMA MAI MARE DECAT 

MEDITERANA..!?"; 

* in data de 8.03.2016  elevii clasei a V-a au sustinut un program artistic dedicat zilei de 8 

martie,sub indrumarea  prof. Alexandrescu Adina ; 

* in luna aprilie, in saptamana "SCOALA ALTFEL" toti membrii comisiei metodice au 

sustinut activitati extracurriculare; 

* in data de 22.04.2017 prof. de geografie Mociornita  Izabella si Ignat Gabriela au 

organizat activitatea " Sa respectam natura" cu ocazia Zilei Pamantului,elevii claselor 

gimnaziale au realizat obiecte din materiale reciclabile; 



*in data de 9mai 2017 cu ocazia ZILEI EUROPEI, prof.Mociornita Izabella si bibliotecar 

Patru Daniela, au organizat activitatea cu tema "9 mai-Ziua Europei"impreuna cu elevii clasei a 

V-a A. 

* in data de 27.05.2016 prof. Alexandrescu Adriana si Vaduva Mariana au participat 

impreuna cu elevii scolii la activitatile desfasurate cu ocazia "Zilei eroilor";elevii au depus flori 

si au sustinut un program artistic la monumentul din localitate; 

*membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice; 

 

Responsabil comisie metodica:  Mociornita Izabella 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei de Ed. Fizica 

 
Comisia de ed. Fizica a Liceului Teoretic Filipestii de Padure compusa din profesorii 

Simion Radu si Florescu Ionut a realizat urmatoarele activitati : 

- participarea la consfatuirea profesorilor de ed. fizica 

-intrunirea comisiei pentru stabilirea programului de activitati si a planificarii metodologiei 

de predare 

-participarea la cercul pedagogic de la Liceul Tehnologic Energetic, Campina, cu tema      

,, Educatia fizica scolara, cadru particular de favorizare a integrarii sociale ‘’ din 11.11.2016 

-participarea la cercul pedagogic de la Scoala generala Provita de Sus, cu tema ,, 

Modalitati eficiente de practicare a exercitiilor fizice in drumetii si excursii scolare ’’ din 

18.11.2016 

-participarea cu echipa de fete gimnaziu, la Olimpiada scolara de handbal, de la 

C.N.N.Grigorescu Campina, la 21.12.2016 ,obtinand calificarea pentru faza judeteana a 

competitiei 

-participarea cu echipa de volei fete, a liceului, la Olimpiada scolara de volei, de la 

Colegiul Cantacuzino , Sinaia, la 19.01.2017, obtinand calificarea pentru faza judeteana a 

competitiei 

-sustinerea unei lectii deschise ,la nivelul comisiei,cu tema : 

,, Jocuri de miscare pentru elevii claselor primare‘’ de catre prof. Florescu Ionut 

-pregatirea echipelor reprezentative ale scolii, handbal (fete gimnaziu), volei (fete liceu) si 

fotbal (baieti gimnaziu si primar), rugby-tag (gimnaziu) Comisia de ed. Fizica a Liceului 

Teoretic Filipestii de Padure compusa din profesorii Simion Radu si Florescu Ionut a realizat 

urmatoarele activitati : 

- participarea cu echipa de volei fete , a liceului , la O.N.S.S. de volei , faza judeteana , la 

Liceul Militar Breaza , la 22.02.2017, unde am ocupat locul 3 

- participarea cu echipa de fotbal baieti , invatamant primar, la O.N.S.S. de fotbal, faza 

judeteana , la C.N.N.G. Campina 

- participarea cu echipa de fete gimnaziu, la O.N.S.S. de handbal, faza judeteana, la Sc. 

Grigore Moisil Ploiesti, la 3.03.2017 

- participarea cu echipa de rugby-tag gimnaziu, la O.N.S.S. de rugby-tag , pe terenul 

Petrol, Campina,  la 7.03.2017 

- participarea cu echipa de rugby-tag gimnaziu, la O.N.S.S. de rugby-tag , faza judeteana,  

pe terenul Petrol , Campina,  la 10.03.2017, unde am ocupat locul 4 

- participarea la cercul pedagogic de la Sc. Gen. Afumati, la 12.05.2017 

- participarea la cercul pedagogic de la Lic. Teoretic , Azuga , la 19.05.2017 

-sustinerea unei lectii deschise ,la nivelul comisiei,cu tema : ,, Pregatirea echipei 

reprezentative de handbal a scolii‘’ de catre prof. Simion Radu 

-pregatirea echipelor reprezentative ale scolii , de handbal, volei , fotbal si rugby-tag 

 
Responsabil comisie metodică: 

prof. Simion Radu 



RAPORT DE ACTIVITATE  

AN SCOLAR 2016-2017 

COMISIA METODICA ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII 

 
          Comisia metodica a Ariei curriculare Tehnologii a realizat in anul scolar 2016-2017 

obiectivele pe care si le-a propus, insemnand : 

                      -prelucrarea N.T.S. si P.S.I. ; 

                      -participarea la consfatuirile anuale de specialitate ; 

                      -participarea la cercurile pedagogice de specialitate ; 

                      -proiectarea unitatilor de invatare ; 

                      -asigurarea notarii ritmice a elevilor ; 

          Activitatile desfasurate in cadrul comisiei au fost urmatoarele: 

- Analiza activitatii comisiei in anul scolar 2015-2016; 

- Intocmirea raportului de activitate pentru anul scolar 2015-2016; 

- Alegerea responsabilului comisiei pentru anul scolar 2016-2017; 

- Evaluare initiala (analiza testelor de evaluare initiala propuse, aprobarea acestora); 

- Intocmirea listei manualelor valabile in anul scolar 2016-2017, graficului activitatilor 

prevazute pentru semestrul I, an scolar 2016-2017, graficului interasistentelor, planului 

managerial al comisiei; 

- Actualizarea documentelor de catedra; 

- Portofoliul profesorului; 

- Continutul mapei catedrei; 

- Analiza rezultatelor obtinute de elevi la examenul de bacalaureat 2016 (proba de 

competente digitale);  

- Intocmirea listei Cercurile pedagogice din anul scolar 2016-2017; 

- Comunicate Consfatuiri septembrie 2016; 

- Concursurile scolare; 

- Proiecte nationale si internationale; 

- Formarea continua; 

- S-au elaborat și avizat la inspectorul de specialitate materialele necesare pentru predarea 

disciplinei opționale “O șansă în plus, calculatorul”, “Sisteme de gestiune a bazelor de 

date” şi “Tehnici de documentare asistată de calculator” , tinând cont de particularitățile 

sociale, economice și culturale al elevilor; 

          Au fost prezentate in cadrul Comisiei metodice mai multe variante de teste pentru testarea 

initiala. Acestea au fost analizate, imbunatatite si au fost alese variantele care vor fi aplicate la 

clasa. Testarea initiala a fost sustinuta conform programarii. In cadrul aceleiasi sedinte s-a 

stabilit graficul de pregatire suplimentara pentru elevii cu ritm lent de invatare la disciplinele 

TIC si Educatie tehnologica. 

 In sedinta din data de 1.09.2016 am discutat si validat fiselor de autoevaluare/evaluare in 

vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele didactice din invatamantul 

preuniversitar; 

 23.09.2016 au avut loc activitatile: Comunicare noutati consfatuiri si analiza activitatii 

din anul scolar 2015-2016; 

 30.09.2016 – s-a desfasurat un Control tematic disciplina Informatica si TIC rezultatul 

fiind calificativul FOARTE BINE; 

 In sedinta din data de 14.10.2016  a avut loc o informare a d-nei prof. Dima Doina 

Marina privind „EVALUAREA INITIALA SEPTEMBRIE 2016 - ANALIZA 

REZULTATELOR”; 

 In sedinta din data de 14.10.2016  d-na Dima Doina Marina a prezentat referatul metodic 

“Programele internationale Junior Achievement, o sansa in plus pentru elevi”, un referat 

continand  noutatile privind oferta Junior Achievement Romania pentru anul scolar 

2016-2017 în formele de implementare: Curriculum la Decizia Școlii, 



Extracurricular/Cerc, Consiliere/ Dirigenție/ Orientare profesională, Școală după Școală, 

Auxiliar la disciplinele curente.  

Junior Achievement România (JAR) desfăşoară programe educaționale în parteneriat cu 

Ministerul Educaţiei Naționale, conform protocolului nr. 10184/14.05.2003, în peste 1.000 de 

şcoli publice din întreaga ţară.  

D-na prof. Dima Doina Marina va coordona si desfasura in anul scolar 2016-2017, 

impreuna cu elevii clasei a XII-a,  programul international JAR, “Educatie financiara. ABCdar 

bancar”. Elevii din modulul Educatie financiara. ABCdar bancar se pregătesc încă de la liceu 

pentru alegerile pe care le vor face. Activitățile practice și jocurile de rol îi ajută să-și dezvolte 

abilități interpersonale și să-și formeze o viziune mai clară asupra domeniului către care vor să 

se îndrepte. Împreună cu profesorii și consultanții voluntari, liceenii analizează diverse profesii 

și stabilesc set-uri de competențe pe care vor să și le dezvolte. Ei învață să se autoevalueze, să-și 

fixeze obiective, să elaboreze un CV și să se pregătească pentru un interviu de angajare. Cu 

aceasta ocazie a fost incheiat si un parteneriat cu JAR Romania. 

 14.11.2016 s-a desfasurat activitatea: Atelierul digital. Direcții strategice de acțiune in 

anul şcolar 2016-2017 la disciplinele informatice la CCD Prahova la care a participat d-

na prof. Dima Marina; 

 In sedinta din 18.11.2016 s-au formulat propunerile de discipline opționale pentru anul 

școlar 2017-2018. Au fost avizate discipline opționale pentru anul școlar 2017-2018; 

 In sedinta din 16.12.2016 au fost aprobate propunerile cadrelor didactice pentru 

programul “Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 2017;  

 D-na prof. Dima Marina a participat la Cercul pedagogic: Strategii comunicationale 

pentru dezvoltarea elevului.12.12.2016; 

 D-na prof. Nuta Corina  a participat la Cercul pedagogic:   Dezvoltarea simțului practic, 

a celui estetic și a responsabilității pentru modificarea mediului natural ca răspuns la 

nevoile și dorințele oamenilor. 8.12.2016; 

 18.05.2017 d-na prof. Nuta Corina a participat la Cerc pedagogic al profesorilor de 

Educatie Tehnologica; 

 10.05.2017 D-na prof. Dima Marina a prezentat referatele: Prezentarea Campaniei 

Globale pentru Educație, ediţia 2017 - Săptămâna de acțiune pentru educaţie, 8-14 mai 

2017, sub sloganul “Împreună pentru educaţie  

 D-na prof. Dima Marina a organizat si coordonat programul Hour of code – programare 

pentru toti, in data de 5-11.12.2017; 

 31.05.2017 s-a realizat o activitate de ecologizare a perimetrului liceului. Coordonator 

prof. Nuta Corina. 

 

                                                                                            

Responsabil Comisie metodica, 

Prof. Dima Marina 

 
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATILE EDUCATIVE 

 EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE 

ANUL SCOLAR 2016-2017 

 
      

       La începutul  anului scolar  s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii 

educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,   

în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

-întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele 

clasei de elevi; 



-utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

-implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, 

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 

-atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 

      Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

      Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul 

elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în  anul  şcolar 

2016-2017 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti 

raportate la valorile autentice ale democraţiei 

     Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale 

întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor: 

- imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

Comisia diriginţilor 

     Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor  Nedelcu Georgeta  si  a fost 

constituită la începutul anului şcolar 2016-2017 cu un efectiv de  12 cadre didactice. 

      În semestrul I si II al anului şcolar 2016-2017, 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. Planul de 

activitate conţine: 

       1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării   

orelor dirigenţie. 

        2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare 

clasă. 

        3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a 

tematicii acestora. 

        4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

        5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

       6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie. 

       7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrări sociale optime. 

       Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc 

vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a 

planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a 

realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a 

fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în 

prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca 

şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

      Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie  

şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi 

respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile 

regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor 

aflaţi în dificultate 

      Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice 

în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de 

desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de 

MECTS, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 



    În ultima săptămână a semestrelor I si II  s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a 

analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce 

situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele 

semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să 

fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

    

 

  Analiza SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua 

programa pentru Consiliere si orientare; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din 

portofoliul dirigintelui; 

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi 

preocupări ale elevilor; 

- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor; 

- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu. 

- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate de unii diriginti 

PUNCTE SLABE:     

  - cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce a dus la iscarea unor 

conflicte; 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 

-au existat clase in care dirigintii n-au avut nici-o activitate extrascolara la clasa. 

OPORTUNITAŢI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse 

AMENINŢĂRI: 

- influenţa „grupului” de elevi 

Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

Semestrul I 

Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator 

 

  Grup tinta 

1  Organizarea alegerilor 

C.S.E 

 Sept.2016 Prof.Vaduva 

Mariana   

Elevii Scolii  

2  Alegerea 

reprezentantului elevilor 

in Consiliul de 

Administratie 

Sept.-oct.2016  Prof.Vaduva 

Mariana 

C.S.E. 

Elevii Scolii 

3 Ziua Educatiei 5.10.2016 Profesorii scolii Elevii Scolii 

4 Infotrip _Poiana Brasov 

 

 Oct.2016    Prof.Nuta Alina 

Prof.Vaduva 

Mariana 

 

Elevii Scolii  

5  Sa ne cunoastem tara -

Excursie 

 15.10 2016   Prof.Mociornita 

Izabella  

Cls.aVIIIaB  

6   Fairy Tale Club 

 

  15.10.2016      Prof.Constantin 

Damaris 

Cls.aVIIaA 



7  Parteneriat Conacul Pana 

Filipescu-Filipestii de 

Targ 

 25.10.2016     Prof.Irimia Maria 

Prof.Dima Marina 

Elevii Scolii  

8   Halloween   31.10.2016 Prof.Soricu Dana Cls.aXIa   

9   Toamna in literatura  16.11.2016  Prof.Nuta Alina   Cls.aVaA 

10  Drepturile copilului   18.11.2016    Prof.Soricu Dana  Cls.aXIa   

11  Prevenirea violentei in 

scoli. 

 07.11.2016 Dirigintii  claselor  

V-XII 

Elevii claselor V-XII 

12  Excursie-Targul de carte 

Gaudeamus   

 19.11.2016     Prof.Irimia Maria 

Prof.Dima Marina 

Cls.aVaB 

13   Campanie ”Ziua 

nationala fara tutun” 

14.11.2016  Prof.Vaduva 

Mariana 

   C.S.E 

Elevii Scolii 

14  “Ce-ti doresc eu tie,dulce 

Romanie”  

 29.11.2016  Prof.Brezeanu 

Marius 

Prof.Ieremia Mihail 

Prof.Dima Marina 

Prof.Turlea Niculina  

Cls. 

15  1 Decembrie-Ziua 

tuturor romanilor 

 25.11.2016      Prof.Vaduva 

Mariana 

Cls.aXa    

16  1 Decembrie-Ziua 

tuturor romanilor  

  23-

29.11.2016 

 Prof.Vaduva 

Mariana 

C.S.E.  

Elevii scolii 

17 Excursie-Teatrul”Toma 

Caragiu” 

16.12.2016 Prof.Nuta Alina 

Prof,Constantin 

Damaris 

Cls.aVaA ; Cls.aVIIaA            

18  Petrecere de Craciun  16.12.2016   Prof.Vaduva 

Mariana 

C.S.E. 

Elevii Scolii 

19   Serbari de Craciun 19-23.12.2016        Profesorii  scolii Elevii scolii    

20     “Fii darnic de Craciun” 

–  

Schimb de cadouri intre 

elevi   

  19- 

23.12.2016 

    Dirigintii claselor 

V_XII 

Elevii claselor V-XII 

21 “Hai sa dam mana cu 

mana”    

 20.01.2017      Prof.Vaduva 

Mariana 

Bibl.Smarandoiu 

Dana 

Cls.aXa  

22  Proiect Ed.National Eco-

Junior 2017 

 Ian.-aug.2017   Prof.Vaduva 

Mariana 

Prof.Nuta Alina  

Cls.aXa 

Cls.aVaA  

23     “Viata mea si raiul 

meu” 

 13.01.2017   Prof.Irimia Maria 

Bibl.Smarandoiu 

Dana 

Cls.aVaB 

 

 

Semestrul II 



Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator 

 

  Grup tinta 

1  “Sa fim darnici de Paste” 

Voluntariat 

 9-14 aprilie 

2017 

 Prof.Vaduva Mariana 

Prof.Soricu Dana 

C.S.E. 

Elevii scolii 

2 “Sanatatea-bunul cel mai 

de pret” 

6.04.2017 Prof.Soricu Dana Clasa aXIIa 

3 Campania globala 

pentru educatie 

9-14.05.2017 Prof.Dima 

Marina(coordonator) 

Prof.Nuta Alina 

Prof.Soricu Dana 

Prof.Chiritoiu Iulia 

Prof.Vaduva Mariana 

Prof.Brezeanu Marius 

Elevii scolii 

4 “Ziua eroilor” 9.05.2017 Prof.Alexandrescu 

Adina 

Elevii scolii 

5 Proiect Educational-Eco 

Junior 2017(Voluntariat) 

Ianuarie-

august 2017 

Prof.Vaduva Mariana 

Prof.Nuta Alina 

Elevii scolii 

6  Concursul Național de 

Creație Icoana şi 

Şcoala mărturisirii este 

organizat 

cu binecuvântarea 

Preafericitului Părinte 

Patriarh Daniel și cu 

aprobarea Sfântului 

Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române, de 

Sectorul teologic-

educațional al Patriarhiei 

Române în parteneriat cu 

Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării 

Științifice  

 1decembrie 

2016 – 21 mai 

2017 

Prof. Liceului 

Teoretic,com.Filipestii 

de Padure 

Elevii scolii 

7 -  PROIECT 

EDUCAŢIONAL 

JUDEȚEAN 
“ALEEA 

SCRIITORILOR”  
 

2decembrie 

2016-15 iunie 

2017 

 

 Catedra lb.si  

lit.romana 

Elevii scolii 

8 Concurs Tematic-

“Prietenii Pompierilor”-

faza Judeteana 

Mai 2017 Prof.Vaduva Mariana Elevii scolii 

9  -  "La mulți ani, 

Europa! “Luna Mai - 

Luna Europei, 9 Mai`~ 

ziua Europei 

  

Mai 2017 Prof. Liceul 

Teoretic,com.Filipestii 

de Padure 

Elevii scolii  

10 Zilele Euroscola 

STRASBOURG  

 9-14 mai 

2017 

Prof.Dima Marina  

Prof. Brezeanu Marius 

Elevii de liceu 

11 Banchetul claselor aVIIIa Iunie 2017 Prof. Gradinaru Elevii claselor aVIIIa si 



si aXIIa Nicoleta 

Prof. Mociornita 

Izabella 

Prof. Chiritoiu Iulia 

aXIIa 

 

 

Activitatea Consiliului Elevilor 

       În acest an scolar activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna. Au avut loc câteva 

întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, 

drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru 

îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

     Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa 

şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor 

pentru anul şcolar 2016-2017. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea 

departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales reprezentantii  pe departamente, cât şi 

Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a 

adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării 

nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care 

vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul 

Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

    In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor.. Mulţi elevi nu au 

fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după 

criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri, etc.   

  

Comitetul de părinţi. 

      În luna octombrie 2016 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2016-2017 şi elaborării unui regulament 

intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost 

necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a 

întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând 

rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 

  

 Intocmit: 

 Prof. Văduva Mariana 

 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE  AL 

COMISIEI  DE EDUCAŢIE  PENTRU  SĂNĂTATE 

An şcolar 2016-2017 

 

Semestrul I 

 

Pe semestrul I al anului şcolar 2016-2017 comisia de EPS a desfăşurat următoarele 

activităţi: 

 Au fost parcurse cu elevii temele de Educaţie pentru sănătate din planificările orelor de 

Dirigenţie, Biologie şi Ştiinţe ale Naturii. 

 S-a supravegheat permanent modul în care s-au realizat curăţenia şi dezinfecţia (cu 

aerisirea sălilor de curs între schimburi) şi s-au sesizat neregulile apărute ori de câte ori a fost 

cazul. 

 S-a menţinut legătura cu cadrele medicale şi s-au păstrat relaţiile de bună colaborare cu 

acestea, oferindu-le sprijin în vederea efectuării triajului epidemiologic, vaccinării. 

 În orele de Dirigenţie şi Biologie au fost prezentate elevilor măsuri pentru evitarea 

îmbolnăvirilor, mai ales prin boli infecto-contagioase (ex. rujeola, varicela, răceala, gripa). 

  



 Pe data de 22.10.2016 d-ra  Prof. Înv. primar Musteață Daniela-Maria a susţinut la clasa 

I A un referat cu tema „Conceptele de sănătate și sănătate mintală” . 

 Pe data de 17. 11. 2016 d-na Prof. Înv. primar Matei Nicoleta a susținut o lecție 

educativă la clasa a IV-a B cu tema „Cum ne păstrăm sănătatea ?”. 

  Pe data de 12. 12. 2016  d-na Prof. Pîrvulescu Simona a susținut o lecție educativă la 

clasa a XII-a  cu tema „Remedii naturale pentru afecțiuni hibernale”. 

  Pe parcursul semestrului I, în cadrul orelor de Educație pentru Sănătate,  prof. Nedelcu 

Georgeta a coordonat mai multe sesiuni de referate cu tematică educativă la  clasa a XI-a, iar la 

clasa a XII-a a coordonat realizarea și prezentarea de către elevi a unor prezentări PPT cu tema 

acordării primului ajutor în diferite situații. 

 Pe data de 16. 01. 2017 d-ra prof. Filote Alina a a susţinut în cadrul comisiei metodice 

un referat cu tema „Alimentația sănătoasă”. 

Pe semestrul II al anului şcolar 2016-2017 comisia de EPS a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Au fost parcurse cu elevii temele de Educaţie pentru sănătate din planificările orelor de 

Dirigenţie, Biologie şi Ştiinţe ale Naturii. 

 S-a urmărit permanent modul în care s-a realizat curăţenia şi dezinfecţia (cu aerisirea 

sălilor de curs între schimburi) şi s-au sesizat neregulile apărute ori de câte ori a fost cazul. 

 În orele de Dirigenţie şi Biologie au fost prezentate elevilor măsuri pentru evitarea 

bolilor infecto-contagioase. 

 S-a menţinut legătura cu cadrele medicale şi s-au păstrat relaţiile de bună colaborare cu 

acestea, oferindu-le sprijin ori de câte ori a fost necesar. 

 Pe 27. 02. 2017 prof. Nedelcu Georgeta a susținut o activitate cu elevii claselor a VII-a A 

și B cu tema „Tutunul, alcoolul, cafeaua, drogurile – factori nocivi ai stării de sănătate”. 

 Pe 15. 03. 2017 d-ra prof. Filote Alina Mihaela a susținut referatul cu tema „Alimentația 

sănătoasă”. 

 Pe 7. 04. 2017  elevii  clasei a IV-a B au participat la activitatea educativă cu tema 

„Rolul legumelor în alimentație” , activitate desfășurată de către d-na prof. înv. primar Matei 

Nicoleta ,  cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății. 

 Pe parcursul sem. al II-lea,  d-na prof. Nedelcu Georgeta  a susținut cu elevii, la clasele a 

XI-a și a XII-a, mai multe sesiuni de referate și activități educative de vizionare de  PPT 

realizate de elevi, cu teme de  „Educație pentru sănătate”.       

 

          Responsabil comisie, 

                 Prof. Nedelcu Georgeta 

    

Raport Comisia de Integritate 

 

              În anul şcolar 2016 – 2017, la nivelul unităţii noastre nu au fost semnalate (identificate) 

fapte de corupţie. Ca urmare, nu a fost cazul aplicării unor sancţiuni disciplinare. 

 

Raport privind activitatea bibliotecii școlare 

anul școlar 2016-2017 

 
Subsemnata, Smărăndoiu Magdalena Daniela, bibliotecar studii superioare, treapta I, la 

Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure, am desfășurat pe parcursul anului școlar 2016-

2017 și până în prezent diverse activitați, încercând pe cât posibil să mă achit de sarcinile care 

mi-au revenit conform fișei postului, dar şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii. Dintre 

acestea amintesc: 

- Respectarea normelor biblioteconomice în vederea oprerationalizării eficiente a 

activitații în compartimentul pe care îl reprezintă; 



- Realizarea de activitați la nivel de compartiment cu ajutorul calculatorului ; 

- Existența programării activitații pe zile si ore, asigurând accesul tuturor celor interesați; 

- Întocmirea planificării în concordanță cu structura anului școlar si adaptată la 

particularitățile unității; 

- Realizarea unei gestionări corecte pentru păstrarea colecțiilor bibliotecii; 

- Organizarea de activitați tematice; 

- Activitați realizatate împreună cu cadrele didactice și elevii; 

- Acorduri de parteneriat; 

      –  respectarea programei şcolare, formarea competenţelor specific disciplinei, 

organizarea  de diverse activitǎţi extracurriculare în cadrul ariei 

Obiectivul principal - asigurarea funcționării bibliotecii și organizarea activităților pentru a 

răspunde cerințelor de informare a elevilor și cadrelor didactice, în funcție de programa școlară 

sau de nevoile satisfacerii lecturii de plăcere a utilizatorilor. 

Prezentarea și cunoașterea de către utilizatori a Regulamentului intern al bibliotecii 

școlare, colecția de carte, cu posibilitatea de a căuta singuri cărțile iar accesul la raft să le dea 

posibilitatea să studieze și alte volume în afara celor recomandate de profesori, părinți, prieteni. 

Sensibilizarea elevilor și crearea unei situații de receptivitate prin angajare personală în 

propria formare profesională. 

Activitățile desfășurate s-au axat pe abordarea  experiențială a învățării, care are în centru 

elevul, și permite participanților să-și conducă și să-și asume responsabilitatea învățării în mod 

individual.  

Familiarizarea elevilor cu biblioteca şcolară și cu activitatea desfăşurată de bibliotecă, 

îndrumarea lecturii elevilor în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor 

procesului de învăţământ. 

Activităţile desfăşurate cu elevii şi cadrele didactice din liceu, în semestrul I în anul şcolar 

2016-2017: 

 „Semnul de carte” CUFĂRUL CU CĂRȚI  (biblos=carte; theke=cufăr) 

LUNA OCTOMBRIE ~ LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR 

ȘCOLARE,  

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25340 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25340?page=2 

 

 “5 OCTOMBRIE – ZIUA  MONDIALĂ A EDUCAȚIEI” 

 

 La mulți ani, România! 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25503 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25503?page=1 

 

 "SCRISOAREA SPIRIDUȘILOR " CITIM POVEȘTI CU MOȘ CRĂCIUN! 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25523 

 Sărbători împreună: “Merry Christmas!”,“ Joyeux Noel !” (catedra de limbi străine) 

 

 “Eminescu drag...” 

(înv. primar, gimnazial şi liceal) 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610?page=2 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610?page=3 

 “Eminescu, iubit de toţi, de toate disciplinele 

de studiu” 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610 

 EMINESCU BILINGV  

“LA JOURNÉE DE LA CULTURE NATIONALE ~ L'ANNIVERSAIRE DE EMINESCU”, 

”NATIONAL CULTURE HOLIDAY ~ MIHAI EMINESCU'S ANNIVERSARY” 

 

 Cenaclul"Trimbulinzii din Filipeşti "omagiindu-l pe Mihai Eminescu 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25340
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25340?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25503
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25503?page=1
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25523
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610?page=3
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610


HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/25610 

 

 Alexandru Ioan Cuza, Mica Unire, Liceeni... 

Unirea Mică 24 Ianuarie 1859 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25619 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25619?page=2 

 „La mulți ani, Sfânta mea Bisericuță!” Slujba de vecernie la Biserica "Sfinții 

Trei Ierarhi" din Filipeștii de Pădure  

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25638 

 

Dezvoltare profesională: înscrierea la programul de perfecţionare, avizat de Direcția 

generală Management și rețea școlară din M.E.C.S:  

- ” Deselecția și eliminarea publicațiilor din colecțiile bibliotecilor școlare și centrelor de 

documentare și informare bibliotecari școlari, profesori documentariști, responsabili CDI”, 24 

de ore, din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Prahova pentru anul școlar 2016-2017. 

Activități  metodico-științifice, cerc pedagogic - Știința Informării și Documentării -

Biblioteconomie, schimburi de experienţă:  

 33 de ani de la dispariția "Îngerului blond"..."Noi nu credeam să înveți...a 

muri vreodată"! 

Manifestare cultural-educativă, organizată de Muzeul Conacul Pană Filipescu, secție a 

Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în parteneriat cu Liceul Teoretic din 

Filipeștii de Pădure, Școala Gimnazială din Filipeștii de Târg și Colegiul Național "Nichita 

Stănescu" din Ploiești. NICHITA – IN MEMORIAM 

http://www.informatiaprahovei.ro/ziar_pdf/nume_pdf_63.pdf  

-  Activitate metodico-ştiinţifică de biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării 

„Toamna în literatură română” la Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Ploieşti, 17 

noiembrie 2016 

-  Cerc pedagogic de biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării “Incursiune 

prin lumea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă”, la casa Şcoala Gimnazială „ Carol I” din oraşul 

Plopeni, 9 decembrie 2016 

- Comisia metodică a învăţătorilor din şcoală,“Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români”- 

şezătoare, clasa a II-a B 

 

Semestrul al II-lea 

      -    Obiective, activităţi specifice - Lectura oferă copilului posibilitatea de a-şi completa 

singur cunoştinţele, de a le îmbogăţi. Gustul pentru citit se formează  printr-o muncă 

perseverentă a factorilor educaţionali (familia şi şcoala).Cititul în sens larg, este cel mai bun 

drum spre cunoaştere. 

- împrumutul cărţilor la domiciliul elevilor şi în sala de lectură (spaţiul amenajat în incinta 

bibliotecii); 

- analiza intereselor de lectură ale elevilor şi gruparea acestora în funcţie de 

particularităţile lor (elevi care au dificultăţi la anumite discipline, cititori cu preferinţe 

unilaterale, speciale, cititori fără nici un sistem de lectură, cititori superficiali, cititori pasionaţi 

de lectură etc.); măsuri preconizate pentru orientarea şi educarea lecturii acestora; potrivit 

cerinţelor procesului instructiv – educativ şi ţinând seama de particularităţile de vârstă, de 

pregătirea şi de interesele individuale ale acestora (discuţii cu caracter de recomandare la 

împrumutul cărţilor, convorbiri despre cărţile citite, întocmirea de liste şi planuri generale şi 

individuale de lectură etc.); 

- familiarizarea elevilor privind utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de 

bibliotecă, normele de împrumut şi de consultare a publicaţiilor; îndrumarea în folosirea 

cataloagelor şi a lucrărilor de referinţă, în selectarea lucrărilor care le sunt necesare, fişarea şi 

sistematizarea materialului selectat etc. 

- reactualizarea permanentă a informaţiilor de la panoul bibliotecii; 

- acţiuni de popularizare a cărţilor şi a bibliotecii;  

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25619
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25619?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/165590?modal=1
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25638
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012309997055
http://www.informatiaprahovei.ro/ziar_pdf/nume_pdf_63.pdf


- nominalizarea modalităţilor şi a acţiunilor de antrenare a elevilor în activităţile de 

bibliotecă; 

 

 Activităţi de lectură și aniversare desfășurate împreună cu cadrele didactice din şcoală:  

      - „24 februarie Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare”(World Read Aloud Day)  

 

       -   EMINESCU iubit de toate disciplinele de studiu  

- ROMANȚA EMINESCU "PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOŢ..." CLASELE PRIMARE 

- La journée de la culture nationale * L'anniversaire de Eminescu catedra de limbi 

străine lb. engleză și franceză 
EMINESCU BILINGV La journée de la culture nationale  

L'anniversaire de Mihai Eminescu National culture holiday Mihai Eminescu' s anniversary 

     - Cenaclul "Trimbulinzii din Filipeşti" omagiindu-l pe Mihai, Activitatea "Viața mea si 

raiul meu" a scos la suprafata pepitele corespondenței dintre "Dulcea mea doamnă, Eminul meu 

iubit".  

( postări  “Cancelaria Naţională” Didactic.ro - comunitatea online a cadrelor didactice 

http://www.didactic.ro/  )  

          http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610 

          http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610?page=2 

          http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610?page=3 

 

          -  "Hai să dăm mână cu mână "Jurământul depus de Alexandru Ioan Cuza la alegerea 

ca domn al Moldovei (5/17 ianuarie 1859) 

              http://www.didactic.ro/fotografie/album/25619 

              http://www.didactic.ro/fotografie/album/25619?page=2 

 

          - “Primăvara Nichita, liceenii Nichita... Nichita Stănescu - îngerul blond al 

literaturii românești”, 30 martie 

   - "22 aprilie~Ziua Pământului" 

 

   -  „Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor”,  23 aprilie 

 

   -  "La mulți ani, Europa! Luna Mai - Luna Europei, 9 Mai`~ ziua Europei 

       http://www.didactic.ro/fotografie/album/25880 

- 9 Mai: La Journée de l'Europe ~ FRANCE  

 

   -  Ziua Eroilor. MONUMENTUL EROILOR DIN FILIPEȘTII DE PĂDURE 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25881 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25881?page=2 

 

- Concursul Național de Creație Icoana şi Şcoala mărturisirii este organizat 

cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române, de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în 

parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în perioada 1decembrie 

2016 – 21 mai 2017. 

- http://patriarhia.ro/concursul-national-de-creatie-icoana-si-coala-marturisirii-9169.html 

-  

TITLUL PORTOFOLIULUI: “VORONEȚUL” CEL DE TAINĂ – EUHARISTIA 

DINCOLO DE STRANĂ "VORONEŢUL MUNTENIEI" - BISERICA "SFINȚII TREI 

IERARHI" din Filipeștii de Pădure, județul Prahova pictat de PÂRVU MUTU, cel mai respectat 

pictor de biserici din istoria României, supranumit și "ZUGRAVUL" 

Film despre mărturisirea credinţei /despre icoane. “VORONEȚUL” CEL DE TAINĂ – 

EUHARISTIA DINCOLO DE STRANĂ Filmul „VORONEȚUL MUNTENIEI” PICTAT DE 

PÂRVU MUTU, BISERICA „SFINȚII TREI IERARHI” DIN FILIPEȘTII DE PĂDURE 

https://www.youtube.com/watch?v=RwezVHh4RzU 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx5PLX8OHQAhVJKsAKHVneB3kQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AFQjCNHXi2PdDnfu-2lKnTi6GNfOPaJRZA
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25610?page=3
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25619
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25619?page=2
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25880
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25881
http://www.didactic.ro/fotografie/album/25881?page=2
http://patriarhia.ro/concursul-national-de-creatie-icoana-si-coala-marturisirii-9169.html
https://www.youtube.com/watch?v=RwezVHh4RzU


https://www.youtube.com/watch?v=YD-l6tnhmA0 

  

- PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEȚEAN ALEEA SCRIITORILOR 
2 decembrie 2016-15 iunie 2017 

-  Inspectoratul Școlar Prahova 

- Casa Corpului Didactic Prahova      

- Colegiul Spiru Haret Ploiești 

- Colegiul Toma Socolescu Ploiești 
-  Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil 

-  Școala Gimn. George Emil Palade Ploiești 

-  Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure 

-  Liceul Simion Stolnicu Comarnic 

-  Școala  Gimn. Ion Câmpineanu Câmpina 

 Nr. 5  Newsletter-ului de Biblioteconomie și Știința Informării. 

- Articol publicat în urma activitătilor din cadrul PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEȚEAN  
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http://www.ccdph.ro/nou/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
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https://drive.google.com/file/d/0Bz1CUKW9UE7EemxqN2cwVFVlUFU/view 

   - nominalizarea  modalitǎtilor şi acţiunilor  de antrenare a elevilor în activitǎţile de 

bibliotecǎ, prezentarea, afişarea la panoul “ Colţul micului cititor”  

   -“Primăvara Nichita” pomișor aniversar, expunerea portretului în creion “Nichita 

Stănescu” realizat de elevul Vlăduț Paiu şi poeziilor scrise de eleva Cristina Popa de la clasa a 

XII-a   

- îndrumarea lecturilor particulare pentru vacanţa de vară 

  Activități  metodico-științifice, cercuri pedagogice - Știința Informării și Documentării -

Biblioteconomie”, schimburi de experienţă:  

- 13.04.2017 activitatea metodica ştiintifică și culturală “Tristan Tzara medalion literar. 

Bibliotecile fictive din literatură. Francofonia. CCD –Prahova, 

- Cerc pedagogic de biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării “ Exemple de 

bune practici“ la Liceul Teoretic ,,Grigore Tocilescu” –Mizil 12.05.2027 

- Cercul pedagogic al învățătorilor la Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure, clasa I, 

7 aprilie 2017, “Dezvoltarea potențialului artistic la școlarul mic prin abordarea integrată a 

activităților din învățământul primar, utilizând metode și procedee didactice adecvate“ 

BIBLIOTECAR,  

SMĂRĂNDOIU MAGDALENA DANIELA 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE SECRETARIAT 

AN  SCOLAR 2016-2017 

 

Subsemnata Stoica Rozalia Felicia, încadrată în cadrul Liceului Teoretic, Comuna 

Filipeștii de Pădure în funcția de secretar șef, prezint următorul raport de activitate în perioada 

anului școlar 2016-2017. 

-inscriere elevi/completare dosare 

-completarea registrelor matricole si a cataloagelor dupa corigente 

-intocmirea de situatii statistice de început și sfârșit de an scolar 

-primirea dosarelor cadrelor didactice noi si incadrarea acestora in vederea salarizarii 

- redactarea documentelor  necesare pentru  angajarea in munca  

-intocmirea lunară a statelor de plata 

-intocmirea statelelor de functii și avizarea acestora la ISJ Prahova 

-completarea Revisal 

https://www.youtube.com/watch?v=YD-l6tnhmA0
http://www.ccdph.ro/nou/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=64
http://www.ccdph.ro/nou/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=64
https://drive.google.com/file/d/0Bz1CUKW9UE7EemxqN2cwVFVlUFU/view


-întocmirea pontajului cadrelor didactice 

-intocmirea tuturor situatiilor necesare inceperii anului scolar 

-primirea dosarelor pentru rechizite si burse si intocmirea situatiilor aferente 

-inregistrarea deciziilor de inceput de an scolar 

-intocmirea situatiilor pentru  alocatii elevi și trimiterea lor la Inspectoratul Școlar 

-distribuirea cataloagelor 

-intocmirea situatiilor statistice de inceput de an scolar privind evidenta elevilor si 

incadrarea cadrelor didactice 

-înscrierea elevilor în registrele matricole si registrele de evidență a elevilor 

-întocmirea bazei de date a tuturor elevilor liceului pe clase 

-evidența cererilor de transfer, primirea și distribuirea documentelor necesare plecării sau 

venirii elevilor în instituția noastră 

-arhivarea documentelor 

-înscrierea elevilor în clasa pregătitoare 

-completarea datelor  necesare în baza de date SIIIR a ISJ Prahova 

-eliberarea de adeverinte de elev si salariat 

-eliberare adeverințe de studii 

-redactarea diplomelor și certificatelor de competență, a diplomelor de bacalaureat, de 

absolvire a învățământului gimnazial, de absolvire a liceului și de absolvire a ciclului inferior al 

liceului, verificarea și aplicarea timbrului sec în cadrul ISJ Prahova 

- eliberarea actelor de studii, dupa ce au fost completate pentru toti absolventii, inregistrate 

și semnate de catre director in baza cataloagelor respective, a diplomelor de bacalaureat și 

certificatelor de absolvire 

-completarea de adrese de foi matricole pentru elevi noi 

- redactare foi matricole pentru elevii claselor a opta, a zecea și a doisprezecea 

-primirea si analizarea dosarelor de burse 

-primirea dosarelor pentru rechizite,burse si Bani de liceu si intocmirea situatiilor pentru 

I.S.J. 

-intocmirea listelor si dosarelor pentru obținerea anchetelor sociale de la primarie 

-primirea dosarelor pentru elevii cu CES, evident lunara a prezentei acestora,  

-fundamentarea cheltuielilor pentru asigurarea alocatiei de hrana si imbracaminte a 

elevilor cu CES 

-înregistrarea cererilor de motivarea a absențelor elevilor  

-intocmirea lunară a statelor de plata a burselor de merit, de studiu, a burselor sociale , a 

burselor  Bani de Liceu și a alocațiilor de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale special. 

-intocmirea situatiilor pentru alocatii pentru elevii ce implinesc 18 ani, lunar 

-eliberarea adeverintelor de elevi si salariat 

-intocmirea situatiilor pentru Direcția de Finanțe privind încadrarea  personalului 

-eliberare foi matricole 

-intocmirea situatiilor de sfarsit de semestru 

-actualizarea documentelor din avizierul școlar 

- detinerea si asigurarea securității, aplicarii sigiliului institutiei 

- asigurarea aprovizionării cu rechizite (consumabile) 

- păstrarea confidenţialităţii datelor la care am acces 

-întocmirea și depunerea dosarelor de echivalare a studiilor elevilor ce au studiat în 

străinătate 

- intocmeste si trimite, in termenele stabilite, situatii cerute de catre inspectoratul scolar 

-evidenta absentelor elevilor, pentru mentinerea ajutoarelor sociale si a burselor ,,Bani de 

liceu” 

- asigurarea permanenta a legaturii cu reprezentantii comunitatii locale, părinți și elevi  

 -depunerea dosarelor elevilor la alte unități de învățământ în vederea susținerii probelor  

de competențe lingvistice, digitale și bacalaureat. 

- intocmeste dosare de pensionare de toate tipurile, cele pentru ingrijirea copilului pana la 

2 ani, pentru concedii medicale de maternitate 

- asigura transmiterea corespondenței instituției prin poștă, fax sau e-mail. 



- pregătirea materialelor ( cataloage de examene Procese verbale pentru profesori și , foi 

de scris și ciorne pentru elevi) în vederea susținerii examenelor. 

-intocmirea adreselor pentru Inspectoratul Școlar și celelalte instituții publice 

-intocmirea altor situatii aparute 

 

  

                                                                Secretar șef, 

                                                          Stoica Rozalia Felicia 

 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE CONTABILITATE 

in anul scolar 2016-2017 
 

Subsemnata Ionete Elena, contabil sef la Liceul Teoretic, comuna Filipestii de Padure, 

intocmesc acest raport pentru activitatea desfasurata in anul scolar 2016-2017, . 

In aceasta perioada s-au efectuat plati salariale in suma de : 3.117.110 lei, plati de burse 

de la bugetul local in suma de : 90.917 lei, plati de burse-bani de liceu in suma de : 32.755 lei si 

transport elevi in suma de :1751 lei, precum si plati de bunuri si servicii in suma de 362.009 lei .   

In urma initierii cheltuielilor salariale, de catre secretara scolii, lunar am intocmit 

“Situatia Centralizatoare a platilor salariale in luna”, am efectuat platile cu ordin de plata , catre 

bugetul statului, pentru impozitul pe venit si catre bugetele asigurarilor sociale si fondurilor 

speciale pentru contributia la somaj, contributia la asigurarile sociale, si la fondul de sanatate. 

Lunar am efectuat platile cu ordin de plata pentru salariile pe CARD pentru salariatii 

care iau salariile la cele 7 banci CEC, Unicredit , BCR, Raiffeisen Bank, BRD, Banca 

Transilvania si Millenium Bank, precum si ordinele de plata pentru celelalte retineri de la 

salariati: CAR, sindicat, alte debite . 

Am intocmit statul centralizator pentru “Transportul cadrelor didactice la si de la locul 

de munca”. 

Pentru toate platile salariale am intocmit propunerile de angajament, angajamentele 

bugetare si ordonantarile de plata, pentru plata efectiva a salariilor, conform bugetului. 

Lunar in urma initierii cheltuielilor cu bursele sustinute de la bugetul local: sociale, de 

studiu si de merit, precum si a burselor – bani de liceu, s-au efectuat platile efective. 

Lunar am intocmit catre ordonatorul principal de credite, comuna Filipestii de Padure, 

urmatoarele situatii:  

1. Monitorizarea cheltuielilor de personal 

2. Situatia privind recapitulatia  cheltuielilor de personal  

3. Bilantul prescurtat  

4. Situatia fondului de salarii si a numarului de personal 

In urma initierii cheltuielilor cu bunuri si servicii, de catre administratorul scolii, am 

efectuat plati de bunuri si servicii catre furnizori cf. bugetului alocat, de catre Consiliul Local al 

comunei Filipestii de Padure. 

Pentru toate platile de bunuri si servicii, am intocmit propunerile de angajament, 

angajamentele bugetare si ordonantarile de plata, pentru plata efectiva a acestora, conform 

bugetului. 

Am completat CEC-ul pentru ridicarea salariilor in numerar, platite salariatilor. 

Am eliberat adeverinte de salariat, angajatilor care au solicitat aceste documente. 

Trimestrial am intocmit situatiile financiare, ale institutiei, ce cuprind balanta de 

verificate, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxului de trezorerie, si bilantul institutiei. 

Lunar am intocmit Declaratia unica 112, privind obligatiile de plata a contributiilor 

sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru Agentia 

Nationala de Administrare Fiscala.              

 

                                                                                                       Contabil, 

Ec. E. Ionete 



Activitatea compartimentului IT, PSI si SSM 

 din cadrul liceului în anul școlar 2016-2017 
 

Activitatea compartimentului IT, PSI și SSM din cadrul liceului, în anul școlar 2016-

2017, a constat în: 

1. Incarcare comenzi manuale DCC 46 (6 scoli), aplicatie dedicata MENCȘ - cls 

IV, an scolar 2016-2017, lb engleza si matematica. 

2. Încărcare comenzi manuale clasele I-IV și VI-XII, clasa a V-a parțial aug. 2017. 

3. Ridicare manuale de la depozitul IȘJPH. 

4. Instruire periodica SSM și SUcu personalul liceului - periodic - 3 luni. Instructaj 

general cu persoanele nou angajate, sept. 2016. 

5. Instruire personal prima intervenție SU - lunar. 

6. Efectuare control tematic SU si SSM conform grafic. 

7. Completare documentație SU și SSM an școlar 2016-2017. 

8. Raport semestrial SU si SSM. 

9. Întocmit referate necesitate lucrări necesare SU și SSM.  

10. Realizare exercitiu evacuare elevi corp A în colaborare cu ISU PH și ISU DB. 

11. Pregătire calculatoare sala informatică pentru noul an școlar. Instalări, revizii și 

reparații. 

12. Lucrări de mentenanță AeL.  

13. Setari și modificări AeL pentru noul an școlar, 2016-2017 (perioade generice, 

calendar, adaugari de clase pe nivele inv., adaugare elevi în clase etc.) 

14. Actualizare site liceu - www.teoreticfilipesti.ro(modificare site, populare și 

actualizare date etc.). 

15. Înlocuit calculatoare defecte sala de informatică.  

16. Asistenta IT în programul ”Scoala altfel”. 

17. Pregătire calculatoare preluare subiecte simulare ev. națională și bacalaureat 

2017. 

18. Pregătire camere audio-video simulare evaluare națională. Montare în sălile de 

examen (laptop+camera). 

19. Extragere probe video și scriere pe DVD-uri. 

20. Simulare evaluare națională - extragere subiecte, documente, situații statistice. 

21.  Simulare bacalaureat 2017 . 

- pregătire calculatoare preluare subiecte bac 2017. 

- pregătire camere audio-video simulare evaluare națională. Montare în sălile de examen 

(laptop+camera). 

- extragere probe video și scriere pe DVD-uri. 

- pregătire documente examen - săli clasă, borderouri, statistice, prezență. 

22. Operatiuni de lucru în aplicațiile naționale - Adlic2016, Bac2016. 

23. Pregătire calculatoare preluare subiecte ev. națională și bacalaureat 2017. 

24. Pregătire camere audio-video evaluare națională. Monitorizare video-audio. 

25. Extragere probe video și scriere pe DVD-uri. 

26. Evaluare națională - extragere subiecte, documente, situații statistice. 

27.  Bacalaureat 2017 . 

- pregătire calculatoare preluare subiecte bac 2017. Instalare Windows 7, SP1 - 25 stații. 

- pregătire camere audio-video simulare evaluare națională. Montare în sălile de examen 

(laptop+camera).Monitorizare video-audio. 

- extragere probe video și scriere pe DVD-uri. 

- pregătire documente examen - săli clasă, borderouri, statistice, prezență. 

28. Introducere alocații fisier și transmitere ISJ PH. 

http://www.teoreticfilipesti.ro/


29. Persoană de contact evaluare clasele 2,4,6 - extragere subiecte, printări, copieri, 

documentație examen. 

30. Încărcare rezultate evaluare națională clasele 2,4 și 6 în aplicația specifica MECȘ 

- statistice evaluare/clase și unitate școlară. 

31. Introducere elevi în aplicația Bani de Liceu. Verificare date și fișier beneficiari. 

32. Introducere elevi înscriși clasa pregătitoare - aplicație SIIIR, colaborare 

secretariat. 

33. Editare și ransmitere situații - programele Lapte și corn, mere. 

34. Completare și colaborare cu secretariatul pentru transmitere situației cu absențele 

ASF. 

35. Transmitere situatie absente nemotivate, an scolar 2016-2017. 

36. Încărcare SIIIR statistic sf. semestru. 

37. Realizat diferite achiziții în SEAP - colaborare cu contabilitatea. 

38. Salarii august 2016 - conf. OUG 57, 20 si 43/2016. 

39. Salarii sept. 2016 - norme, state funcții. 

40. Machete norme 2016-2017 - verificari, printare, scriere CD. 

41. Realizat lunar salarii cu comp. secretariat - introducere date, imprimări, backup-

uri, instalări versiuni noi. 

42. Deplasare lunar la trezorerie - ridicat salarii personal. 

43. Realizare situații pentru calculul dobânzilor la HJ. 

44. Redactat situație clădiri, adresa MENCS nr. 10541/16.09.2016. 

45. Promovare elevi an școlar 2015-2016 în 2016-2017, SIIIR.  

46. Introducere date în aplicația REVISAL la apariția modificării contractelor de 

muncă sau încheierea de contracte noi, realizare backup-uri, transmitere baza de date ITM. 

47. Eliberare adeverințe REVISAL.  

48. Activități SIIIR - adăugare și asociere elevi clasa pregătitoare și clasa a IX-a., 

asociere elevi în clase, rezolvare transferuri, dezasociere unitate elevi absolvenți clasa a XII. 

49. Activități lider sindicat. 

50. Diverse situații cerute de IȘJPH și conducerea liceului. 

 

Întocmit, 

Inf. ȘERBAN EUGEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT PRIVIND SITUAȚIA ȘCOLARĂ PE ANUL ȘCOLAR 

2016-2017 
- Învățământ primar Liceul Teoretic, com.  

 

Învățământ gimnazial 

 

 V A V B VI A VI B VII A  VII B VIII  A VIII B 

Înscriși – băieți  28 – 15 30– 13 26 - 15 25 – 12 21 – 10 24 – 14 24 - 9 21 - 9 

- Fete -13     -17    -11   -13      -11       -10       -15      - 12 

Rămași – băieți 28 – 15 29– 12 26 - 15 25 – 12 21 – 10 24 – 14 24 - 9 21 - 9 

- fete -13     -17    -11   -13      -11       -10       -15       - 12 

Plecați alt județ      1   

Veniți alt județ      1   

Plecați PH  1       

Veniți PH   1    1  

Total promovați 24 26 26 21 20 9 23 16 

Procent 

promovabilitate 

85,71% 89,60% 100% 87,50% 95,23% 41,66% 95,83% 76,10% 

Medii –  5 – 6.99    2  2   

- 7 – 8.99 10 11 11 9 9 3 13 7 

- 9 - 10 14 15 15 10 11 4 10 9 

Total corigenți  5  4 1 15 3 5 

1 obiect 3 2  1 1 3 1 4 

2 obiecte    1  5  1 

Repetenți  1 1    6   

Situația neîncheiată         

Abandon școlar         

Purtare – 7         

- >7  1    4   

 Preg. A  Preg. B  IA I B II A II B III A III B IV A IV  B 

Înscriși – băieți  32– 14 32– 14 28 - 12 27 – 10 28 – 12 31 – 16 26 – 13 21 – 10 21 – 8 24 – 13 

- Fete 18 18 - 16       -17      -16    -   15      -  13       - 11   - 13       - 11 

Rămași – băieți 32– 14 31– 14 28 - 12 27 – 10 28 – 12 31 – 16 25 – 12 21 – 10 21 – 8 24 – 13 

- Fete - 18 - 17 - 16    -  17      - 16      - 15     - 13       - 11       - 13      - 11 

Plecați alt județ  1     1    

Veniți alt județ           

Plecați PH           

Veniți PH           

Total promovați 32 31 28 27 27 31 25 21 21 28 

Procent 

promovabilitate 

100% 100% 100% 100% 96,42 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Medii – S   3 3  5  3 7 1 

- B   7 9 7 9 7 4 8 10 

- FB   18 15 20 17 18 14 6 13 

Total corigenți     1      

1 obiect           

2 obiecte           

Repetenți     1      

Situația neîncheiată           

Abandon școlar           

Purtare – B           

- S           



Învățământ liceal 

 

 IX X XI XII 

Înscriși – băieți  26 – 11 32 - 13 24 - 8 23- 8 

- Fete -15       -19     -16 -15 
Rămași – băieți 34 - 12 32 - 13 25 - 9 23- 9 

- Fete - 22       -19     -16 -15 

Plecați alt județ     

Veniți alt județ 1    

Plecați PH   1  

Veniți PH 7   1 

Total promovați 24 23 19 24 

Procent 

promovabilitate 

70,58% 71,87% 76% 100% 

Medii –  5 – 6.99   2  

- 7 – 8.99 14 15 3 13 

- 9 - 10 10 8 14 11 

Total corigenți 9 9 5  

1 obiect 4 8 1  

2 obiecte 1 1 4  

Repetenți  5 1 1  

Situația neîncheiată  3   

Abandon școlar     

Purtare – 7     

- >7 5 2   

 

Învățământ primar 

 
 

 Preg. A   IA II A III A IV  A 

Înscriși – băieți  10 - 6 11 - 6 12 - 6 18 - 7 6 - 3 

- Fete - 4 - 5     -  6 - 11    - 3 

Rămași – băieți 9 - 5 11 - 6 12 - 6 18 - 7 6 - 3 

- Fete - 4 - 5     -  6 - 11     -3 

Plecați alt județ 1     

Veniți alt județ      

Plecați PH      

Veniți PH      

Total promovați 9 11 10 14 6 

Procent 

promovabilitate 

100% 100% 83 % 87,50% 100% 

Medii – S  3  2 6 

- B  5 7 8  

- FB  3 3 4  

Total corigenți   2 2  

1 obiect   2 2  

2 obiecte      

Repetenți      

Situația neîncheiată      

Abandon școlar      

Purtare – B      

- S      



Învățământ gimnazial 
 

 V A VI A VII A VIII A 

Înscriși – băieți  13 - 10 8 - 3 10 – 8 14 - 6 

- Fete - 3   -5  - 2       - 8 

Rămași – băieți 12 - 11 8 - 3 10 - 8 14 - 6 

- fete -1  -5   - 2     - 8 

Plecați alt județ     

Veniți alt județ     

Plecați PH 3    

Veniți PH 1    

Total promovați 11 8 7 12 

Procent 

promovabilitate 

91,67% 100% 70% 85,12% 

Medii –  5 – 6.99 2 3 2 2 

- 7 – 8.99 4 6 2 4 

- 9 - 10 5 1 3 6 

Total corigenți   1  

1 obiect   1  

2 obiecte     

Repetenți  1  1  

Situația neîncheiată     

Abandon școlar     

Purtare – 7     

- >7 1  2 2 

 

Învățământ liceal 
 

 IX X PM X PA XI PM XI seral XII MS XIII seral XIII  EL 

Înscriși – băieți  21 – 16 15 – 12 21 - 12 15 - 12 16 – 10 22 - 12 23 – 5 19 – 10 

- Fete -5   - 3    -9     - 3       - 6     - 10   - 18      - 9 
Rămași – băieți 21 – 16 15 – 12 21 - 12 15 - 12 16 – 10 22 - 12 23 – 5 19 – 10 

- Fete -5   - 3    -9     - 3       - 6     - 10   - 18      - 9 

Plecați alt județ         

Veniți alt județ         

Plecați PH         

Veniți PH 3        

Total promovați 14 9 12 9 6 12 22 16 

Procent 

promovabilitate 

66,66% 60% 57,14% 66.66% 37,50% 54,54% 95,64% 14,21% 

Medii –  5 – 6.99 3 3 2 2 1 9 1 7 

- 7 – 8.99 11 6 9 7 5 3 20 9 

- 9 – 10    1   1  

Total corigenți  1  1     

1 obiect  1  1     

2 obiecte         

Repetenți 8 3 3 3 10 7  2 

Situația neîncheiată         

Abandon școlar         

Purtare – 7    1     

- >7 7 4 3 4 10 5 1 2 

 

 



Situația absențelor pe anul școlar 2016-2017 

 
 

Absenteism 

Total an 

2015-

2016 

Total an 

motivate 

2015-

2016 

Total an 

2016-

2017 

Total an 

motivate 

2016-

2017 

Clasa pregătitoare 0 0 0 0 

Clasa a I-a 0 0 0 0 

Clasa a II-a 400 94 145 79 

Clasa a III-a 97 0 29 8 

Clasa a IV-a 6 5 0 0 

Total primar 503 99 174 87 

Clasa a V-a 1397 575 1436 909 

Clasa a VI-a 870 532 1339 664 

Clasa a VII-a 2550 1370 2291 762 

Clasa a VIII-a 1146 570 1253 739 

Total gimnazial zi 5963 3047 6319 3074 

Clasa a IX-a 2213 1260 2697 1275 

Clasa a X-a 2244 1050 2737 1798 

Clasa a XI-a 1833 909 1358 1047 

Clasa a XII-a 1917 1260 1319 911 

Total liceal zi 8207 4479 8111 5031 

Total 14673 7625 14604 8192 

 

 
 
VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 
 
 

 

VI.1 Cadre didactice : 
 
 
 

Încadrarea  şcolii  pe parcursul anului şcolar a evoluat astfel: 
 

 

 Titulari Suplinitori Pensionari Total 
     

14 sept 2016 50 14 2 64 
     

1 nov 2016 50 14 0 64 
     

 
Din totalul cadrelor didactice, 44 fac naveta, adică 68,85 %, iar 12  din cele 64 

de cadre didactice de la gimnaziu şi liceu au ore şi la alte unităţi şcolare, adică 

18,75%.  
 
 



 

VI.2 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic : 
 

Este format din 22 angajaţi (în total 19 norme ): secretar-şef (1normă), secretar 
(0,5 normă) contabil-şef (1normă), analist-programator (1 normă), 2 bibliotecari (2 
norme), 2 laboranți (1+0,5 norme), administrator (1 normă), 3 fochiști (3 norme), 
îngrijitoare (7 norme), 2 paznici (2 norme). 
 

 

VI.3 Elevii : 
 
 
 

 

Nivel Nr. clase Înscrişi Rămaşi înscrişi   

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
 
 

An şcolar 

2016 2017 2016 2017 2016 2017   

        

Primar 10 15 261 324 261 326 
 
 

Gimnaziu 8 12 183 240 183 244 
 
 

Liceu 4 12 111 258 111 266 
 
 

 
 

 

VI.4 FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

 

În total 8 cadre didactice au susţinut inspecţii, în diferite etape, pentru 
examenele de obţinere a gradelor didactice în sesiunile 2018-2020. 

 


 Știr Beatrice - Susținerea lucrării și inspecția finală pentru obținerea gradului didactic I; 

 Chirițoiu Floricica – Inspecţia curentă 1, pentru obținerea gradului didactic I 

 Simion Radu - Inspecţia curentă 2, pentru obținerea gradului didactic II 

 Chirițoiu Iulia -  Inspecţia curentă 2, pentru obținerea gradului didactic II 

 Constantin Damaris – Susținerea lucrării și inspecția finală pentru obținerea gradului 

didactic I;  

 Filote Alina - Inspecţia curentă 2, pentru obținerea gradului didactic II 

 Florescu Ionuț - Inspecţia curentă 2, pentru obținerea gradului didactic II 

 Irimia Maria - Inspecţia curentă 2, pentru obținerea gradului didactic I;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 
 

VII.1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURA ÎN ANUL ŞCOLAR 
 

2016-2017 

 


 Învăţământul primar : 

 
Total elevi : 326 în 15 clase. 

 

 

   
An şcolar 

2013-2014 

An şcolar 
2014-2015 

An Școlar 
2015-2016 

An școlar  
2016-2017 

   

IUNI
E SEPT 

IUNIE SEPT. IUNIE SEPT. IUNIE SEPT 

 
Promovabilitate 
(%) 
  

99,55% 100% 99,62% 99,62% 98,88% 100% 
 

97,79% 100% 

 
Medii FB 
  

35,65% 35,65% 51,15% 51,15% 48,65% 48,65% 40,18% 48,18% 

Note scăzute 
purtare < 7 
 

l
a 

2 2 2 2 1 1 0 0 

 
Repetenţi 
  

0 0 1 1 3 3 1 1 

 
Abandon 
şcolar/SN 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Media judeţeană : Promovabilitate - 98,02% 
 

Abandon şcolar : 0 

Situaţie şcolară neîncheiată : 0 

Burse de boală: 2 

Burse sociale : 18 

Rechizite : 19 

 

 

 

 

 

 

 




Învăţământul gimnazial : 

 
 
Total elevi : 183 în 8 clase. 
 

 

 
An şcolar 

2013-2014 
An şcolar 

2014-2015 
An școlar 2015-

2016 

An școlar 2016-
2017 

Luna Iunie Sep. Iunie Sept. Sept. Iun. Sept Iunie 

 
Promovabilitate 

 
89,16% 97% 79,48% 100% 82,45% 100% 85,32% 100% 

 
Medii între 9 - 

10 
50,82% 46,7% 48,34% 38,42% 44,80% 100% 42,21% 100% 

Note scăzute la 
purtare 

≤ 7 
5 0 5 0 7 0 10 0 

Repetenţi 1 4 0 0 8 0 10 0 

Abandon 
şcolar/SN 

2 2 1 1 0 0 0 0 

 
 
Media judeţeană : Promovabilitate - 94,68% ;  

Burse sociale : 2 

Burse de studiu : 3 

Burse de merit : 109 

Rechizite : 7 


 Învăţământul liceal: 

 
Total elevi : 266 în 12  clase  

 
An şcolar 
2013-2014 

An şcolar 
2014-2015 

An şcolar 
2015-2016 

An școlar 
2016-2017 

Luna Iunie Sept. Iunie Sept. Iun. Sept. Iunie  Sept.  

Promovabilitate 86,11% 97,11% 86,61 100% 71,71% 100% 68,07% 100% 

Medii între 9 - 10 43,61% 40,59% 40,20% 34,82% 34,23% 100% 31,95% 31,95% 

Note scăzute la 
purtare 
≤ 7 

9 5 2 2 5 5 36 0 

Repetenţi 
3 3 1 0 6 0 43 0 

Abandon 
şcolar/SN 

0 0 2 2 0 0 0 0 

 
  



Media judeţeană : Promovabilitate - 94,65% ; 
 Medii între 9-10 : 24,66 

 
 
 
Burse de studiu : 6 

 
Burse de merit : 51 

 
Bani de liceu : 8 
 
Rechizite: 2 

 
 

Şefii de promoţie 2016 au fost declaraţi : 

1. Brașoveanu Elena – VIII A, gimnaziu  

2. Popa Andreea – XII, la liceu.  

 
 
 

 

VII.2 REZULTATE LA EXAMENELE NAŢIONALE : 
 
 
 
 
 

Evaluare naţională 

 

En 2017 - PENTRU RAPORT 

 

Disciplina Înscriși Prezenți Note 

≥ 5 

% 

≥ 5 

Note 

< 5 

% 

< 5 

Note 

9-9,99 

Nota 10 

Lb. română 51 50 48 96% 2 4% 10 0 

Matematică 51 50 36 72% 14 28% 6 0 

TOTAL   84 84% 16 16% 16 0 

 

La nivel judeţean rezultatele au fost ( note ≥5) : 

 

Lb română : 94,15% 

 

Matematică : 79,09% 

 

 

 

Disciplina 

 

2012 

% 

2013 

% 

2014 

% 

2015 

% 

2016 

% 

2017 

% 

Lb. română 88,48 92,50 82,50 100 93,33 96,00 

Matematică 56,89 77,50 77,50 95,34 76,66 72,00 

TOTAL  87,50 80,00 97,67 85,00 84,00 



 

La nivel judeţean – medii la evaluare ≥5:  87,60% 

 

La nivel naţional – medii la evaluare ≥5:  77 % 

 

BAC 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel judetean 78,18% 

 

 

 

 

 

4.1.1. Admitere (ultimii 3 ani şcolari): 

Anul Nr. total absolvenţi de cls. a VIII-a Total elevi repartizaţi la licee 

2013 – 2014 42 42 

2014 – 2015 43 43 

2015 – 2016 30 30 

2016-2017 59 59 

 

 

 

 

 

2017 Iunie-iulie August-

septembrie 

TOTAL 

Înscriși 23 7 27 

Prezenți 23 7 27 

Promovați 20 1 21 

Procent 86.95% 14.28% 77.77% 

Loc pe județ - -  

ANUL 

 

2012 

% 

2013 

% 

2014 

% 

2015 

% 

2016 

% 

2017 

% 

Înscriși 21 14 17 33 17 27 

Prezenți 18 13 17 30 15 27 

Promovați 8 7 12 22 13 21 

Procent 44,44% 53,84% 70,58% 73,33% 76,47% 77,77% 



Observaţii asupra rezultatelor statistice 

 

 Procentul de promovare a fost sensibil diminuat de candidaţii din promoţiile 
anterioare ;  

 La disciplinele de examen se impune o analiză corectă a situaţiei corelată 
cu un plan de măsuri adecvat pentru obţinerea de note mai mari nu doar a baremului 
minim şi pentru a orienta elevii la proba la alegere astfel încât să aibă şanse reale de 
reuşită.  

Se observă că nivelul rezultatelor şcolare are variaţii în jurul unor valori care 

exprimă potenţialul unităţii noastre şcolare iar la clasele de liceu aceste variaţii sunt mai 

mari ca urmare a diferenţelor între mediile de intrare în liceu. 
 
 

C. Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 

  
Liceul nostru a fost desemnate Centru de comunicare pentru unităţile din 

vecinătate, pentru Evaluarea Națională la clasele 2,4,6. 
Probele s-au desfăşurat în timpul orelor de curs, în zilele de 18, 19 mai 2015 

pentru clasele a II-a, 26 şi 27 mai la clasa a IV-a şi pe 2 şi 3 iunie la clasa a VI-a 

conform calendarului precizat în anexa metodologiei de organizare şi desfăşurare a EN 

la finalul claselor a II-a şi a IV-a șia VI-a.  

 

În cadrul acestora au fost folosite instrumente de evaluare elaborate de CNEE 

folosind un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi a fost vizată 

evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor scrise, evaluarea competenţelor de 

producere a mesajelor scrise şi evaluarea competenţelor de matematică. Timpul de 

lucru alocat fiecărui test a fost de 50 de minute (câte 25 de minute pentru fiecare 

probă) la clasa a II-a, respectiv 60 de minute la clasele a IV-a și a VI-a 

Rezultatele obţinute de elevi nu au fost publicate şi nici consemnate în catalog, 

dar au fost valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor 

individualizate de învăţare, ca instrument fundamental de remediere/ dezvoltare/ 

orientare. De asemenea am elaborat un raport al EN la clasele a II-a şi a IV-a în care 

sunt centralizate rezultatele înregistrate. 

Ne-am străduit ca probele să se desfășoare în condiții normale, fără ca aceasta 
ducă la perturbări majore în programul școlii.  

Subiectele s-au elaborat la nivelul CNEE și au fost similare modelelor postate pe 
site-ul MEN; ele au fost trimise electronic, pe canalul securizat al MEN –CNEE. Au avut 
un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor la vârsta 
de 12-14 ani, iar nivelul de dificultate al testelor a fost mediu. Timpul de rezolvare a 
subiectelor a fost de 60 de minute.  

La nivelul elevilor s-a resimțit lipsa de experiență cu acest tip de subiecte, ne-
existând timp suficient pentru profesori de a lucra la clasă pe acest sistem de testare.  

Proba de limba și comunicare a pus în față elevilor un test compus din 10 
exerciții în limba română și engleză.  

Această probă transdisciplinară din cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare a 
presupus raportarea la situaţii din viaţa reală. Elevilor le-au fost propuse două texte, 
unul în limba română, unul în limba modernă, care au o temă comună şi pe care le pot 
folosi ca suport pentru rezolvarea unor probleme din universul lor imediat. Itemii 
construiţi pentru această probă au vizat exclusiv competenţa de receptare a mesajului 
scris. Cerinţele I - VI au urmărit ce şi cât a înţeles elevul din textele-suport, iar cele de 
la VII la X felul în care poate folosi aceeaşi informaţie, în scop propriu, pentru 
rezolvarea unor situaţii asemănătoare cu cele din viaţa reală.  

În procesul de evaluare s-a luat în consideraţie orice formulări/modalităţi de 



rezolvare a sarcinilor de lucru ce au corespuns cerinţelor.  
Elevii şi profesorii au considerat textele-suport interesante, plăcute şi subiectele 

accesibile. Trebuie menţionată, totuşi, diferenţa evidentă dintre cele două variante 
(limba română- limba engleză), în ceea ce priveşte gradul de dificultate. Se impune ca, 
în astfel de situaţii, itemii propuşi în cele două variante, distribuite aleatoriu elevilor, să 
aibă acelaşi grad de dificultate, pentru a nu afecta relevanţa rezultatelor. 
 
 
 

VII.3 ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A DE LICEU 
 
 
 
 
 

Zona / Nr elevi Repartizati Repartizati Repartizati 

 Etapa I Etapa II Etapa III 

Sinaia 0 0 0 

Ploieşti 21 0 12 

Câmpina 4 0 4 

Filipeştii de Pădure 14 0 4 

Alt judeţ 0 0 0 

    

TOTAL 39 0 20 

 

 

Şi în acest an toţi elevii participanţi la prima etapă de repartizare au fost înscrişi 

în licee, ceea ce arată că activitatea comisiei de înscriere în licee s-a desfăşurat 

foarte bine. 

La liceul nostru au fost înscrişi în prima etapă 21 de elevi ( pe cele 28 locuri – 
filologie) iar în ultima etapă încă 7 elevi,  

Mediile de admitere sunt cuprinse între 4,73 – 8.70, iar mediile la Evaluarea 
Naţională sunt cuprinse între : 4,07 – 8.50. 

 
III. DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE 

 
Implicarea comunităţii locale în activitatea şcolii este o cerinţă dar şi o condiţie a 

dezvoltării instituţiei într-un mod firesc şi armonios. 
 

Au fost realizate următoarele activităţi : 

 

- Informarea Primăriei şi Consiliului local cu problemele administrative ale 
liceului;   

- Participarea la şedinţele de Consiliu local;   
- Participarea la activităţile Primăriei, în măsura solicitărilor formulate.   
- Respectarea graficului şedinţelor cu părinţii la fiecare clasa;  

 



S-a îmbunătățit procedura de informare a părinţilor, dar mai trebuie făcute 

eforturi pentru a fi îmbunătăţită. Real sau nu, mai avem părinţi care declară că nu au 

cunoştinţă de situaţia şcolară sau disciplinară a copiilor. 

 

A fost realizată asigurarea consilierii, aplicarea programelor guvernamentale de 

sprijin pentru elevi (Bani de liceu, Lapte şi corn, burse, rechizite, etc.), precum 

contactarea agenţilor economici de pe raza comunei pentru solicitarea de sponsorizări  
– rezultatele sunt încă aşteptate. 

 

Comisia de învăţământ a Consiliului local a fost informată permanent, au fost 

aduse în atenţia Consiliului şi a Primăriei problemele de ordin administrativ şi 

managerial ale liceului precum şi rezultatele elevilor. 

 
Avem încheiate protocoale de colaborare cu Poliţia comunală pentru a ţine sub 

control starea disciplinară şi ordinea în şcoală. 

 

Au fost încheiate numeroase parteneriate cu alte unităţi de învăţământ din judeţ 
și asociații. 

 

Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor s-a menţinut la un nivel redus şi 

trebuie ca acest organism să înveţe să funcţioneze autonom, să se organizeze şi să se 

întrunească periodic pentru că potenţialul său nu este neglijabil şi va trebui mai bine 

valorificat în viitor. 

 

Trebuie să se treacă la un nivel superior de organizare, ca entitate juridică, 

astfel încât să poată întreprinde acele acţiuni de participare şi sprijinire a activităţii 

liceului care îi sunt atribuite prin legislaţia şcolară în vigoare. Ar fi în mod real un 

beneficiu pentru toată lumea. 
 

15.01.2016 Director, 
 

prof.  Brezeanu Marius 



 

ANEXA 1 
 

 
Anexa 1. Contextul legislativ în anul şcolar 2016-2017 
 
1. PARL1AM ENTUL ROMÂNIEI LEGE 1 miercuri, 5 

ianuarie 2011 

Legea educaţiei naţionale (Text în vigoare începând cu data de 5 

octombrie 2017) 18 luni, 10 ianuarie  2011 

2. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 72 miercuri, 27 

februarie 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, 

din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 

standard per elev/preşcolar (Text în vigoare începând cu data de 20 

ianuarie 2017) 

133 miercuri, 13 

martie 2013 

3. MINIS TERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN 5558 marți, 27 

octombrie 2015 

privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional 

de definitivare în învăţământ 846 marți, 13 

octombrie 2015 

4. PARL AMENTUL ROMÂNIEI LEGE 248 miercuri, 28 

octombrie 2015 

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate (Text în vigoare începând cu data de 

12 mai 2016) 

813 luni, 2 

noiembrie 2015 

5. MINIS TERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN 5575 miercuri, 28 

octombrie 2015 

privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar 

930 

miercuri, 16 

decembrie 

2015 

6. MINIS TERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN 5698 joi, 12 

noiembrie 2015 

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", 

domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională 

"asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ 

preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din 

municipiul Câmpina 

888 joi, 26 

noiembrie 2015 

7. MINIS TERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN 5694 joi, 12 

noiembrie 2015 



privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, 

specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai - 24 iulie 

2015, începând cu anul şcolar 2015 - 2016 

903 

vineri, 4 

decembrie 

2015 

8. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 136 miercuri, 2 

martie 2016 

privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul 

de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza 

costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, 

precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional (Text în vigoare începând cu data de 20 

ianuarie 2017) 

188 luni, 14 martie 

2016 

9. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 4457 marți, 5 iulie 

2016 

privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare 

pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din 

aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire 

practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, 

învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional 

660 luni, 29 august 

2016 

10. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 4476 miercuri, 6 iulie 

2016 

privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru 

funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, 

pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe 

etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic 

II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani 

31 miercuri, 11 

ianuarie 2017 

11. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 4477 miercuri, 6 iulie 

2016 

privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru 

funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar 

şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de 



formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 

ani/experimentat 

65 joi, 26 ianuarie 

2017 

12. PARL AMENTUL ROMÂNIEI LEGE 143 marți, 12 iulie 

2016 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul 

absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea 

unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care 

şcolarizează fără autorizare 

528 joi, 14 iulie 

2016 

13. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 4577 miercuri, 20 

iulie 2016 privind structura anului şcolar 2016 - 2017 552 joi, 21 iulie 

2016 

14. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 536 miercuri, 27 

iulie 2016 

privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul 

preuniversitar 610 miercuri, 10 

august 2016 

15. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 558 miercuri, 3 

august 2016 

privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei 

distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru 

distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de 

fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii 

de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei 

publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe 

proaspete în şcoli în anul şcolar 2016 - 2017 

611 miercuri, 10 

august 2016 
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16. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 4742 miercuri, 10 

august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului 645 marți, 23 

august 2016 

17. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 4959 joi, 18 august 

2016 

cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, 

respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru 

calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al 

calificărilor 



698 

joi, 8 

septembrie 

2016 

18. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5005 miercuri, 24 

august 2016 

privind modificarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare 

a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar 

677 

joi, 1 

septembrie 

2016 

19. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5010 miercuri, 24 

august 2016 

privind aprobarea programelor şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a, 

alternativa educaţională Waldorf 753 

marți, 27 

septembrie 

2016 

20. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5034 luni, 29 august 

2016 

pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional 

"Şcoala altfel" 771 luni, 3 

octombrie 2016 

21. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5033 luni, 29 august 

2016 

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

învăţământului profesional de stat 856 joi, 27 

octombrie 2016 

22. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5042 marți, 30 august 

2016 

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, 

specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie - 17 



iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016 - 2017 

780 miercuri, 5 

octombrie 2016 

23. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 626 miercuri, 31 

august 2016 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 

688 

luni, 5 

septembrie 

2016 

24. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5070 miercuri, 31 

august 2016 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 

naţional - 2017 696 

miercuri, 7 

septembrie 

2016 

25. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5071 miercuri, 31 

august 2016 

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016 - 2017 696 

miercuri, 7 

septembrie 

2016 

26. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5074 miercuri, 31 

august 2016 

privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale 

la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016 - 2017 696 

miercuri, 7 

septembrie 

2016 

27. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5080 miercuri, 31 

august 2016 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 



unităţile de învăţământ preuniversitar (Text în vigoare începând cu data 

de 9 ianuarie 2017) 

704 

vineri, 9 

septembrie 

2016 

28. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5077 miercuri, 31 

august 2016 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 

stat pentru anul şcolar 2017 - 2018 717 

vineri, 16 

septembrie 

2016 

29. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5078 miercuri, 31 

august 2016 

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare 

a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi 

tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016 - 2017 

717 

vineri, 16 

septembrie 

2016 

30. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5079 miercuri, 31 

august 2016 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 720 

luni, 19 

septembrie 

2016 

31. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5087 miercuri, 31 

august 2016 

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului naţional de definitivare în învăţământ 754 

miercuri, 28 

septembrie 

2016 

32. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 



ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5068 miercuri, 31 

august 2016 

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii 

în învăţământul profesional de stat 841 luni, 24 

octombrie 2016 

33. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5069 miercuri, 31 

august 2016 

privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de 

stat pentru anul şcolar 2017 - 2018 841 luni, 24 

octombrie 2016 

34. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5086 miercuri, 31 

august 2016 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, 

respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale 933 luni, 21 

noiembrie 2016 

35. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5183 

miercuri, 14 

septembrie 

2016 

privind aprobarea programelor şcolare ale disciplinelor de specialitate 

pentru curriculumul diferenţiat - filiera vocaţională - profilul artistic - 

specializarea conservare-restaurare bunuri culturale (clasele a XI-a şi a 

XII-a) 

816 luni, 17 

octombrie 2016 

36. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5223 

luni, 19 

septembrie 

2016 

privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a 

examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016 - 

2017 

754 

miercuri, 28 

septembrie 

2016 

37. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 



NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5291 

vineri, 23 

septembrie 

2016 

privind evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat acreditate 840 luni, 24 

octombrie 2016 

38. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5386 

vineri, 30 

septembrie 

2016 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.561/2011 

967 marți, 29 

noiembrie 2016 

39. GUV ERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ 

DE URGENŢĂ 66 miercuri, 5 

octombrie 2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 

consumului de fructe proaspete în şcoli 

805 miercuri, 12 

octombrie 2016 
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40. GUV ERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ 

DE URGENŢĂ 69 miercuri, 12 

octombrie 2016 

pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a 

art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 

precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 

29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 

824 miercuri, 19 

octombrie 2016 

41. GUV ERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ 

DE URGENŢĂ 72 miercuri, 26 

octombrie 2016 

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat 

875 marți, 1 

noiembrie 2016 

42. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 



ORDIN 5739 luni, 14 

noiembrie 2016 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017 

- 2018 

1012 

vineri, 16 

decembrie 

2016 

43. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 863 miercuri, 16 

noiembrie 2016 

pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per 

kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 

84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

943 miercuri, 23 

noiembrie 2016 

44. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5777 marți, 22 

noiembrie 2016 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 - 

2018 

982 

miercuri, 7 

decembrie 

2016 

45. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 5995 marți, 29 

noiembrie 2016 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi 

echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere 

internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi 

străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea 

competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, 

din cadrul examenului de bacalaureat 

384 marți, 23 mai 

2017 

46. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 6134 miercuri, 21 

decembrie 2016 



privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ 

preuniversitar 27 marți, 10 

ianuarie 2017 

47. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 6161 joi, 22 

decembrie 2016 

pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei 

de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în 

sesiunea 2017 

21 luni, 9 ianuarie 

2017 

48. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

ORDIN 3004 miercuri, 4 

ianuarie 2017 

privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a 

VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

naţional, în anul şcolar 2016 - 2017 

29 miercuri, 11 

ianuarie 2017 

49. GUV ERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ 

DE URGENŢĂ 9 vineri, 27 

ianuarie 2017 

privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, 

precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 79 luni, 30 ianuarie 

2017 

50. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 40 vineri, 27 

ianuarie 2017 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 

şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

96 joi, 2 februarie 

2017 

51. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3151 marți, 31 

ianuarie 2017 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2017 - 2018, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016 

112 joi, 9 februarie 

2017 

52. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3160 miercuri, 1 

februarie 2017 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4.619/2014 



112 joi, 9 februarie 

2017 

53. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3247 marți, 14 

februarie 2017 

privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor 

în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 - 2018 133 marți, 21 

februarie 2017 

54. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3252 marți, 14 

februarie 2017 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind 

acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 

133 marți, 21 

februarie 2017 

55. MIN ISTERUL MUNCII ŞI 

JUSTIŢIEI SOCIALE 

CONTRACT 

MUNCĂ 78 miercuri, 22 

februarie 2017 

Contract colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate 

Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 78 din 

data de 22.02.2017 

V-1 marți, 28 

februarie 2017 

56. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3367 joi, 23 februarie 

2017 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.561/2011 

156 joi, 2 martie 

2017 

57. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3366 joi, 23 februarie 

2017 

privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 

pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se 

pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru 

absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile 

din străinătate 

161 vineri, 3 martie 

2017 

58. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3382 vineri, 24 

februarie 2017 privind structura anului şcolar 2017 - 2018 157 joi, 2 martie 

2017 

59. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3393 marți, 28 

februarie 2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial 164 marți, 7 martie 

2017 

60. MINI STERUL EDUCAŢIEI 



NAŢIONALE ORDIN 3411 vineri, 3 martie 

2017 

privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 

2017 - 2018 170 miercuri, 8 

martie 2017 

61. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3556 miercuri, 29 

martie 2017 

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, 

conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în 

învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de 

231 marți, 4 aprilie 

2017 

296 

NR 
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nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 

2017 - 2018 

62. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3554 miercuri, 29 

martie 2017 

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

învăţământului dual 232 miercuri, 5 

aprilie 2017 

63. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3623 marți, 11 aprilie 

2017 

pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii 

manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile 

de învăţământ preuniversitar 

324 vineri, 5 mai 

2017 

64. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3768 joi, 20 aprilie 

2017 

pentru modificarea anexei nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare" la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare 

şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul 

activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare 

279 joi, 20 aprilie 

2017 

65. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3780 vineri, 21 aprilie 

2017 

privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea 

cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual din cifra de şcolarizare 

aprobată pentru anul şcolar 2017 - 2018 

296 miercuri, 26 

aprilie 2017 

66. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3792 miercuri, 26 

aprilie 2017 



pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru 

calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al 

calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual 

de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 

naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 - 2018 

322 joi, 4 mai 2017 

67. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3793 miercuri, 26 

aprilie 2017 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului 

admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017 - 

2018 

323 vineri, 5 mai 

2017 

68. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3794 miercuri, 26 

aprilie 2017 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 

2017 - 2018 

325 vineri, 5 mai 

2017 

69. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3914 joi, 18 mai 2017 

referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea 

curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a Xa, 

ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional 

510 luni, 3 iulie 

2017 

70. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3915 joi, 18 mai 2017 

privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare 

pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din 

aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru pregătirea practică 

comasată/stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală 

- CDL, pentru clasele a X-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi 

învăţământ profesional 

587 vineri, 21 iulie 

2017 

71. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 3969 marți, 30 mai 

2017 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

428 vineri, 9 iunie 

2017 

72. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4068 joi, 15 iunie 

2017 

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 



concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3.969/2017 

466 miercuri, 21 

iunie 2017 

73. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4093 luni, 19 iunie 

2017 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea 

Programului "A doua şansă" 

537 luni, 10 iulie 

2017 

74. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 461 vineri, 30 iunie 

2017 

privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi 

eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar 

538 luni, 10 iulie 

2017 

75. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4511 joi, 3 august 

2017 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, 

păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului 

sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului 

didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar 

654 miercuri, 9 

august 2017 

76. GUV ERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE 564 vineri, 4 august 

2017 

privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ 

preuniversitar 

654 miercuri, 9 

august 2017 

77. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4787 miercuri, 30 

august 2017 

privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale 

la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017 - 2018 767 

miercuri, 27 

septembrie 

2017 

78. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4796 joi, 31 august 

2017 

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare 

a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi 

tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017 - 2018 

736 

miercuri, 13 

septembrie 



2017 

79. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4792 joi, 31 august 

2017 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 

naţional - 2018 740 

joi, 14 

septembrie 

2017 

80. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4794 joi, 31 august 

2017 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 

stat pentru anul şcolar 2018 - 2019 739 

joi, 14 

septembrie 

2017 

81. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4793 joi, 31 august 

2017 

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017 - 2018 744 

vineri, 15 

septembrie 

2017 

82. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4795 joi, 31 august 

2017 

privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul 

şcolar 2018 - 2019 

742 

vineri, 15 

septembrie 

2017 

297 
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83. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4814 joi, 31 august 

2017 

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

examenului naţional de definitivare în învăţământ 743 

vineri, 15 

septembrie 

2017 

84. MINI STERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ORDIN 4802 joi, 31 august 

2017 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare a 

Programului "Şcoala după şcoală", aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011 

749 

marți, 19 

septembrie 



 
 

 



 

 

 

 

 


