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I. CONSIDERATII GENERALE : 

 

 

Cursurile anului şcolar 2017-2018 au început la data de 11 SEPTEMBRIE 2017 şi s-au 

încheiat la 2 FEBRARIE 2018, cu o durată totală de 18 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;  

- 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 două clase 

pregătitoare;  

- La nivelul instituţiei au avut loc 9 inspecţii şcolare pentru cadrele didactice înscrise la 

concursurile pentru obţinerea gradelor didactice. 

 

II. CADRUL LEGISLATIV –  

 

 

ÎN ANEXA 1.  

 

 

III. PRINCIPII EDUCAȚIONALE 

 

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 indispensabil pentru dezvoltare şi 

completivitate. 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 decât 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 echității şi egalităţii de şanse;  

- Principiul calităţii;  

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

- Principiul eficientei manageriale şi financiare;  



- Principiul descentralizării ;  

- Principiul transparentei şi răspunderii publice;  

- Principiul respectării drepturilor şi libertăților copilului, tinerilor şi adulților;  

- Principiul independentei de ideologii, religii şi doctrine politice;  

- Principiul învăţării pe parcursul întregii vieți;  

- Principiul educației incluzive, diferențiate/individualizate;  

- Principiul respectării diversității culturale;  

- Principiul respectării identități culturale a minorităților naționale;  

- Principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social;  

- Principiul participării şi responsabilității părinților;  

- Principiul susținerii şi promovării 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 orele 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;  

- Constituirea claselor pregătitoare şi a claselor I, repartizarea elevilor repetenţi şi a celor veniţi 

prin transfer;  

- Asigurarea manualelor gratuite pentru majoritatea elevilor cls. I-X, 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. 

 

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 capacităților intelectuale a elevilor foarte buni.  

 

 



 

IV.2 Activitatea comisiilor metodice si catedrelor 
 
 

 

ANALIZA ACTIVITATII COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

PE SEMESTRUL I, AN SCOLAR 2017-2018 

În semestrul I al anului școlar 2017-2018, activitatea învățătorilor în cadrul comisiei 

metodice s-a desfășurat conform planificării și a obiectivelor stabilite la începutul anului 

școlar. 

Proiectarea  unităților de învățare s-a realizat  în conformitate cu planificarea anuală 

individuală și cu nivelul clasei, fiecare membru al comisiei metodice încadrându-se în 

termenul stabilit pentru întocmirea acestora. 

 *Prima activitate a comisiei din semestrul I a avut loc in data de 4.09.2017, când s-a 

reorganizat comisia metodică, a fost prezentat raportul de activitate pe anul școlar 2016-2017, 

au fost analizate fișele de evaluare ale membrilor comisiei pentru anul școlar anterior și au 

fost elaborate testele de evaluare inițială pentru toate clasele din ciclul primar. S-a reorganizat 

comisia metodică a învăţătorilor. 

 Pe parcursul semestrului I s-au desfăşurat următoarele activităţi comune: 

 *21 septembrie 2017-şedinţa comisiei metodice de prelucrarea Scrisorii metodice 

privind desfăşurarea activităţilor din anul şcolar 2017-2018 la învăţământul primar şi 

propuneri pentru planul managerial al noului an şcolar. 

 *5 octombrie 2017-marcarea prin activităţi specifice a Zilei Educaţiei 

 *16 octombrie 2017 spectacol de teatru de păpuşi a trupei ,,Trilby’’ cu  titlul ,,Coliba 

iepuraşului’’ 

 *16-20 octombrie 2017 Festivalul toamnei-activităţi interdisciplinare de marcare a 

anotimpului toamna 

 *25 octombrie 2017 Ziua Armatei Romane-activitate axtracurriculara de marcare a 

evenimentului 

 *27 octombrie 2017 prezentarea în cadrul comisiei a referatului  cu tema ,,Octombrie-

lună dedicată educaţiei’’ de către  d-na nvăţătoare Mitrescu Elena şi d-na bibliotecară 

Smărăndoiu Daniela 

 *15 noiembrie 2017 prezentarea în cadrul comisiei a referatului  cu tema ,,Creativitate şi 

inovaţie la clasa pregătitoare’’ de cătra d-nele învăţătoare Braşov Viorica şi Vasile  

Georgiana 

 *16 noiembrie 2017 marcarea Zilei internaţionale a Toleranţei 

 *29 noiembrie 2017 marcarea prin activităţi specifice a Zilei Naţionale a României 

 *14 decembrie 2017 prezentarea în cadrul comisiei a referatului ,,Rolul familiei în 

educaţia copiilor de către d-nele învăţătoare Braşov Mariana şi Bumbăcea Cristina 

 *15 ianuarie 2018 marcarea zilei Mihai Eminescu prin activităţi specifice 

 *17 ianuarie 2018 vizionare de spectacol de teatru de păpuşi ( trupa de teatru Trilby cu 

spectacolul ,,Nemaivăzutele şi nemaiauzitele aventuri ale vulpoiului roşcat’’ 

 *18 ianuarie 2018 prezentarea în cadrul comisiei a referatului  cu tema,,Calitate în 

educaţie-premisă pentru un învăţământ modern’’ de către d-nele învăţătoare Musteaţă Daniela 

şi Petre Mihaela 

 *24 Ianuarie 2018 Ziua Principatelor Române - activităţi specifice 

  Activităţile comune s-au desfăşurat respectând Programul de activităţi 

extracurriculare a comisiei metodice a învăţătorilor. 



 În perioada 18b-22 decembrie s-a desfăşurat săptămâna,, Şcoala altfel’’. Pe parcursul 

acestei săptămâni fiecare învățător a desfășurat activităţi precum:pregătirea unor 

colinde,confecţionarea de podoabe pentru Pom,şezători. 

 Elevii şcolii au fost încurajaţi să participe la diferite concursuri şi proiecte educative 

obţinând premii sau diplome. Multe din aceste proiecte încă nu şi-au desemnat câştigătorii, 

elevii așteptând în continuare rezultatele. 

 Pe clase s-au desfăşurat activităţi ,după cum urmează: 

 

-la clasa pregătitoare, profesor învăţământ primar Matei Nicoleta 

 

Activitatea pe semestrul I a fost următoarea: 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei. 

Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic  

       În cadrul portofoliului meu se află permanent programa şcolară în vigoare, după care m-

am ghidat atunci când am realizat proiectarea anuală a activităţii de la clasă. 

            

 Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la 

termenul stabilit  
     Mi-am întocmit planificările calendaristice la termenul stabilit, conform legislaţiei în 

vigoare.  

   

           Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la 

termenul stabilit  

    După întocmirea planificării calendaristice, mi-am întocmit, până la termenul stabilit, 

planificarea materiei pe unităţi de învăţare, conform legislaţiei în vigoare. 

   

           Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de 

vârstă/nevoi ale elevilor 
     Deoarece conţinutul procesului de învăţământ trebuie să faciliteze continuitatea în învăţare 

şi implicit trecerea de la un grad de învăţământ inferior la unul superior,  am aplicat elevilor 

încă din primele zile de şcoală un set de teste iniţiale/predictive, scrise şi orale, atât la CLR, 

cat si la MEM. 

            

 Personalizarea documentelor prin elemente de originalitate  

     Continuitatea înseamnă preluare, valorificare şi depăşire a ceea ce s-a însuşit anterior, 

pregătind astfel condiţiile pentru ceea ce va urma, ea depinzând mult de modul în care se face 

sistematizarea conţinuturilor în documentele elaborate în acest sens. Astfel, am căutat ca 

documentele mele să fie frumos prezentate, adăugându-le conceptele de atins, teme 

interesante propuse spre studiu etc., personalizându-le într-o oarecare măsură. 

   Am folosit la lecţii în special materiale didactice personale: desene, planşe realizate 

personal care ne-au ajutat să învăţăm eficient, imaginile fiind sugestive în cadrul învăţării la 

această vârstă. 

  

      Folosirea TIC în activitatea de proiectare 

 Realizarea proiectării activităţii în format electronic  

    Proiectarea activităţilor, atât a celor de la clasă, cât şi a celor de parteneriat şi extraşcolare, 

am realizat-o pe calculator pentru a fi mai uşor de pastrat si de folosit. 

  

  



        Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile 

şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii 

 

             Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele 

unităţii  

       Am realizat proiectarea întâlnirilor cu părinţii, tematicile fiecărei întâlniri săptămânale precum 

şi procesele verbale ale acestor întâlniri. Am consultat atât elevii cât și pe părinții acestora atunci 

când am proiectat activitățile extracurriculare și am stabilit obiectivele educaționale în concordanță 

cu reglementările în vigoare (proces verbal -  privind activitățile din săptămâna “Să știi mai multe, 

să fii mai bun“ 18-22 decembrie 2017). 

                                        

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 

 

Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări de pedagogie şi metodica predării 

disciplinei  

    Beneficiez de o listă bibliografică cu lucrări de pedagogie şi metodica predării disciplinei, 

lucrări care mi-au fost sau mi-ar putea fi necesare în proiectarea didactică sau în 

documentarea pentru activitatea propriu-zisă, la clasă.  

                 

       Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele operaţionale-

conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice –mijloace didactice 
     În proiectarea ddactică am căutat să existe o deplină concordanţă între competenţele 

specifice ce trebuiau formate-obiectivele operaţionale- conţinuturi-activităţi de învăţare-

metode didactice-mijloace didactice. 

            

         Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată 

pe elevi cu C.E.S./particularităţile de vârstă ale elevilor  
    Am conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau deja de la gradiniță 

elevii mei, şi am stabilit astfel şi modul diferenţiat de predare deoarece anumiţi şcolari 

deţineau mai multe informaţii  şi a trebuit să-i aduc şi pe ceilalţi şcolari la nivelul lor, fără să-i 

ţin pe loc pe cei dintai.  

             

            Aplicarea metodelor contemporane activ-participative 

     Pe tot parcursul orelor, la aproape toate disciplinele am căutat să introduc şi să folosesc 

atât metode tradiţionale, dar mai ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi 

plăcerea de a învăţa a elevilor. 

           

           Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară  

    De asemenea în cadrul activităţilor integrate am încercat să realizez activităţi din 

perspectiva transdisciplinară. 

 

Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice inclusiv TIC 

 

      Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar  

    La materiile la care avem auxiliare le-am folosit, elevilor fiindu-le indispensabilă munca cu 

cartea.          



Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în dotarea 

cabinetelor/ bibliotecii şcolare/ manualul profesorului  

     În ceea ce priveşte utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în 

şcoală(cabinete, bibliotecă), le-am folosit ori de câte ori am avut nevoie de ele, fiindu-mi de 

mare ajutor.  

     Am folosit  caiete auxiliare la CLR,MEM, DP,  de la Ed. Sinapsis.    

         

            Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice originale specifice disciplinei  

     Am fost interesată de confecţionarea de material didactic în funcţie de varietatea 

tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a copiilor; am folosit pe 

lângă materialul  existent în şcoală diverse materiale  confecţionate de mine sau procurate prin 

eforturi proprii, sau din sponsorizări ale părinţilor. 

             

           Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs 

     Folosesc cu cea mai mare plăcere calculatorul, la orele de curs pentru prezentarea 

imaginilor, poveştilor, a predării noilor cunoştinţe, softuri EDU, orele devenind mai atractive 

pentru elevi şi învăţarea se face mult mai uşor, lecții AEL. 

            

Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate 

 

            Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei 

metodice  

     Am realizat activităţi comune părinţi-elevi-învăţător, în cadrul cărora părinţii au putut 

vedea cum se desfășoară activităţile noastre în şcoală.         

            Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare  

     Periodic, mai ales la şedinţele cu părinţii, le-am aplicat acestora scurte chestionare pentru  

a-mi da seama dacă părinţii şi copii lor sunt mulţumiţi de munca noastră, de rezultatele 

obţinute şi pentru a-mi face o părere despre ceea ce am putea face în plus pentru ca aceştia să 

fie pe deplin mulţumiţi.  

            

Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/exemple de bună 

practică  

     Pentru a pune în valoare activităţile realizate de elevii clasei, toate fişele de lucru, testele 

de evaluare (iniţiale, formative, sumative) au fost  păstrate in  portofoliul elevului; fiecare 

lucrare practică/plastică realizată a fost expusă şi vizualizată de către părinţi şi colegi, şi apoi 

adăugate la portofoliul personal al copilului. Am participat cu diverse lucrări-desene, afişe-la 

expoziţii şi concursuri tematice organizate în şcoală şi nu numai.       

          

MANAGEMENTUL CARIEREI  ȘI  AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 

 Am participat la toate întâlnirile cercurilor pedagogice, consfătuirilor cadrelor didactice. 

 Mi-am îndeplinit atribuțiile în cadrul comisiilor din care fac parte în acest an școlar: 

- Comisia de educație pentru sănătate; 

- Comisia de mobilitate. 

  Am întocmit documentele solicitate de conducerea școlii în termenul stabilit,  mi-am 

completat portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal. 

         Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni 

de voluntariat 

                   

 

 

 



ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, CONFORM CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR 

EDUCATIVE, PENTRU FIECARE LUNĂ A ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 

                                                                     Semestrul I 

 An școlar 2017/2018 

I. 09.2017 – “Toamnă mândră, harnică…” 

II. 10.2017  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ  

III. 10.2017  - Festivalul ,,Bogățiile Toamnei’’ 

IV. 10.2017 – Spectacol de magie Trupa Rhotini  

V. 10.2017 – Ziua Armatei Române 

VI. 11.2017 -  Ziua Internațională pentru toleranță  

VII. 12.2017 – ”La mulți ani, România!” – activitate dedicată zilei României 

VIII. 12.2017 – ”Vin sărbătorile de iarnă! ”  - expoziție de Crăciun 

IX. 12.2017 – Excursie Ploiești ( activitate la Casa Sindicatelor Ploiești  “Șsht, vine Moșul!” – 

atelier de creație) 

X. 12.2017 - ”În asteptarea lui Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

XI.  01.2017 –” Eminescu…pe intelesul copiilor” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date 

despre viata scriitorului,creatia sa) 

XII. 24.01.2017 – “Hai să dăm mână cu mână!” – activitate integrată în programul festiv  

organizat la nivelul comunei 

   

Concursuri școlare la care au participat elevii în semestrul I, an școlar 2017-2018 

 

I) Concursul Național COMPER  (etapa I) – limbă și comunicare                 

                                                                       -matematică 

II) Concursul Național GAZETA MATEMATICA JUNIOR (etapa I) 

 

III) Concursul Interjudețean de creație artistico-plastică 

  „CULORILE TOAMNEI”             

                                                                

IV) Concursul Interjudețean de creație  plastică și literară 

  „ MAGIA CRĂCIUNULUI”   

                                                                                                                                                                        

V) Concursul Național de creație plastică și literară 

 „FANTEZII DE IARNĂ”        

                                                                                                                                                                               

VI) Concursul Național   

„COSTUMUL LUI MOȘ CRĂCIUN”     

                                                                                                                                     

VII) Concursul  Național  

„EMINESCU – CULOARE ȘI CUVÂNT” .       

 

-la clasa pregătitoare, învăţător Braşov Viorica 

                                                                                                                                              

*ZIUA  EDUCATIEI 

*FESTIVALUL TOAMNEI 

*ZIUA ARMATEI 

*REFERAT COMISIE METODICA 

*ZIUA ROMANIEI 

*MIHAI EMINESCU,LUCEAFARUL POEZIEI ROMANESTI 

*VIZIONARE DE SPECTACOLE 

*24 IANUARIE,ZIUA UNIRII 

*EXCURSIE LA PLOIESTI-activitate ,ATELIERUL LUI MOS CRACIUN” 



*SERBARE “IN ASTEPTAREA LUI MOS CRACIUN” 

*CU COLINDUL  LA CRIS-TIM 

*PARTICIPARE LA CONCURSURI: 

                    “AMINTIRI DIN COPILARIE”LOCUL I,15 ELEVI 

                                                     LOCUL II,4 ELEVI 

                                                      LOCUL III,4 ELEVI  

                       COMPER COMUNICARE IN LIMBA ROMANA: 

                                                      LOCUL I,12 elevi 

                                                     LOCUL II,5 elevi 

                                                      LOCUL III,1 elevi 

                                                      MENTIUNE4 elevi 

 

                                 MATEMATICA: 

                                                        LOCUL I,18 elevi, locul II, 2 elevi, locul III,1 elev 

GAZETA MATEMATICA,PICTURA     

     

-la clasa pregătitoare, profesor învăţământ primar 

 Vasile Georgiana 

 

 

 

Activitate extracurriculară Perioada  

Toamna – mândră, harnică septembrie 

Să învăţăm corect regulile de circulaţie septembrie 

Învăţătoarea, prietena mea septembrie 

Ziua mondială a educaţiei 5 octombrie 

Micul pieton octombrie 

Eu şi ceilalţi, locul meu în clasă octombrie 

Festivalul „Bogăţiile toamnei” 16-20 octombrie 

Ziua armatei române 25 octombrie 

Ziua internaţională pentru toleranţă 16 noiembrie 

Reguli de circulaţie pe drumurile publice noiembrie 

Corpul uman  Noiembrie 

Ziua naţională a României 1 decembrie 

Tipuri de comportamente în calitate de 

pieton, biciclist 

decembrie 

Cine sunt? Cum sunt? decembrie 

„Magazinul literar” – moment închinat lui 

M.Eminescu 

15 ianuarie 

„Strada nu e loc de joacă” ianuarie 

Învățăm, ne jucăm, ne odihnim ianuarie 

„Hai să dăm mână cu mână” 24 ianuarie 

  

 

 

 

-la clasa I, profesor învăţământ primar Mitrescu Elena 

 

- Participare Consfătuiri cadre didactice- Câmpina, 14.09.2017 

- Participare activitate Cerc pedagogic- Școala Gimnazială nr. 3-Câmpina, 16.11.2017 

- 5.10.2017- Activitate ,,Ziua Mondială a educației” 

- 16-20.10.2017-;;Festivalul Toamnei”, ediția a IX-a 



- 25.10.2017- Activitate ,,Ziua armatei române” 

 - 27.10.2017- Activitate în parteneriat cu biblioteca ,,Luna octombrie, luna internațională a 

bibliotecilor școlare”- vizită la biblioteca școlii 

 - 27.10.2017- Vizitarea școlii, a laboratoarelor, a birourilor- secretariat, contabilitate, IT 

 - 27.11.2017- participare Program Cultural ,,România mea”- Casa de cultură a sindicatelor, 

Ploiești 

 - Activități diverse în cadrul unor proiecte e Twinning ( aflate încă în desfășurare) 

 - Implementare program JARomania- ,,Noi înșine” ( în desfășurare) 

 - Referat comisia metodică a învățătorilor- ,,Octombrie, lună dedicată educației”- colaborare 

cu d-na bibliotecar Smărăndoiu Daniela 

- Participare sesiunea de formare a cadrelor didactice ,,Eco-profesorul –Învăț, motivez, 

inspir” organizată de ,,Asociația Viitorul în zori”/ ,,Let”s do it, Romania!” în cadrul 

proiectului „Let”s get green!”- noiembrie 2017 

- Vizionare de spectacole de teatru de păpuși- ,,Coliba iepurașului”-16.11.2016,  

,,Năzdrăvăniile și nemaiauzitele aventuri ale Vulpoiului Roșcat”- 17.01.2018, Spectacol de 

magie Trupa Rothini- 15.11.2017 

- Colinde, colinde, e vremea colindelor!- 20.12.2017- program de colinde la instituții 

și firme din localitate ( Liceul Teoretic Comuna Filipeștii de Pădure, Fabrica CRISTIM COM 

Filipeștii de Pădure, OZEL STEEL PROFIL SRL Filipeștii de Pădure., ȘAHPROD METEOR 

SRL Filipeștii de Pădure., PROFI Filipeștii de Pădure, GOLDEN FOODS SNACKS SRL 

Filipeștii de Pădure, SC ALUMIL EXTRUSION SRL Filipeștii de Pădure) – colaborare cu 

clasa a II-a A, p.î.p. Știr Beatrice 

- Excursie pe traseul Filipeștii de Pădure- Pitești- Curtea de Argeș ( Planetariul Pitești, 

Fabrica de globulețe a lui Moș Crăciun- Curtea de Argeș, Mănăstirea Curtea de Argeș) în 

colaborare cu p.î.p. Bumbăcea Cristina 

- Serbare de Crăciun- 22.12.2016  

- Participarea la numeroase concursuri judeţene, interjudeţene, regionale, naţionale- la 

unele am primit rezultatele, la altele încă nu. 

 

REZULTATE CONCURSURI 2017/2018 

 

NR. 

CRT. 

CONCURSUL NUMELE SI PRENUMELE REZULTAT 

1. GAZETA 

MATEMATICĂ 

JUNIOR – 2.02.2018 

Din Iulia 

Olaru Daria 

Suchiu Ianis 

Roman Darius 

Ștarc Giulia 

Zotescu Christian 

 

Găină Ioana  

Apostoiu Horia 

Condorache Natalia  

Gînea Valentin 

Mitrescu Lucas 

Pană Alexia 

100 p – pr. Excelență 

95 p – pr.II 

90p- mențiune 

90p- mențiune 

90p- mențiune 

90p- mențiune 

 

85 p 

83 p 

82 p 

81 p 

80 p 

70 p 

2 Concursul național- 

AUTOPORTRET  

Secțiunea creație 

literară-  

Ediţia a X-a, 2017-2018 

Suchiu Ianis 

 

Tărnăuceanu Diana 

 

 

Premiul I- creație literară 

 

Premiul I-  creație literară 

3 Concursul național- Din Iulia Premiul III-  creație plastică 



AUTOPORTRET 

Secțiunea creație 

plastică 

Ediţia a X-a, 2017-2018 

4 Etapa I – 

Comper-Matematica - 

editia 2017-2018 

NASTASE PETRU CALIN 

 

SUCHIU IANIS MIHAIL  

 

GINEA VALENTIN GABRIEL

  

STARC GIULIA ANDREEA

  

APOSTOIU HORIA ANDREI

  

DIN IULIA MARIA  

 

ZOTESCU CHRISTIAN 

ALEXANDER  

 

DOBRE IOANA CRISTIANA

  

MITRESCU LUCAS IRINEL

  

ROMAN IONEL DARIUS  

 

GAINA IOANA STEFANIA  

 

NEAGU LUCA ANDREI  

 

STANCIU DENIS IONUT 

 

TARNAUCEANU DIANA 

MARIA 

  

ZANFIR DARIUS STEFAN  

95 puncte Premiul I 

 

95 puncte Premiul I 

 

90 puncte Premiul II 

 

90 puncte Premiul II 

 

85 puncte Premiul II 

 

85 puncte Premiul II 

 

80 puncte Premiul III 

 

75 puncte Premiul III 

 

75 puncte Premiul III 

 

75 puncte Premiul III 

 

70 puncte Mențiune 

 

70 puncte Mentiune 

 

70 puncte Mentiune 

 

65 puncte Mentiune 

 

 

65 puncte Mentiune 

5 Etapa I – 

Comper-Comunicare – 

editia 2017-2018 

DIN IULIA MARIA  

 

ZOTESCU CHRISTIAN 

ALEXANDER  

MITRESCU LUCAS IRINEL 

  

NASTASE PETRU CALIN  

 

CONDORACHE NATALIA 

ANA MARIA  

 

SUCHIU IANIS MIHAIL  

 

NEAGU ANDRA STEFANIA

  

 

STANCIU DENIS IONUT  

95 puncte Premiul I 

 

95 puncte Premiul I 

 

90 puncte Premiul II 

 

90 puncte Premiul II 

 

85 puncte Premiul II 

 

 

85 puncte Premiul II 

 

80 puncte Premiul III 

 

 

80 puncte Premiul III 



 

GINEA VALENTIN GABRIEL

  

 

NEAGU LUCA ANDREI  

 

OLARU DARIA ANDREEA

  

ROMAN IONEL DARIUS  

 

STROIE STEFANIA 

ANDREEA  

 

DOROBANTU DAVID 

ALEXANDRU  

 

GAINA IOANA STEFANIA  

 

ZANFIR DARIUS STEFAN  

 

BURLACU DAVID  

 

APOSTOIU HORIA ANDREI 

  

GILEA ANTONIO FLORIN 

CATALIN  

 

75 puncte Premiul III 

 

 

75 puncte Premiul III 

 

75 puncte Premiul III 

 

75 puncte Premiul III 

 

75 puncte Premiul III 

 

 

70 puncte Mențiune 

 

 

70 puncte Mențiune 

 

70 puncte Mențiune 

 

70 puncte Mențiune 

 

65 puncte Mențiune 

 

65 puncte Mențiune 

6 Concursul interjudețean 

,,CULORILE 

TOAMNEI”-  
Școala Gimnazială 

,,Tudor Vladimirescu”-

Pitești 

Din Iulia 

 

Condorache Natalia 

 

colaj- 75 puncte      Mențiune 

 

desen- 80 puncte    Premiul 

III 

 

7 ELEVII CALIFICAȚ I 

LA CONCURSUL  

„CUVÂNT ŞI 

CULOARE” 

ediția a XII-a 

Condorache Natalia- 100puncte 

Din Iulia- 100puncte 

Olaru Andreea- 100puncte 

 

8 Proiect regional  

cultural- artistic -,,În 

așteptarea lui Moș 

Nicolae” 

Școala Gimnazială 

,,Gheorghe Pătrașcu”- 

Buruienești, Neamț 

Dobre Ioana 

Condorache Natalia 

 

Mocanu Maria  

 

Tărnăuceanu Diana 

 

Neagu Andra 

Premiul I- secțiunea  felicitări 

Premiul I- secțiunea  felicitări 

 

Premiul I- secțiunea  felicitări 

 

Premiul I- secțiunea  felicitări 

 

Premiul II- secțiunea  

felicitări 

9  Festivalul- concurs 

regional de arte vizuale 

“MAGIA 

CRACIUNULUI” ediția 

a V-a, Școala Gimnazială 

Comuna Măgurele, 

 

Apostoiu Karina 

 

 

Apostoiu Horia 

 

Premiul III- secțiunea  colaje/ 

felicitări 

 

Premiul III- secțiunea  colaje/ 

felicitări 



Prahova  

10 Concurs interjudețean- 

,,Tărâmul magic al 

copilăriei”-CAERI 2017, 

poziția 1167- Școala 

Gimnazială ,,Florea 

Mureșanu”, Suciu de Sus, 

Maramureș 

NEAGU LUCA  

 

BURLACU DAVID   

 

 

DOBRE IOANA III  
 

Premiul I-  secțiunea  creații 

plastic 

Premiul II-  secțiunea  creații 

plastic 

Premiul III-  secțiunea  

creații plastice 

  

-la clasa I, profesor învăţământ primar Petre Mihaela 

 

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 

  Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul cadru pentru 

clasa I. Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu programele școlare în vigoare,  cu  

structura anului școlar  și  ținând cont de achizițiile anterioare ale elevilor. Am realizat proiectarea 

fiecărei unități de învățare. Planificările calendaristice au fost întocmite și înregistrate la secretariat 

în termenul stabilit de direcțiune. Am întocmit în format electronic toate documentele de proiectare 

            Am consultat atât elevii cât și pe părinții acestora atunci când am proiectat activitățile 

extracurriculare și am stabilit obiectivele educaționale în concordanță cu reglementările în vigoare 

(proces verbal -  privind activitățile din săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun“ 18-22 

decembrie 2017). 

 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

 În activitatea didactică am utilizat metode și procedee diverse, metode activ-participative 

pentru a stimula interesul și plăcerea de a învăța a elevilor. Astfel am folosit metode precum: lucrul 

în echipe, lucrul în perechi, “explozia stelară”, metoda cubului, metoda ciorchinelui,  “turul 

galeriei”, “știu/vreau să știu/am învățat“ etc. 

Venind în întâmpinarea dorințelor și intereselor elevilor, am utilizat în activitatea de 

predare/învățare/evaluare o serie de auxiliare curriculare de la diferite edituri, la disciplinele  MEM, 

CLR, DP. 

 Am utilizat în permanență un limbaj adecvat disciplinei predate și adaptat vârstei și 

nivelului de înțelegere al elevilor mei. Am avut în vedere, în activitatea didactică, sublinierea 

caracterului aplicativ al informațiilor în scopul atragerii copiilor către școală și pentru a-i ajuta să 

ințeleagă mai bine informațiile.  

   De asemenea am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente ale 

lecției la disciplinele CLR, MEM, DP, AVAP, dar și în activitățile extracurriculare . 

  Am participat la toate ședințele Comisiei Metodice a învățătorilor și am împărtășit rezultatele 

activităților didactice cu colegele de catedră. Am susținut în cadrul Comisiei metodice a 

învățătorilor, în colaborare cu d-na p.î.p Musteață Daniela, în luna ianuarie 2018,  referatul 

“Calitate  în  educație – Premisă pentru un învățământ modern “. 

Am organizat și desfășurat activități extracurriculare atât la nivelul comisiei metodice, cât și 

la nivelul clasei, respectând programul stabilit la începutul anului școlar/semestrului. 

M-am implicat în majoritatea activităților extracurriculare la nivelul unității școlare. 

Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activitățile extracurriculare organizate 

la nivelul școlii; inițierea și participarea la concursuri școlare la nivelul localității, la nivel județean, 

regional și național. 

  

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

 În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluărilor (conform planificărilor 

calendaristice), pentru fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toți elevii 

au înțeles ce au de lucrat, iar la finalul fiecărei forme de evaluare am asigurat     feedback-ul, 



arătând greșelile frecvente și cum pot fi evitate ele pe viitor și încurajând elevii să se 

autoevalueze. 

  La început de an școlar am aplicat teste inițiale la disciplinele CLR  și MEM în manieră 

integrată, prezentând elevilor/părinților baremele de corectare. 

   Modalitățile de evaluare folosite au fost variate: fișe de lucru, teste de evaluare inițială, 

continuă, sumativă, finală, proiecte. 

 În vederea obținerii unui feedback constructiv, am aplicat părinților, dar și elevilor diverse 

chestionare privind activitățile desfășurate în școală. 

  

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 Am amenajat sala de clasă în care îmi desfășor activitatea, am ținut evidența manualelor  și 

am urmărit permanent întreținerea, în bune condiții, a acestora. 

  În cadrul ședințelor cu părinții am popularizat ROI, iar împreună cu elevii mei am adaptat o 

parte din prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afișate pe un perete al 

clasei. 

 Am întocmit și predat la termen situațiile statistice absențe, catalog etc. 

  Pe parcursul semestrului I mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul personal. 

  Am înștiințat în mod regulat părinții cu privire la rezultatele elevilor în cadrul ședințelor 

lunare cu părinții sau în cadrul consultațiilor săptămânale (marți, orele 12.30 – 13.15). 

 Am întocmit procese verbale la întâlnirile lunare sau săptămânale cu părinții și am întocmit 

caracterizările psihopedagogice ale elevilor. 

  

MANAGEMENTUL CARIEREI  ȘI  AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 

 Am participat la toate întâlnirile cercurilor pedagogice, consfătuirilor cadrelor didactice. 

  Am întocmit documentele solicitate de conducerea școlii în termenul stabilit,  mi-am 

completat portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal. 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, CONFORM CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR 

EDUCATIVE, PENTRU FIECARE LUNĂ A ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 

                                                                     Semestrul I 

 An școlar 2017/2018 

XIII. 09.2017 – “Toamnă mândră, harnică…” 

XIV. 10.2017  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ  

XV. 10.2017  - Festivalul ,,Bogățiile Toamnei’’ 

XVI. 10.2017 – Spectacol de magie Trupa Rhotini  

XVII. 10.2017 – Ziua Armatei Române 

XVIII. 11.2017 -  Ziua Internațională pentru toleranță  

XIX. 12.2017 – ”La mulți ani, România!” – activitate dedicată zilei României 

XX. 12.2017 – ”Vin sărbătorile de iarnă! ”  - expoziție de Crăciun 

XXI. 12.2017 - Colinde, colinde, e vremea colindelor! - program de colinde la firme din 

localitate ( SC Poltex SRL, SC Debit Metal Proces SRL, Cris- Tim, SC. Bond Ind SRL) – 

colaborare cu clasa a II-a A, p.î.p. Musteață Daniela 

XXII. 12.2017 - ”Să fim mai darnici…de Crăciun” –activitate în parteneriat cu  Complexul de 

Servicii Comunitare ,,Rază de Soare”, Băicoi și în colaborare cu clasa a II-a A,  p.î.p. 

Musteață Daniela 

XXIII. 12.2017 – Excursie Ploiești ( activitate la Casa Sindicatelor Ploiești  “Șsht, vine Moșul!” – 

atelier de creație) 

XXIV. 12.2017 - ”Uite, vine Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

XXV.  01.2017 –” Magazinul literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date despre viata 

scriitorului,creatia sa) 

XXVI. 24.01.2017 – “Hai să dăm mână cu mână!” – activitate integrată în programul festiv  

organizat la nivelul comunei   

Concursuri școlare la care au participat elevii în semestrul I, an școlar 2017-2018 



I) Concursul Național COMPER  (etapa I)  - Limbă și comunicare - 8 X Premiul I 

                                                                                                      - 6 X Premiul II 

                                                                                                      - 9 X Premiul III 

                                                                                                       - 3 X Mențiune 

                                                                                                                    

-  Matematică  - 2 X Premiul I 

                             - 5 X Premiul II 

                             - 5 X Premiul III 

                             - 5 X Mențiune 

                               

 

II) Concursul Interjudețean de creație artistico-plastică 

  „CULORILE TOAMNEI”  2 X Premiul II             

                                                                

III) Concursul Interjudețean de creație  plastică și literară 

  „ MAGIA CRĂCIUNULUI”   

                                                                                                                                                                        

IV) Concursul Național de creație plastică și literară 

 „FANTEZII DE IARNĂ”        

                                                                                                                                                                               

V) Concursul Național   

„COSTUMUL LUI MOȘ CRĂCIUN”    1 X Premiul II 

                                                                   1 X Mențiune 

                                                                                                                                     

VI) Concursul Județean de creație plastică și literară  

„CUVÂNT ȘI CULOARE”  - etapa locală 

 

VII) Concursul  Național  

„EMINESCU – CULOARE ȘI CUVÂNT”                                                                                   

     

VIII)  Concursul Național   

 “AȘA A FOST LA UNIRE”     

 

-la clasa I profesor învăţământ primar Cristina Grigore 

 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 

Am respectat programa școlară specifică clasei I, am depus programele școlare în vigoare la 

portofoliu, am întocmit planificările calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul 

stabilit, am proiectat unitățile de învățare.  

Proiectarea didactică am întocmit-o pe baza rezultatelor obținute la evaluarea inițială de la 

începutul anului școlar și pe baza particularităților clasei de elevi. Astfel, mi-am adaptat activitățile 

de învățare – îndeosebi sub raportul conținutului, al formelor de organizare și al metodologiei 

didactice – la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea de înțelegere, la ritmul de lucru 

propriu  fiecărui elev. 

Am prezentat oferta educațională pentru discipline opționale dar, la cererea părinților, nu am 

realizat niciun opțional (ar fi depășit  numărul de 4 ore pe zi). 

Am realizat proiectarea activității, planificările calendaristice și cele ale unităților de 

învățare în format electronic. Am proiectat la începutul anului școlar diverse activități 

extracurriculare, realizate pe baza consultării elevilor și părinților, activități pe care le-am și realizat 

pe tot parcursul semestrului I. 



M-am implicat în activitățile extracurriculare la nivelul școlii: 5 OCTOMBRIE-ZIUA 

EDUCAȚIEI, 15 IANUARIE-EMINESCU, POET  NAȚIONAL. 

 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

Am utilizat strategii didactice care au asigurat caracterul aplicativ al învățării și formarea 

competențelor specifice prin faptul că prognozele didactice și schițele de lecție au fost în 

concordanță cu planul de învățământ și programa școlară, a existat, de asemenea, o concordanță 

între competențele specifice, obiectivele operaționale, conținuturi, activități de învățare, metodele 

didactice  și mijloacele folosite, am ținut cont în realizarea proiectelor și a schițelor de lecție de 

instruirea diferențiată, de particularitățile de vârstă ale elevilor și m-am bazat pe instruirea  centrată 

pe elev. Am ales optim conținutul lecțiilor (accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate, 

grad de încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse și cu obiectivele 

vizate). Am structurat logic și echilibrat conținutul lecțiilor, am proiectat situații de învățare variate 

ca formă de organizare, mod de intervenție al cadrului didactic în timpul învățării, mod de 

comunicare, mod de producere a învățării, mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a 

cunoștințelor, metodologie, mijloace de învățământ, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea 

competențelor elevilor, am proiectat lecții de tipuri diferite, structurate după modele variate, 

corelate cu specificul clasei de elevi, cu conținuturile abordate, cu competențele vizate. 

Am conceput și realizat activități instructiv-educative variate, nuanțate în raport cu 

diferențele dintre elevi. Mi-am adaptat activitatea școlară, prin conținutul ei și prin programul de 

lucru,  intereselor și aptitudinilor elevilor, particularităților lor de vârstă (sarcini de lucru 

diferențiate). Am folosit  forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în perechi,frontal sau 

individual. Am facilitat activitatea independentă a elevilor și am alternat activitatea în grup cu 

munca independentă.   Am aplicat cu succes metode activ-participative. Am realizat lecții din 

perspectiva transdisciplinară, întrucât transdisciplinaritatea este adecvată pentru toate nivelurile de 

abilitate intelectuală ori stil de învățare.  

 În cadrul activităților la clasă am folosit în completare fișe xeroxate din alte auxiliare de la 

diferite edituri, toate având acceptul Ministerului; am realizat diverse mijloace didactice ce au fost 

necesare în predare( jetoane, imagini diferite, planșe, jocuri ș.a.); mereu am prezentat rezultatele 

obținute de elevi în cadrul întâlnirilor lunare desfășurate cu părinții, am valorizat aceste activități 

prin realizarea unor portofolii și expoziții cu exemple de bună practică( expoziții realizate pe 

holurile școlii), am utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs, având în vedere eficiența 

acestora în demersul didactic, am participat la toate activitățile extracurriculare de la nivelul școlii, 

am întocmit documentația specifică organizării și desfășurării acestor activități, toate fiind 

înregistrate la secretariat și având avizul  necesar. 

 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

Pentru o eficiență sporită a învățării am utilizat în procesul didactic diverse tipuri de 

evaluare, am utilizat în mod adecvat scopurilor educaționale toate tipurile de evaluare. Pentru a face 

învățarea mai atractivă pentru elevi, am folosit metode și instrumente complementare de evaluare: 

observarea sistematică a comportamentului elevilor, chestionarul, proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea.  

Am asigurat transparența criteriilor și a rezultatelor activităților de evaluare prin elaborarea 

de indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare test de  evaluare, potrivit standardelor 

curriculare de performanță, prin comunicarea acestor indicatori și asigurarea permanentă a feed-

back-ului. 

Scopul evaluării nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoașterea nivelului real al elevilor, 

astfel încât am avut un punct de plecare în planificarea activităților de învățare, aprofundare, 

dezvoltare și recuperare. Am  centralizat rezultatele testelor aplicate, le-am interpretat și am stabilit 

planul de măsuri ameliorative. Măsurile propuse de mine pentru ameliorarea deficiențelor întâlnite 

la evaluarea inițială le-am urmărit pe tot parcursul semestrului, rezultatele finale dovedind un 



interes real în remedierea problemelor.Probele de evaluare sumativă la CLR și MEM le-am realizat 

respectând metodologia în vigoare: obiective, conținuturi, itemi, descriptori de performanță, 

centralizare rezultate, interpretare, plan de măsuri ameliorative. 

Am realizat o notare ritmică prin acordarea de calificative, dar și diverse recompense: 

steluțe, buline, fețe zâmbitoare ș.a. 

 Am formulat itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării, am prezentat 

baremele de corectare și de notare; am realizat analiza administrării testului și am consemnat 

progresul școlar, comunicând aceste rezultate atât elevilor, părinților și cadrelor din comisia 

metodică. 

 Am folosit fișe de lucru din diverse auxiliare cu avizul ministerului, am utilizat instrumente de 

evaluare: portofoliile elevilor; am promovat autoevaluarea în demersul didactic și am realizat o 

interevaluare la nivelul clasei; am aplicat diferite chestionare părinților și elevilor pentru o 

cunoaștere cât mai bună a copiilor și a mediului familial; am avut întâlniri periodice cu părinții 

(săptămânale în cadrul Orei de consiliere a părinților – în fiecare miercuei de la orele 9-10 și lunare 

în cadrul lectoratelor cu părinții). Anul acesta am avut o tematică deosebită privind consilierea 

părinților cu accent pe dezvoltarea unei personalități nonviolente. 

 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

 Am stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activității instructiv-educative  prin 

prezentarea normelor ce trebuie respectate în timpul orelor de curs, stabilirea regulilor clasei 

împreună cu elevii clasei.  

           Am asigurat respectarea normelor de conduită în școală conform regulamentelor în vigoare; 

am întocmit documentele care confirmă prezentarea acestor norme; am completat fișele de 

observație a comportamentului elevilor; am gestionat eficient situațiile conflictuale apărute; am 

proiectat, aplicat și interpretat unele demersuri de cunoaștere a elevilor, am aplicat strategii 

educative diferențiate și am implicat elevii în diferite acțiuni de bună practică, responsabilizându-i. 

           Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele de bună practică pentru motivarea 

acestora la o conduită bună.  

           Am stabilit împreună cu elevii responsabilul clasei, am stabilit responsabilități pentru 

fiecare elev al clasei și m-am asigurat de respectarea și îndeplinirea acestora. Am prezentat elevilor 

regulamentul intern al școlii, regulile de securitate în școală și regulile de apărare împotriva 

incendiilor.  

          La prima ședință cu părinții am ales comitetul de părinți al clasei I, format din președinte, 

secretar și membru. Am afișat în clasă structura anului școlar, orarul clasei, regulile clasei, 

responsabilitățile elevilor. 

 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 

 

Preocuparea mea pentru o perfecționare continuă s-a concretizat în participarea la 

Consfătuirea învățătorilor organizată de ISJ Prahova la începutul anului școlar, precum și prin 

participarea activă la cercul pedagogic(Câmpina, Sc nr. 3). Am valorificat competențele dobândite 

la cursurile de formare din anii precedenți prin redactarea documentelor necesare desfășurării 

demersului didactic în condiții optime. 

De asemenea, am început în acest semestru un curs de masterat ,,Unitatea istoriei Europene” 

obtinând credite care, la finalizarea acestuia, vor totaliza 90. 

Am realizat și actualizat permanent Portofoliul învățătorului. Acesta respectă structura 

stabilită de către echipa managerială, iar materialele acestuia sunt relevante pentru activitatea 

desfășurată la clasă. 

Pe tot parcursul semestrului I am menținut o strânsă colaborare cu toți colegii, am colaborat 

eficient cu membrii Comisiei metodice, unde am împărtășit fiecare din experiența proprie, precum 



și cu conducerea unității școlare. Mi-am realizat toate atribuțiile de serviciu la timp, am respectat 

regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției școlare.  

Consider că  am avut spirit de echipă în realizarea sarcinilor ce mi s-au atribuit, am realizat  

documentația necesară comisiei din care fac parte (învățământ primar).  

Am participat la ședințele  Consiliului Profesoral. 

 

6.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

 

De-a lungul acestui semestru, am avut o preocupare constantă pentru promovarea unei 

imagini credibile, dinamice și coerente a instituției noastre, prin asigurarea unui cadru optim pentru 

diseminarea experiențelor de succes și a bunelor practici. Am inițiat sau am participat la dezvoltarea 

de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale, prin atragerea și 

realizarea de parteneriate educaționale cu: 

 Parohia Sat Minier (concert de colinde) 

 Muzeul Pană Filipescu,  Filipeștii de Târg (atelier de creație) 

 Teatrul de păpuși Campina (spectacol de teatru) 

 „Nașterea Domnului” – serbare de Crăciun  (colaborare cu clasa III, prof. Burlacu 

Camelia) 

Scopul acestei serbări a fost sărbătorirea Nașterii Domnului prin cântec, dans și voie bună, 

prin prezentarea în fața părinților și bunicilor a unor datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din 

zona noastră. 

 

7.CONDUITA PROFESIONALĂ 

 

 În activitatea didactică am utilizat un limbaj adecvat, am respectat pe cei din jurul meu și am 

adoptat un comportament civilizat; am respectat și am aplicat  deontologia profesională. 

 

              

-la clasa a II-a ,profesor învăţământ primar Musteaţă Daniela 

                                                                                                                                 

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 

  Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul cadru pentru 

clasa a II-a. Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu programele școlare în vigoare 

PROGRAME ȘCOLARE PENTRU CLASA a II-a  Anexa nr 2 la ordinul ministrului educației 

naționale nr 3418/19.03.2013 – MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Programa 

școlară. Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu  structura anului școlar  și  ținând cont de 

achizițiile anterioare ale elevilor. Am realizat proiectarea fiecărei unități de învățare. Planificările 

calendaristice au fost întocmite și înregistrate la secretariat în termenul stabilit de direcțiune. Am 

întocmit în format electronic toate documentele de proiectare 

            Am consultat atât elevii cât și pe părinții acestora atunci când am proiectat activitățile 

extracurriculare și am stabilit obiectivele educaționale în concordanță cu reglementările în vigoare 

(proces verbal -  privind activitățile din săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun“ 18-22 

decembrie 2017). 

 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

 

 În activitatea didactică am utilizat metode și procedee diverse, metode activ-participative 

pentru a stimula interesul și plăcerea de a învăța a elevilor. Astfel am folosit metode precum: lucrul 

în echipe, lucrul în perechi, “explozia stelară”, metoda cubului, metoda ciorchinelui, metoda 

pălăriilor gânditoare, “turul galeriei”, “știu/vreau să știu/am învățat“ etc. 



Venind în întâmpinarea dorințelor și intereselor elevilor, am utilizat în activitatea de 

predare/învățare/evaluare o serie de auxiliare curriculare de la diferite edituri, la disciplinele  MEM, 

CLR, DP. 

 Am utilizat în permanență un limbaj adecvat disciplinei predate și adaptat vârstei și 

nivelului de înțelegere al elevilor mei. Am avut în vedere, în activitatea didactică, sublinierea 

caracterului aplicativ al informațiilor în scopul atragerii copiilor către școală și pentru a-i ajuta să 

ințeleagă mai bine informațiile.  

   De asemenea am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente ale 

lecției la disciplinele CLR, MEM, DP, AVAP, dar și în activitățile extracurriculare . 

  Am participat la toate ședințele Comisiei Metodice a învățătorilor și am împărtășit rezultatele 

activităților didactice cu colegele de catedră. Am susținut în cadrul Comisiei metodice a 

învățătorilor, în luna ianuarie 2018,  referatul “Calitate  în  educație – Premisă pentru un învățământ 

modern “. 

Am organizat și desfășurat activități extracurriculare atât la nivelul comisiei metodice, cât și 

la nivelul clasei, respectând programul stabilit la începutul anului școlar/semestrului. 

M-am implicat în majoritatea activităților extracurriculare la nivelul unității școlare. 

Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activitățile extracurriculare organizate 

la nivelul școlii; inițierea și participarea la concursuri școlare la nivelul localității, la nivel județean, 

regional și național. 

  

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

 

 În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluărilor (conform planificărilor 

calendaristice), pentru fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toți elevii 

au înțeles ce au de lucrat, iar la finalul fiecărei forme de evaluare am asigurat     feedback-ul, 

arătând greșelile frecvente și cum pot fi evitate ele pe viitor și încurajând elevii să se 

autoevalueze. 

  La început de an școlar am aplicat teste inițiale la disciplinele CLR  și MEM în manieră 

integrată, prezentând elevilor/părinților baremele de corectare. 

   Modalitățile de evaluare folosite au fost variate: fișe de lucru, teste de evaluare inițială, 

continuă, sumativă, finală, proiecte. 

 În vederea obținerii unui feedback constructiv, am aplicat părinților, dar și elevilor diverse 

chestionare privind activitățile desfășurate în școală. 

  

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

Am amenajat sala de clasă în care îmi desfășor activitatea, am ținut evidența manualelor  și 

am urmărit permanent întreținerea, în bune condiții, a acestora. 

  În cadrul ședințelor cu părinții am popularizat ROI, iar împreună cu elevii mei am 

adaptat o parte din prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afișate pe un 

perete al clasei. 

Am întocmit și predat la termen situațiile statistice absențe, catalog etc. 

 Pe parcursul semestrului I mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul personal. 

 Am înștiințat în mod regulat părinții cu privire la rezultatele elevilor prin intermediul 

carnetului de comunicări cu părinții, în cadrul ședințelor lunare cu părinții sau în cadrul 

consultațiilor săptămânale (vineri, orele 12.30 – 13.15). 

 Am întocmit procese verbale la întâlnirile lunare sau săptămânale cu părinții și am întocmit 

caracterizările psihopedagogice ale elevilor. 

  Am întocmit și urmat un program săptămânal de recuperare și de sprijinire a elevilor cu ritm 

lent de învățare și am desfășurat ore de consultații cu părinții acestora.  

 MANAGEMENTUL CARIEREI  ȘI  AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 

 Am participat la toate întâlnirile cercurilor pedagogice, consfătuirilor cadrelor didactice. 

 Mi-am îndeplinit atribuțiile în cadrul comisiilor din care fac parte în acest an școlar: 



- Comisia de organizare a olimpiadelor și concursurilor școlare; 

- Comisia de redactare și monitorizare a completării condicii de prezență a cadrelor didactice; 

  Am întocmit documentele solicitate de conducerea școlii în termenul stabilit,  mi-am 

completat portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal. 

                             

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, CONFORM CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR 

EDUCATIVE, PENTRU FIECARE LUNĂ A ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 

                                                                     Semestrul I 

 An școlar 2017/2018 

I. 09.2017 – “Toamnă mândră, harnică…” 

II. 10.2017  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ  

III. 10.2017  - Festivalul ,,Bogățiile Toamnei’’ 

IV. 10.2017 – Spectacol de magie Trupa Rhotini  

V. 10.2017 – Ziua Armatei Române 

VI. 11.2017 -  Ziua Internațională pentru toleranță  

VII. 12.2017 – ”La mulți ani, România!” – activitate dedicată zilei României 

VIII. 12.2017 – ”Vin sărbătorile de iarnă! ”  - expoziție de Crăciun 

IX. 12.2017 - Colinde, colinde, e vremea colindelor! - program de colinde la firme din 

localitate ( SC Poltex SRL, SC Debit Metal Proces SRL, Cris- Tim, SC. Bond Ind SRL) – 

colaborare cu clasa  I A, p.î.p. Petre Mihaela 

X. 12.2017 - ”Să fim mai darnici…de Crăciun” –activitate în parteneriat cu Complexul de 

Servicii Comunitare “Raza de Soare “ Băicoi 

XI. 12.2017 – Excursie Ploiești ( activitate la Casa Sindicatelor Ploiești  “Șsht, vine Moșul!” – 

atelier de creație) 

XII. 12.2017 - ”Uite, vine Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

XIII.  01.2017 –” Magazinul literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date despre viata 

scriitorului,creatia sa) 

XIV. 24.01.2017 – “Hai să dăm mână cu mână!” – activitate integrată în programul festiv  

organizat la nivelul comunei 

   

Concursuri școlare la care au participat elevii în semestrul I, an școlar 2017-2018 

I) Concursul Național COMPER  (etapa I) – limbă și comunicare    14x Premiul I  

            5x Premiul II           

                                                                              4x Premiul III 

            1x Mentiune 

 

         -matematică     9x Premiul I 

       7x Premiul II 

       4x Premiul III 

       3x Mentiune 

 

II) Concursul Interjudețean de creație artistico-plastică 

  „CULORILE TOAMNEI”                    2 x Mentiune 

                                                                

III) Concursul Interjudețean de creație  plastică și literară 

  „ MAGIA CRĂCIUNULUI”   

                                                                                                                                                                        

IV) Concursul Național de creație plastică și literară 

 „FANTEZII DE IARNĂ”        

                                                                                                                                                                               

V) Concursul Național         

„COSTUMUL LUI MOȘ CRĂCIUN”                                 3x Mentiune 



                                                                                                                                     

VI) Concursul Județean de creație plastică și literară  

„CUVÂNT ȘI CULOARE”  - etapa locală 

 

VII) Concursul  Național  

„EMINESCU – CULOARE ȘI CUVÂNT”                                                                                   

     

VIII)  Concursul Național   

 “AȘA A FOST LA UNIRE”                                                                                                                                                  

 

-la clasa a II-a ,profesor învăţământ primar Ştir Beatrice 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

1.1.1 - Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul -cadru 

pentru clasa a II - a 

      1.1.2 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare-

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASA a II- a  

1.1.3 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanţă cu structura anului şcolar 

1.1.4 - Planificarea materiei s-a făcut ţinând cont de achiziţiile anterioare ale elevilor 

1.1.5 - Am realizat proiectarea fiecarei unitati de învăţare, pentru ambele semestre  

1.1.6 - Planificarile calendaristice au fost întocmite şi înregistrate la secretariat în termenul 

stabilit de direcţiune  

            1.2.2 - Am realizat şi aplicat chestionare, atât copiilor, cât şi părinţilor acestora :  

  - Chestionar privind colaborarea scoală - familie (adresat părinţilor) 

  - Chestionar despre prieteni si prietenie (adresat elevilor) 

1.3.1 - Am întocmit în format electronic toate documentele de proiectare 

1.4.1 - Am consultat atât elevii, cât şi părinţii acestora atunci când am proiectat activităţile 

extracurriculare şi am stabilit obiective educaţionale în concordanţă cu reglementările în vigoare ( 

PV şedinţa cu părinţii , privind activităţile din săptămâna Şcoala altfel ,,Să ştii mai multe, să fii mai 

bun”, din perioada 18 - 22 decembrie 2017 ) 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

 2.1.1 - În activitatea didactică am utilizat metode şi procedee diverse, activ-

participative, în scopul atragerii în activităţi a tuturor elevilor: lucrul în echipe, proiecte, metoda 

ciorchinelui, cubului, ,,turul galeriei”, ,,ştiu/vreau să ştiu/ am învăţat”etc. 

2.1.3 - Am utilizat în permanenţă un limbaj adecvat disciplinei predate şi adaptat vârstei şi 

nivelului de intelegere al elevilor mei; 

2.1.4 - Am avut în vedere în activitatea didactică sublinierea caracterului aplicativ al 

informaţiilor, în scopul atragerii copiilor către şcoală şi pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine 

informaţiile. Astfel, copiii au realizat diferite experimente în cadrul orelor de MEM, proiecte in care 

au aplicat cunostinte din domenii diverse - ,, Alcătuirea unei plante, Prietenia, Iarna, Paştele etc.”; 

2.4.3 - Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activităţile extracurriculare 

organizate la nivel de şcoala: initierea şi participarea la concursuri şcolare la nivelul localităţii, la 

nivel judeţean şi naţional: Comper, concursuri de desene/colaje si lucrari din diverse materiale: 

,,Tărâmul magic al copilăriei”, ,,Magia Crăciunului”, ,,Bucuria sărbătorilor de iarnă”, 

,,Autoportret”, “Eminescu prin ochi de copil” – moment închinat lui M. Eminescu etc. 

2.5.1(a,b,c) - Un obiectiv important pe care l-am urmărit în activitatea la clasă a fost 

formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă. Astfel am organizat, pregătit si desfăşurat 

numeroase activităţi practice, supraveghind şi îndrumând în permanenţă munca elevilor mei ( 

proiecte de lucru pe echipe - ,,Fructe şi legume de toamnă haioase”; expozitie de felinare din 



dovleci, din cadrul activităţii ,,Festivalul toamnei”, activitate cu părinţii şi elevii clasei a II - a  B cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă ( realizarea unor ornamente pentru masa de Crăciun ), confecţionare de 

materiale specifice sărbătorilor.  

2.2.2 - De asemenea am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente 

ale lecţiei, dar şi în activităţile extracurriculare (calculatorul cu care este dotată clasa, laptop-ul 

personal, videoproiectorul scolii); 

2.3.1 - Am împărtăşit rezultatele activităţilor didactice cu colegele de catedră, în cadrul 

sedinţelor lunare de comisie metodică; 

 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 

3.1.1 -  În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluarilor (conform planificării 

calendaristice), pentru fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toţi elevii au 

înţeles ceea ce au de lucrat, iar la finalul fiecărei forme de evaluare am asigurat feedback-ul, arătând 

greşelile frecvente şi cum pot fi evitate ele  pe viitor şi încurajând elevii să se autoevalueze.  

3.2.1 - La începutul anului şcolar am aplicat teste iniţiale pentru a vedea care sunt 

cunoştinţele elevilor dobâdite pe parcursul clasei I; 

3.2.2 - Testele initiale, sumative aplicate la clasă au fost însoţite de obiectivele urmărite 

precum şi de descriptorii de performanţă; 

3.2.3 - După verificarea testelor am interpretat rezultatele obţinute şi am stabilit măsuri de 

recuperare a rămânerilor în urmă ( fişe de recuperare, fise de lucru diferentiate etc). Am făcut 

pregătire suplimentară pe parcursul întregului an şcolar ( în fiecare luni  - orele 12.30 - 13.15 ), 

conform graficului existent în sala de clasă ); 

3.2.4 - Interpretarea rezultatelor testelor iniţiale şi a celor finale s-a realizat în cadrul 

şedinţelor de comisie metodică,  încercând să descoperim cele mai eficiente măsuri ameliorative. 

3.3.1 - Modalităţile de evaluare folosite au fost variate: fise de lucru, teste de evaluare 

iniţială, continuă, sumativă, proiecte; 

3.4.2 - Elevii au fost încurajaţi să se autoevalueze, dar şi să îşi evalueze colegii, insistând 

asupra menţinerii obiectivităţii ( ex:aprecieri verbale asupra lucrărilor colegilor, 

evaluarea/interevaluarea portofoliilor ); 

3.4.3 - Fiecare elev şi-a întocmit şi organizat portofoliul; 

3.5.1 - În vederea obţinerii unui feedback constructiv, am aplicat părinţilor , dar şi elevilor 

diverse chestionare privind activităţile desfăşurate în şcoală;  

3.6.1- Am stabilit încă de la începutul anului şcolar ce trebuie să conţină portofoliul elevului, 

cum trebuie acesta organizat ( pe arii curriculare/ discipline, conţinând teste de evaluare aplicate, 

fise de lucru, desene, fişe de observaţie a unor fenomene etc.; 

3.6.2.- Am monitorizat permanent modul în care elevii şi-au întocmit portofoliile, 

intervenind cu precizări şi sprijin ori de câte ori a fost nevoie; 

3.5.8 - Am evaluat portofoliile elevilor la sfârşitul semestrului I si la finalul anului şcolar 

2016 - 2017. 

 

 4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

4.1.1 - Am amenajat sala de clasă în care îmi desfăşor activitatea;  

4.1.2 - În cadrul şedinţelor cu părinţii am popularizat ROI, iar împreuna cu elevii mei am 

adaptat o parte dintre prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afişate pe un 

perete al clasei; 

4.1.3 - Am întocmit şi predat la termen situaţiile statistice, absenţe, catalog, registru matricol 

etc. 

4.1.4 - Mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul profesional; 

4.2.2 - Am întocmit procese verbale de la întâlnirile lunare sau săptămânale cu părinţii, 

fişele psihopedagogice ale elevilor etc. 



4.3.1 - Am întocmit şi urmat un program săptămânal de recuperare şi de sprijinire a elevilor 

cu ritm lent de învăţare; 

4.3.2 - Am căutat în permanenţă să fiu la curent cu problemele elevilor mei şi să-i sprijin, 

discutând cu ei ori de câte ori au avut nevoie, dar şi  în cadrul orelor de DP. 

4.4.1 - Am monitorizat permenent ţinuta elevilor, conform ROI. De asemenea, în scopul 

încurajării şi promovării exemplelor de bună pratică am realizat expoziţii cu lucrările elevilor mei 

cu ocazia diferitelor evenimente ,,1 Decembrie”, ,,Ziua mondială a Educaţiei”, ,,Eminescu - 

luceafărul poeziei româneşti”, etc.; 

  

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

5.3.1- Am întocmit documentele solicitate de conducerea şcolii în termenul stabilit, mi-am 

completat portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal  

5.4.1 - Am încheiat parteneriate cu diverse instituţii publice  

5.4.2 - În desfăşurarea acestor activităţi extracurriculare, în amenajarea clasei, în organizarea 

excursiilor am implicat şi părinţii. 

 

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA 

PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

6.2.2 - Am aplicat periodic chestionare, atât elevilor, cât şi părinţilor acestora, în vederea 

obţinerii de feed-back asupra activităţilor desfăşurate în şcoală; 

6.3.1 - Am participat în calitate de evaluator/supraveghetor la concursurile organizate in 

şcoală: Gazeta Matematică Junior, COMPER (matematica/comunicare), etc.; 

6.3.3 - Am participat cu elevii mei la numeroase concursuri de creaţie plastică, creaţie 

literară, dar şi de matematică, unde am obţinut  numeroase premii şi meţiuni; 

6.3.4 - Am elaborat şi urmat un program săptămânal de pregătire suplimentară pentru elevii 

care au participat la concursurile şcolare şi un program de recuperare pentru elevii cu ritm lent de 

învăţare; 

6.4.1 - În vederea combaterii violenţei şi a comportamentelor nesănătoase am participat, am 

organizat şi desfăşurat activităţi specifice - concursul de desene ,,Dincolo de violenţă”, activitatea 

,,Toţi suntem egali”; 

6.4.2 - Am efectuat serviciul pe şcoală conform planificării; 

6.5.1 - Am prelucrat atât elevilor, cât şi părinţilor  NTS, PSI, Circulaţie rutiera, ISU; 

6.6.1 - Am colaborat permanent cu părinţii: consultaţii săptămânale, şedinţe, activităţi în 

săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” excursii etc. 

 

7. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 

7.1. 1- Am tratat cu respect şi consideraţie atât personalul şcolii, cât şi pe toţi cei cu care am 

intrat în contact; 

7.2.1 - Am manifestat un comportament civilizat, în concordanţă cu Codul etic al cadrului 

didactic şi ROI, străduindu-mă să fiu un model permanent pentru elevii mei; 

7.2.2 - Mi-am îndeplinit cu conştiinciozitate toate sarcinile de serviciu, inclusiv semnarea 

documentelor de evidenţă: prezenţa, consiliere, activităţi extracurriculare. 

 

-la clasa a III-a, învăţător Nuţă Constanţa 

                                                                                                                             

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 

  Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul cadru 

pentru clasa a III-a. Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu programele școlare în vigoare 



PROGRAME ȘCOLARE PENTRU CLASA a III-a  . Planificarea materiei s-a făcut în concordanță 

cu  structura anului școlar  și  ținând cont de achizițiile anterioare ale elevilor. Am realizat 

proiectarea fiecărei unități de învățare. Planificările calendaristice au fost întocmite și înregistrate la 

secretariat în termenul stabilit de direcțiune. Am întocmit în format electronic toate documentele de 

proiectare 

            Am consultat atât elevii cât și pe părinții acestora atunci când am proiectat 

activitățile extracurriculare și am stabilit obiectivele educaționale în concordanță cu reglementările 

în vigoare (proces verbal -  privind activitățile din săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun“ 18-

22 decembrie 2017). 

 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

 În activitatea didactică am utilizat metode și procedee diverse, metode activ-participative 

pentru a stimula interesul și plăcerea de a învăța a elevilor. Astfel am folosit metode precum: lucrul 

în echipe, lucrul în perechi, “explozia stelară”, metoda cubului, metoda ciorchinelui, metoda 

pălăriilor gânditoare, “turul galeriei”, “știu/vreau să știu/am învățat“ etc. 

Venind în întâmpinarea dorințelor și intereselor elevilor, am utilizat în activitatea de 

predare/învățare/evaluare o serie de auxiliare curriculare de la diferite edituri, la disciplinele  MEM, 

CLR, DP. 

 Am utilizat în permanență un limbaj adecvat disciplinei predate și adaptat vârstei și 

nivelului de înțelegere al elevilor mei. Am avut în vedere, în activitatea didactică, sublinierea 

caracterului aplicativ al informațiilor în scopul atragerii copiilor către școală și pentru a-i ajuta să 

ințeleagă mai bine informațiile.  

De asemenea am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente ale lecției 

la disciplinele CLR, MEM, DP, AVAP, dar și în activitățile extracurriculare . 

 Am participat la toate ședințele Comisiei Metodice a învățătorilor și am împărtășit rezultatele 

activităților didactice cu colegele de catedră 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

 

În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluărilor , pentru fiecare test am precizat 

obiectivele urmărite, asigurându-mă că toți elevii au înțeles ce au de lucrat, iar la finalul fiecărei 

forme de evaluare am asigurat     feedback-ul, arătând greșelile frecvente și cum pot fi evitate ele pe 

viitor și încurajând elevii să se autoevalueze. 

 La început de an școlar am aplicat teste inițiale la disciplinele CLR  și MEM în manieră 

integrată, prezentând elevilor/părinților baremele de corectare. 

 Modalitățile de evaluare folosite au fost variate: fișe de lucru, teste de evaluare inițială, 

continuă, sumativă, finală, proiecte. 

În vederea obținerii unui feedback constructiv, am aplicat părinților, dar și elevilor diverse 

chestionare privind activitățile desfășurate în școală. 

MANAGEMENTUL CARIEREI  ȘI  AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 

Am participat la toate întâlnirile cercurilor pedagogice, consfătuirilor cadrelor didactice. 

 

                              

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, CONFORM CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR 

EDUCATIVE, PENTRU FIECARE LUNĂ A ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 

                                                                     Semestrul I 

 An școlar 2017/2018 

I. 09.2017 – “Toamnă mândră, harnică…” 

II. 10.2017  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ  

III. 10.2017  - Festivalul ,,Bogățiile Toamnei’’ 

IV. 10.2017 – Spectacol de magie Trupa Rhotini  

V. 10.2017 – Ziua Armatei Române 



VI. 11.2017 -  Ziua Internațională pentru toleranță  

VII. 12.2017 – ”La mulți ani, România!” – activitate dedicată zilei României 

VIII. 12.2017 – ”Vin sărbătorile de iarnă! ”  - expoziție de Crăciun 

IX. 12.2017 - Colinde, colinde, e vremea colindelor! - program de colinde  

 

X. 12.2017 - ”Uite, vine Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

XI.  01.2017 –” Magazinul literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date 

despre viata scriitorului,creatia sa) 

 

  

XII. Concursuri școlare la care au participat elevii în semestrul I, an școlar 2017-

2018 

I) Concursul Național COMPER  (etapa I) – limbă și comunicare     

                -matematică      

        

 

II) Concursul Interjudețean de creație artistico-plastică 

  „CULORILE TOAMNEI”                    

                                                                

III) Concursul Interjudețean de creație  plastică și literară 

  „ MAGIA CRĂCIUNULUI”   

                                                                                                                                                                        

IV) Concursul Național de creație plastică și literară 

 „FANTEZII DE IARNĂ”        

                                                                                                                                                                               

V) Concursul Național         

„COSTUMUL LUI MOȘ CRĂCIUN”                                  

                                                                                                                                     

VI) Concursul Județean de creație plastică și literară  

„CUVÂNT ȘI CULOARE”  - etapa locală 

 

VII) Concursul  Național  

„EMINESCU – CULOARE ȘI CUVÂNT”                                                                                   

     

VIII)  Concursul Național   

 “AȘA A FOST LA UNIRE”                                                                                                                                                  

 

-la clasa a III-a , profesor învăţământ primar Chiriţoiu Floricica 

 

Nr.

crt. 

Tema Data 

1. Toamna -mandra ,darnica Septembrie 2017 

2. Ziua Educatiei 5 Octombrie 2017 

3. Festivalul “Bogatiile toamnei” 16 -20 Octombrie 2017 

4. Ziua international a tolerantei 16 Noiembrie 2017 

5. 1 Decembrie Ziua Nationala a Romaniei Decembrie 2017 

6. Vin sarbatorile de iarna! Decembrie 2017 

 

7. Magazin literar –M.Eminescu Ianuarie 2018 

 

 

 



 

--la clasa a IV-a , învăţător Braşov Mariana 

 

 

Activităţi extracurriculare 

 

1.,,Toamna în ochi de copil” – compuneri, poezii – 28.09.2017 

2.,,Ziua educaţiei” – cântece şi poezii – 05.10.2017 

3.,,Festivalul ,,Bogăţiile toamnei” – sapt.16.01.-20.10.2017 

4.ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU TOLERANŢĂ – 16.11.2017 

5.1 Decembrie – Ziua Naţională a României – poezii şi cântece închinate zilei de  1 

Decembrie – 29.12.2017 

6.,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” – serbare şcolară – 19.12.2017 

7.,,Magazinul literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu – 15.01.2018 

8.,,Magazinul literar” – moment închinat lui I.L.Caragiale – 31.01.2018 

9.,,Hai să dăm mână cu mână!” – 24.01.2018  

 

Rezultate obţinute la Concursul Comper – Limba şi literatura română 

-4 premii I – Braşoveanu Mara, Moisoiu Vlad, Vartolomei Lucian, Apostoiu Daria. 

-10 premii II – Bărăngel Andrei, Măcău Ştefania, Bondăret Antonia, Militaru Ioana, Roman 

Estera, Gherghina Bianca, Mocanu Radu, State Daniela, Tudor Delia. 

-2 premii III – Mitrescu Alexandru, Neagu Alisia. 

Rezultate obţinute la Concursul - Comper Matematică 

-2 premii I – Moisoiu Vlad, Bărăngel Andrei. 

-2 premii II – Brasoveanu Mara, Apostoiu Daria. 

-6 premii III – Roman Estera, Vartolomei Lucian, Măcău Ştefania, Militaru Ioana, Mitrescu 

Alexandru, Toma Tiberiu. 

 

- la clasa a IV-a , profesor învăţământ primar Bumbăcea Cristina 

 

Activităţi extraşcolare , conform Calendarului activităţilor educative: 

*Toamnă,mândră, harnică-septembrie 2017-expoziţie de desene 

*Ziua Educaţiei-5 octombrie 2017 

*Bogăţiile toamnei-săptămâna 18-22septembrie 2017 

*Ziua armatei române-25 octombrie 2017 

*Ziua internaţională a toleranţei 16 noiembrie 2017 

*1 Decembrie-Ziua Naţională a României-29 noiembrie 2017 

*Vin sărbătorile de iarnă-15 decembrie 2017 –confectionare de felicitări de iarnă pentru 

prietenii din ţară şi din străinătate 

*Iată, vin colindători!-decembrie 2017-colindăm pe la colegi 

*Magazin literar-15 ianuarie 2018 moment dedicate lui M. Eminescu 

* Hai să dăm mână cu mână -24 ianuarie 2018 moment dedicat Unirii Principatelor Române 

 

Promovarea imaginii şcolii 

 Concursuri şcolare la care au participat elevii clasei: 

*Toamnă aurie ( Satu Mare)- aşteptăm rezultatele 

*Culorile toamnei(Piteşti) 2-III 

*Sunt cetăţean , am drepturi (Lupeni)-aşteptăm rezultate 

*Basmul toamnei (Gîrcina) 1-I, 2-III 

*Eminescu în cuvânt şi culoare(Piatra Neamţ)-aşteptăm rezultate 

*În aşteptarea lui Moş Nicolae-3-I, 1-II, 1-III 

*Necuvintele ( Târgovişte) –aşteptăm rezultate 



*Bucuria sărbătorilor de iarnă-aşteptăm rezultate 

*Fantezii de iarnă (Todireşti- Vaslui)- aşteptăm rezultate 

*Tărâmul magic al copilăriei(Baia Mare) -1-I, 1-III, 1-M 

*Frumuseţea operei eminesciene-aşteptăm rezultate 

*Comper limba şi literatura română-19 premii şi menţiuni ( etapa I) 

*Comper-matematică 

 

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

*Împreună pentru educaţie- proiect naţional-partener 

*Egali, dar diferiţi prin tradiţie-proiect naţional-partener 

*Planeta mea, un strop în Univers-proiect internaţional-partener 

*Ziua salutului in lume-proiect internaţional-partener 

*Să celebrăm valorile europene-proiect International-partener 

*Salvaţi Pământul!- proiect internaţional-partener 

*Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ( Oraşul nostru) JA România-proiect extracurricular 

 

Dezvoltare profesională: 

-participare la Cercul pedagogic nr.9-Şcoala Gimnazială Măgureni (noiembrie 2017) 

-participare la şedinţele comisiei metodică a învăţătorilor, consiliile profesorale. 

 

 

 

-la clasa a IV-a ,profesor învăţământ primar Ştir Adrian 

 

   În anul şcolar 2017-2018 am îndrumat colectivul clasei a IV- a de la LICEUL 

TEORETIC, COMUNA FILIPEŞTII DE PǍDURE. Activitatea pe parcursul anului şcolar s-a 

desfăşurat după cum urmează: 

  

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

1.1.1 - Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul-cadru 

pentru clasa pregătitoare 

             1.1.2 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în 

vigoare-PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASA aIV-a - Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3371/12.03.2013  - MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Programa şcolară 

1.1.3 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanţă cu structura anului şcolar 

1.1.4 - Planificarea materiei s-a făcut ţinând cont de achiziţiile anterioare ale elevilor 

1.1.5 - Am realizat proiectarea fiecarei unitati de învăţare, pentru ambele semestre  

1.1.6 - Planificarile calendaristice au fost întocmite şi înregistrate la secretariat în termenul 

stabilit de direcţiune  

1.2.1 - Am realizat şi aplicat chestionare, atât copiilor, cât şi părinţilor acestora :  

  - Chestionar privind colaborarea scoală - familie (adresat părinţilor) 

  - Chestionar despre prieteni si prietenie (adresat elevilor) 

 - Chestionar despre cât de bine îşi cunosc părinţii proprii copii (adresat părinţilor) 

1.3.1 - Am întocmit în format electronic toate documentele de proiectare 

1.4.1 - Am consultat atât elevii, cât şi părinţii acestora atunci când am proiectat activităţile 

extracurriculare şi am stabilit obiective educaţionale în concordanţă cu reglementările în vigoare ( 

PV şedinţa cu părinţii din 19.10.2017, privind activităţile din săptămâna Şcoala altfel ,,Să ştii mai 

multe, să fii mai bun”, din perioada 18 – 22decembrie  2017 ). 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 



 

 2.1.1 - În activitatea didactică am utilizat metode şi procedee diverse, activ-

participative, în scopul atragerii în activităţi a tuturor elevilor: lucrul în echipe, proiecte, metoda 

ciorchinelui, cubului, ,,turul galeriei”, ,,ştiu/vreau să ştiu/ am învăţat”etc. 

   

2.1.2 - Am utilizat în permanenţă un limbaj adecvat disciplinei predate şi adaptat vârstei şi 

nivelului de intelegere al elevilor mei; 

2.1.3 - Am avut în vedere în activitatea didactică sublinierea caracterului aplicativ al 

informaţiilor, în scopul atragerii copiilor către şcoală şi pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine 

informaţiile. Astfel, copiii au realizat diferite experimente în cadrul orelor de Ştiinţe ale naturii, 

proiecte in care au aplicat cunostinte din domenii diverse. Pe un perete am desenat conturul ţărilor 

din Europa;  

2.2.1 - Am folosit la orele de Ştiinţe ale naturii lecţii în AEL, acestea devenind astfel mult mai 

atractive pentru elevi; 

2.2.2 - De asemenea am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente 

ale lecţiei, dar şi în activităţile extracurriculare ( laptop-ul , videoproiectorul scolii); 

2.3.1 - Am împărtăşit rezultatele activităţilor didactice cu colegele de catedră, în cadrul 

sedinţelor lunare de comisie metodică; 

2.4.3 - Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activităţile extracurriculare 

organizate la nivel de şcoala: initierea şi participarea la concursuri şcolare la nivelul localităţii, la 

nivel judeţean şi naţional: Olimpiada de Educaţie civică(etapa locală - 4 echipaje, Ziua Educaţiei; 

Ziua Naţională, moment închinat lui M. Eminescu, Jocuri şi sporturi de iarnă etc. 

2.5.1(a,b,c) - Un obiectiv important pe care l-am urmărit în activitatea la clasă a fost formarea 

deprinderilor de studiu individual şi în echipă. Astfel am organizat, pregătit si desfăşurat numeroase 

activităţi practice, supraveghind şi îndrumând în permanenţă munca elevilor mei  proiecte de lucru 

pe echipe - ,,Animale dispărute”, “Dacii”, confecţionare de materiale specifice sărbătorilor.  

 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 

3.1.1 -  În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluarilor (conform planificării 

calendaristice), pentru fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toţi elevii au 

înţeles ceea ce au de lucrat, iar la finalul fiecărei forme de evaluare am asigurat feedback-ul, arătând 

greşelile frecvente şi cum pot fi evitate ele  pe viitor şi încurajând elevii să se autoevalueze.  

3.2.1 - La începutul anului şcolar am aplicat teste iniţiale la Limba şi literatura română, 

Matematică şi Ştiintele Naturii; 

3.2.2 - Testele initiale, sumative si finale aplicate la clasă au fost însoţite de obiectivele 

urmărite precum şi de descriptorii de performanţă; 

3.2.3 - După verificarea testelor am interpretat rezultatele obţinute şi am stabilit măsuri de 

recuperare a rămânerilor în urmă ( fişe de recuperare, fise de lucru diferentiate etc). Am făcut 

pregătire suplimentară pe parcursul întregului an şcolar ( în fiecare luni - orele 12.00 - 12.45 , 

conform graficului existent în sala de clasă ); 

3.2.4 - Interpretarea rezultatelor testelor iniţiale şi a celor finale s-a realizat în cadrul 

şedinţelor de comisie metodică,  încercând să descoperim cele mai eficiente măsuri ameliorative. 

3.3.1 - Modalităţile de evaluare folosite au fost variate: fise de lucru, teste de evaluare iniţială, 

continuă, sumativă, finală, proiecte; 

3.4.2 - Elevii au fost încurajaţi să se autoevalueze, dar şi să îşi evalueze colegii, insistând 

asupra menţinerii obiectivităţii( ex:aprecieri verbale asupra lucrărilor colegilor, 

evaluarea/interevaluarea portofoliilor ); 

3.4.3 - Fiecare elev şi-a întocmit şi organizat portofoliul; 

3.5.1 - În vederea obţinerii unui feedback constructiv, am aplicat părinţilor , dar şi elevilor 

diverse chestionare privind activităţile desfăşurate în şcoală;  



3.6.1- Am stabilit încă de la începutul anului şcolar ce trebuie să conţină portofoliul elevului, 

cum trebuie acesta organizat ( pe arii curriculare/ discipline, conţinând teste de evaluare aplicate, 

fise de lucru, desene, fişe de observaţie a unor fenomene etc.; 

3.6.2.- Am monitorizat permanent modul în care elevii şi-au întocmit portofoliile, intervenind 

cu precizări şi sprijin ori de câte ori a fost nevoie; 

3.5.8 - Am evaluat portofoliile elevilor la sfârşitul semestrului I . 

 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

4.1.1 - Am amenajat sala de clasă în care îmi desfăşor activitatea;  

4.1.2 - În cadrul şedinţelor cu părinţii am popularizat ROI, iar împreuna cu elevii mei am 

adaptat o parte dintre prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afişate pe un 

perete al clasei; 

4.1.3 - Am întocmit şi predat la termen situaţiile statistice, absenţe, catalog, registru matricol 

etc. 

4.1.4 - Mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul profesional; 

4.2.1 - Am organizat semestrial şedinţele Consiliului profesorilor clasei, am înştiinţat în mod 

regulat părinţii cu privire la rezultatele elevilor prin intermediul carnetului de note şi în cadrul 

sedinţelor lunare cu părinţii sau în cadrul consultaţiilor săptămânale( In fiecare joi, orele 12.00 - 

12.45 ); 

4.2.2 - Am întocmit procese verbale de la întâlnirile lunare sau săptămânale cu părinţii, fişele 

psihopedagogice ale elevilor etc. 

4.3.1 - Am întocmit şi urmat un program săptămânal de recuperare şi de sprijinire a elevilor 

cu ritm lent de învăţare; 

4.3.2 - Am căutat în permanenţă să fiu la curent cu problemele elevilor mei şi să-i sprijin, 

discutând cu ei ori de câte ori au avut nevoie. 

4.4.1 - Am monitorizat permenent ţinuta elevilor, conform ROI.  

 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

            5.1.1. Am  participat  la  toate  întâlnirile  cercurilor  pedagogice  

5.2.1 - Mi-am îndeplinit atribuţiile în cadrul comisiilor din care am făcut parte în acest an 

şcolar: 

5.3.1- Am întocmit documentele solicitate de conducerea şcolii în termenul stabilit, mi-am 

completat portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal  

5.4.1 - În desfăşurarea acestor activităţi, în amenajarea clasei, în organizarea excursiilor am 

implicat şi părinţii. 

 

 

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

6.1.1 - Am participat la parteneriate, proiecte, concursuri şi olimpiadă  

6.2.2 - Am aplicat periodic chestionare, atât elevilor, cât şi părinţilor acestora, în vederea 

obţinerii de feed-back asupra activităţilor desfăşurate în şcoală; 

6.3.1 - Am amenajat în clasă şi pe hol expoziţii cu lucrări ale elevilor, cu diferite ocazii: 

Festivalul toamnei , sărbătorile de iarnă (picturi, desene, colaje, felicitări)  

6.3.2 - Am elaborat şi urmat un program săptămânal de pregătire suplimentară pentru elevii 

care au participat la concursurile şcolare şi un program de recuperare pentru elevii cu ritm lent de 

învăţare; 

6.4.1 - Am efectuat serviciul pe şcoală conform planificării; 

6.5.1 - Am prelucrat atât elevilor, cât şi părinţilor  NTS, PSI, Circulaţie rutiera, ISU; 



6.6.1 - Am colaborat permanent cu părinţii: consultaţii săptămânale, şedinţe, activităţi în 

săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” excursii etc. 

 

 7. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 

 7.1. 1- Am tratat cu respect şi consideraţie atât personalul şcolii, cât şi pe toţi cei cu 

care am intrat în contact; 

 7.2.1 - Am manifestat un comportament civilizat, în concordanţă cu Codul etic al 

cadrului didactic şi ROI, străduindu-mă să fiu un model permanent pentru elevii mei; 

 7.2.2 - Mi-am îndeplinit cu conştiinciozitate toate sarcinile de serviciu, inclusiv 

semnarea documentelor de evidenţă: prezenţa, consiliere, activităţi extracurriculare. 

 

Responsabil comisie metodică 

Bumbăcea Cristina 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Semestrul I 

ANUL ŞCOLAR: 2017 - 2018 

În anul şcolar 2017 – 2018, catedra de limba şi literatura română are în componenţă patru 

cadre didactice, profesori titulari. 

Activitatea propriu-zisă a catedrei a început cu stabilirea Planului managerial şi a Planului de 

activităţi pentru anul şcolar în derulare. De asemenea, pentru un demers didactic eficient, au fost 

stabilite responsabilităţile fiecărui membru al catedrei regăsite şi în fişele de atribuţii. Au fost 

elaborate individual, planificările calendaristice, anuale şi semestriale. 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 care se 

regăseşte în documentele catedrei. Activităţile desfăşurate în clasă, cu elevii, au urmărit atingerea 

obiectivelor generale şi specifice, parcurgerea ritmică a materiei, în conformitate cu cerinţele 

programei şcolare, conturarea unei imagini complexe asupra evoluţiei literaturii române, pe genuri 

literare, sau în directă corelare cu multe dintre curentele literare studiate. Pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare, elevii au fost antrenaţi în diverse activităţi, cum ar fi: lucrul diferenţiat şi 

lectura suplimentară, pentru a-şi forma deprinderea de exprimare corectă, coerentă. 

În activitatea didactică, la clasă, s-a pus accent pe aplicarea strategiilor moderne ce au ca scop 

nu doar transmiterea unor informaţii, cât mai ales formarea la elevi a unor abilităţi şi competenţe 

necesare investigării textului literar, susţinerii argumentate a unor opinii critice sau a unor puncte de 

vedere proprii.  Din activitatea membrilor catedrei nu a fost ignorată creşterea calităţii evaluării. La 

nivelul catedrei s-au purtat discuţii privitoare la obiectivitatea evaluării, la utilizarea unor tehnici şi 

instrumente de evaluare modernă. S-a pus accent pe cunoaşterea şi aplicarea corectă a 

componentelor evaluării (tipuri de evaluare, obiective, standarde curriculare de evaluare). În 

utilizarea diverselor instrumente de evaluare am adaptat şi modele de subiecte din banca de 

instrumente de evaluare unică INSAM. 

Membrii Comisiei metodice de limba şi literatura română au acordat o deosebită importanţă 

Evaluării Naţionale şi examenului de Bacalaureat efectuând, săptămânal, ore de pregătire 

suplimentară cu elevii în vederea aprofundării cunoştinţelor. 



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. Cu mult interes, au fost receptate şi 

activităţile desfăşurate în cinstea marelui poet, Mihai Eminescu, în luna ianuarie. Atât la nivel 

liceal,cât şi la nivel gimnazial, aceste activităţi s-au desfăşurat cu sprijinul bibliotecii liceului. Elevii 

au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de 

informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă. 

O atenţie deosebită s-a acordat realizării didactice optime a temelor studiilor de caz de la 

litaratura 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. 

S-au utilizat metode active în activităţile de învăţare, s-au selectat situaţiile de învăţare 

potrivite pentru predarea conţinuturilor şi s-au generat materiale auxiliare (fişe de lucru,fotocopii, 

materiale audio/video etc.) pentru a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte deprinderile necesare, conform 

programei. Profesorii au asigurat transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor, 

prezentând criteriile de notare după fiecare probă de evaluare formativă sau sumativă, discutând cu 

părinţii şi cu elevii criteriile generale de realizare a unei evaluări. 

Profesorii au stabilit un cadru adecvat desfăşurării activităţilor de învăţare prin stabilirea de 

reguli de conduită, atitudini,ambient, în colaborare cu elevii. 

       
Responsabil Comisie  

Soricu Dana     

 

Raport de activitate 

        Comisia metodica de limbi străine moderne, 

semestrul I 

 

La începutul anului școlar, profesorii de limba engleza si prof. Rusu Marilena au participat la 

consfătuirile organizate, cu inspectorii de specialitate, la C.N.I.L. Caragiale, Ploiești. 

Pe parcursul semestrului I, in cadrul ședințelor comisiei metodice de limbi străine, s-au 

prezentat referate de specialitate (“Australian way of living” – prof. Chiritoiu Iulia, “Metode si 

procedee moderne, folosite in predarea limbii franceze” – prof. Rusu Marilena, “L’education a 

l’image, au cinema et a l’audiovisuel” – prof. Coman Maria). 

Profesorii de limba engleza au participat, in noiembrie, la activitatea cercului pedagogic, cu 

tema “Teaching 5th graders , with creativity”. 

Profesorii de limba franceza au participat, in octombrie, la activitatea cercului pedagogic, cu 

tema “Strategies et motivation, enclasse de FLE” . 

Prof. Constantin Damaris a organizat, in septembrie, activitatea “Ziua europeana a limbilor 

străine”, in noiembrie, a organiza activitatea “Let’s celebrate autumn!”, iar in decembrie, a 

organizat activitatea “All about Christmas”. 

Prof Coman Maria a organizat, in semestrul l, concursul “Cangurul lingvist-franceza”. Cele 

mai bune rezultate au fost obținute de elevele Stanciu Daria, Zotescu Teodora si Apostoiu Mihaela. 

  In 6 decembrie si in 12 ianuarie, prof. Coman Maria a participat la activitățile prevăzute in 

Calendarul activităților metodice, științifice si culturale, organizate la CCD, Prahova (“Outils 

pratiques et numeriques” si “Integrarea elementelor de educație si cultura media, in predarea 

limbilor străine”). 



  In decembrie, prof. Coman Maria a organizat activitatea “Le Noel en France et en Roumanie 

si activitatea “Les fetes d’hiver, en France”, iar in ianuarie, a organizat activitatea “Poezii ale 

poetului Mihai Eminescu, in limba romana si in limba franceza”. 

  In 7 decembrie, prof. Paunescu Corina a avut IC2, pentru gradul didactic I. 

  Prof. Chirițoiu Iulia a organizat, in octombrie, activitatea “Educația pentru mediu”, in 

noiembrie, activitatea “Halloween – a short history”, iar in decembrie, a organizat activitatea 

“Arthur’s Christmas”. 

  Prof. Bodeanu Adrian a făcut, pe parcursul semestrului I, pregătire suplimentara, pentru 

bacalaureat, cu elevii clasei a XII-a. 

     

Responsabil comisie metodică: 

prof. Coman Maria 

 

COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 

RAPORT AL ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE 

SEMESTRUL I 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, la nivelul Catedrei de matematica, s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

1. Au fost  discutate planificările pentru anul școlar 2017-2018. Profesorii şi-au întocmit şi 

predat la timp planificările anuale şi semestriale, acestea acoperind integral programa şcolara la 

nivel de competenţe specifice şi conţinuturi. 

            2. În săptămâna 18-22 septembrie 2017 s-a desfăşurat testarea iniţiala a elevilor, iar 

rezultatele au fost analizate în cadrul catedrei. Rezultatele testelor iniţiale au fost slabe. In vederea 

imbunatatirii situatiei a fost discutat un plan de recuperare a cunoștințelor elevilor care au lacune 

din anii precedenți. 

 3. În şedinţa de catedră din luna octombrie s-au analizat rezultatele elevilor din promoţia 2017 

la proba de matematică a Evaluării Naṭionale. Rezultatele au fost similare cu cele din anii anteriori. 

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 Gimnaziala Filipeştii de Târg (20.11.2017). 

5. În data de 21.12.2017 am organizat, la nivel de şcoală, o simulare a Evaluării Naṭionale la 

matematică pentru elevii claselor a VIII-a. 

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

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

           7. La Olimpiada de matematică, faza locală, în data de 20 ianuarie 2018, au participat 31 

elevi din clasele de gimnaziu. S-a calificat pentru faza judeţeană elevul Marica Cosmin Ionuţ din 

clasa a V-a B. 

8. 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. 

 

PUNCTE TARI: 

  

1) Activitatea profesorilor de matematica 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) Destul de multe absenţe la orele de matematică, care au drept 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 şi 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 

SEMESTRUL I 

SEMESTRUL I-AN ŞCOLAR 2017-2018 

 În anul  şcolar 2017-2018 membrii comisiei metodice “Ştiinţe “sunt: 

o Fizică: Tobă Nicoleta (titular, gradul didactic I) 

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

o Chimie: Ţurlea Niculina (titular, gradul didactic I) şi 2 ore biologie clasa a 

 IX-a Liceu Tehnologic 

o Fizică: Nistor Aurelia Roxana (suplinitor calificat, gradul didactic I) la Liceu Tehnologic 

 În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 membrii comisiei 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, au fost corectate şi analizate, stabilindu-se punctele tari, 

punctele slabe şi măsurile remediale. 

 Rezultatele testelor au fost comunicate elevilor. 

 Au fost făcute propuneri pentru dotarea laboratoarelor  ȋn anul bugetar 2018. 

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

Casa Corpului Didactic. 

 Pe 3.XI.2017  prof.  Tobă Nicoleta a susţinut lecţia ”Mărimi fizice scalare şi vectoriale ”  

la clasa a VII-a B. 

 Pe 17.XI.2017  prof.  Ţurlea Niculina a susţinut lecţia ”Proprietăţi chimice ale clorului. 

Caracterul acido-bazic al oxizilor elementelor din perioada a 3-a şi din grupa a 14-a ” la 

clasa a IX-a. 

 Pe 29.XI.2017  doamna Nedelcu Georgeta  a susţinut lecţia   ”Mitoza” la clasa a IX-a 

 Pe 6.XII-a 2017 doamna Nistor Aurelia Roxana a susţinut referatul “Motoare termice”. 

 Doamnele Nedelcu Georgeta şi Ţurlea Niculina au participat la cursurile de abilitare 

curriculară la disciplina biologie. 

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

olimpiadă . 

    Responsabil comisie : 

     Prof. Ţurlea Niculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICA "OM SI SOCIETATE" 

AN SCOLAR 2017-2018 

SEMESTRUL I 

        In anul scolar 2017-2018 semestru I , in cadrul comisiei metodice "OM SI SOCIETATE" 

s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

1-In data de 25.09.2017 a avut loc reorganizarea comisiei; 

2-In data de 10.10.2017 a avut loc o activitate coordonata de domnii prof. de istorie Ieremia 

Mihail si Brezeanu Marius :"Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului"-sustinuta de elevii 

claselor a VIII-a; 

2-In data de 28.10.2017 d-na prof. de geografie Mociornita Izabella a organizat o excursie cu 

elevii clasei a V-a A, pe traseul Filipestii de Padure-Piatra Craiului-Brasov; 

3-In data de 29.11.2017 doamnele profesoare Ignat Gabriela si Alexandrescu Adina au 

sustinut activitatea dedicata zilei de 1 decembrie, cu tema "Picaturi de iubire,de ziua ta,mandra tara 

mea!"; 

4-In data de 23.01.2017  elevii claselor a VII-a A,B au sustinut activitatea cu tema:"24 

ianuarie-Unirea Principatelor Romane "cu ocazia Unirii Principatelor Romane sub indrumarea  

domnilor  profesori de istorie:Brezeanu Marius si Ieremia Mihail; 

 

                                       Responsabil comisie metodica,prof. Mociornita Izabella. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei de Ed. Fizica 

pe semestrul I , an școlar 2017/2018 

Comisia de Ed. Fizica a Liceului Teoretic Filipeștii de Pădure compusă din profesorii Simion 

Radu, Florescu Ionuț, Gheorghe Ionuț a realizat următoarele activități : 

- participarea la consfătuirea profesorilor de ed. fizica 

- întrunirea comisiei pentru stabilirea programului de activități si a planificării metodologiei 

de predare 

- participarea cu echipa de băieți gimnaziu , la Olimpiada școlară de fotbal la 13.10,2017 

- participarea cu echipa de băieți primar , la Olimpiada școlară de fotbal la 24.10.2017 

- participarea cu echipa de băieți gimnaziu, la Olimpiada școlară de handbal, de la C.N.N. 

Grigorescu, Campina din 8.11.2017 

- participarea la cercul pedagogic de la Sc. Ion Câmpineanu, Campina, cu tema ,, Înotul la 

copii ‘’ din 10.11.2017 

- participarea cu echipa de fete gimnaziu, la Olimpiada  școlară de handbal, de la C.N.N. 

Grigorescu Campina, la 15.11.2017 , 

- participarea la cercul pedagogic de la C.N.N. Grigorescu, Campina, cu tema ,, Lecția multi-

sport ’’ din 17.11.2017 

- participarea cu echipa de fete liceu la Olimpiada școlară de volei, de la Liceul Cantacuzino, 

Sinaia , din 12.12.2017 

 - participarea cu echipa de volei fete liceu, la Olimpiada școlară de volei, de la Liceul 

Kalinderu, Bușteni, la 18.01.2018 



- susținerea unei lecții deschise ,la nivelul comisiei,cu tema : 

,, Traseu utilitar aplicativ ‘’ la clasa a III a, de către prof. Simion Radu 

- pregătirea echipelor reprezentative ale scolii, handbal (fete si băieți gimnaziu), volei (fete 

liceu), fotbal (băieți gimnaziu si primar, fete gimnaziu), rugby - tag (gimnaziu)   

 

Responsabil comisie metodică: 

prof. Simion Radu 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 

AN SCOLAR 2017-2018 

COMISIA METODICA ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII 

 

              Comisia metodica a Ariei curriculare Tehnologii a realizat in semestrul  I al anului 

scolar 2017-2018 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 2016-2017; 

- Intocmirea raportului de activitate pentru anul scolar 2016-2017; 

- Alegerea responsabilului comisiei pentru anul scolar 2017-2018; 

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

- Intocmirea listei manualelor valabile in anul scolar 2017-2018, graficului activitatilor 

prevazute pentru semestrul I, an scolar 2017-2018, graficului interasistentelor, planului managerial 

al comisiei; 

- Actualizarea documentelor de catedra; 

- Portofoliul profesorului; 

- Continutul mapei catedrei; 

- Analiza rezultatelor obtinute de elevi la examenul de bacalaureat 2017 (proba de 

competente digitale);  

- Intocmirea listei Cercurile pedagogice din anul scolar 2017-2018; 

- Comunicate Consfatuiri septembrie 2017; 

- Concursurile scolare; 

- Proiecte nationale si internationale; 

- Formarea continua; 

          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 1.09.2017 am discutat si validat fiselor de autoevaluare/evaluare 

in vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar; 

 In sedinta din data de 22.09.2017 au fost comunicate noutati de la Consfatuirile judetene 

ale profesorilor de Informatica si Educatie Tehnologica; de asemenea, a fost realizata analiza 

activitatii din anul scolar 2016-2017 

 In sedinta din data de 16.10.2017 d-na Dima Doina Marina a realizat diseminarea 

informatiilor de la cursul de perfectionare “Informatica si TIC pentru gimnaziu” 

 In data de 30.10.2017 d-na Dima Doina Marina a participat la activitatea metodico-

stiintifica “Direcții strategice de acțiune în anul școlar 2017-2018 la disciplinele informatice. 



Resurse educaționale în predarea disciplinei Informatică și TIC la clasa a V-a”, organizata de CCD 

Prahova 

 In data de 27.11.2017 d-na Dima Doina Marina a prezentat proiectul “Ora de net”, 

proiect derulat de organizația Salvați copiii România. Acest proiect a fost implementat in scoala 

 In data de 13.11.2017 d-na Dima Doina Marina a participat la Cercul pedagogic: 

Utilizarea mijloacelor moderne de predare-evaluare în activitatea didactică, organizat de Școala 

Gimnazială „Sfântul Vasile”,Municipiul Ploiesti 

 In data de 23.11.2017 d-na Nuta Corina a participat la Cercul pedagogic:   Formarea de 

abilități practice în contextual prevederilor noii programe școlare, organizat de Şcoala Gimnazială 

Nr. 1, Orașul Mizil 

 In data de 23.11.2017 d-na Urian Maria a participat la Cercul pedagogic:   Icoana pe 

sticlă organizat de Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploieşti 

 D-na prof. Urian Maria a organizat expozitii permanente cu lucrarile copiiilor 

 D-na prof. Nuta Corina a organizat expozitii permanente cu lucrarile copiiilor 

 d-na prof. Dima Doina Marina a sustinut lecţia dedicată celui mai mare eveniment 

educațional din istorie, în cadrul Săptămânii Educației în Tehnologia Computerelor și 

Programare 4-10 decembrie 2017, Hour of Code.  

 d-na prof. Dima Doina Marina a sustinut lecţia dedicată siguranței (prevenirea și 

combaterea cyberbullying-ului) și utilizării Internetului de către copii și adolescenți într-un mod 

creativ, util şi sigur, în cadrul Săptămânii educației globale din 2017, 13-17 noiembrie 2017, cu 

tema "Lumea mea depinde de noi", un eveniment anual care are loc în școli și instituții de 

învățământ din Europa.                                                                                            

Responsabil Comisie metodica, 

Prof. Dima Marina 



RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI TEHNICE  

ÎN  SEMESTRUL I – AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

ANALIZA SWOT 

 

 

    PUNCTE TARI        PUNCTE SLABE      OPORTUNITĂŢI          AMENINŢĂRI 

 Întocmire documentaţie aferentă 

Comisiei Metodice în perioada stabilită 

(RAPORT DE ANALIZĂ, PLAN DE 

MĂSURI, PROIECT MANAGERIAL, 

planificări calendaristice).  

 Realizarea obiectivelor stabilite la 

începutul anului 2017/2018. 

 Proiectarea activităților didactice prin 

corelarea cu posibilitatea reală de studiu 

a elevilor. 

 Încheierea de parteneriate de practică cu 

agenții economici locali și posibilitatea 

efectuării practicii la aceștia de către toți 

elevii unității școlare. 

 Baza materială slabă și 

învechită; 

 Slaba  implicare a elevilor 

cât și a familiilor acestora în 

dezvoltarea lor 

profesională; 

 

 Cadre didactice bine pregătite; 

 Aplicarea metodologiilor de 

predare învăţare pe proiecte 

(desfăşurarea orelor de curs), 

respectiv, implementarea tipului 

de evaluare pe baza proiectelor 

întocmite de elevi (lunar, 

respectiv, semestrial).  

 Posibilitatea desfașurării instruirii 

practice la agenii economici cu 

care sunt încheiate parteneriate 

 Creșterea cererii pe piața muncii 

de absolvenți ai școlii 

profesionale. 

 Scăderea populației școlare 

și dificultăți în realizarea 

planului de școlarizare; 

 Implicarea parţială a 

membrilor catedrei în 

activităţi menite să atingă 

standardele educaţionale la 

nivel de instituţie de 

învăţământ.  

 Lipsa motivației elevilor.  

 

 

COMPONENTA DIDACTIC MANAGERIALĂ  

 

CURRICULUM SITUAŢIE  ŞCOLARĂ 

ASPECTE 

POZITIVE 

ASPECTE 

NEGATIVE 

SITUAŢIA 

DOCUMENTELOR 

ŞCOLARE 

PARCURGEREA 

MATERIEI 

 

PREZENŢA 

LA 

ORE 

TESTE 

INIŢIALE 

TESTE 

FINALE 

 

PREGĂTIREA 

EXAMENE 

NAŢIONALE 

 

PREGĂTIREA 

LA 

CONCURSUR

ILE 

ŞCOLARE 



     

Îndepli

nirea 

sarcinilor  

aferente 

activităţii 

didactice, 

respectiv, 

metodice – 

ştiinţifice la 

nivel de 

unitate de 

învăţământ. 

 Participarea 

membrilor 

comisiei 

metodice la 

toate 

activitățile 

desfășurate în 

cadrul 

catedrei; 

 Întocmirea și 

predarea la 

timp a tuturor 

documentelor 

solicitate de 

inspectoratul 

școlar; 

 Participarea 

membrilor 

catedrei la 

activitățile de 

promovare a 

 Nivel 

scăzut de 

pregătire al 

elevilor cât 

și existența 

unor elevi 

cu probleme 

de disciplină 

care 

împiedică 

desfășurarea 

normală a 

orelor de 

curs; 

  

Impl

icare  

parţial

ă a  

tuturor  

memb

rilor 

în 

optimi

zarea  

proces

ului 

de 

învăţă

mânt 

la 

nivel 

de 

unitate 

 S-au întocmit 

și predat la timp 

planificările realizate 

în  conformitate cu 

programele şcolare 

în vigoare de către 

membrii catedrei: 

Voinea Georgela 

Mateaș 

Carmen 

Chirindel 

Cristina 

Mihaela 

Simion 

Valeriu 

Drăghici 

Dorian Bebe și 

Moraru 

Constantin; 

 S-au intocmit 

documentele 

specifice catedrei 

(plan managerial, 

plan de activități, 

încadrarea și 

schemele orare ale 

membrilor catedrei-

Voinea Georgela; 

 

 Materia s-a 

parcurs în 

întregime -  dar 

notarea nu s-a 

realizat ritmic 

datorită 

numărului mare 

de absențe ale 

unor elevi; 

 Notele de la 

instruirea practica 

nu sunt descărcate 

ritmic de către 

maiștrii 

instructori. 

 Membrii 

Comisiei 

Metodice s-au 

prezentat la 

ore;  

 În situaţii 

aferente 

deplasărilor 

profesionale 

sau situații de 

concedii 

medicale s-a 

asigurat 

suplinirea de 

către cadre 

didactice din 

Comisia 

Metodică fără 

a se deranja 

orarul elevilor. 

 Testele 

inițiale nu 

s-au aplicat 

la toate 

clasele  și 

toate 

modulele. 

La clasele 

la care au 

fost 

aplicate s-

au întocmit 

diagnoze în 

urma 

testărilor la 

nivel de 

disciplină 

de 

învăţământ. 

 Se constată 

rezultate 

destul de 

slabe la 

testele 

inițiale.  

 

 S-au parcurs 

etapele din 

metodologia de 

organizare și 

desfășurare a 

Examenului de 

certificare a calificării 

profesionale nivel 3 

și 4 (prelucrarea 

metodologiilor de 

examene membrilor 

catedrei și elevilor, 

stabilitrea 

îndrumătorilor de 

proiect, elaborarea 

listei cu temele de 

proiect, distribuirea 

temelor la elevii 

clasei a XIII a 

seral,stabilirea 

graficului de 

monitorizare a 

elaborării proiectelor, 

aducerea la 

cunoștința elevilor de 

la școala profesională 

a listei cu temele de 

examen și stabilirea 

graficului de 

pregărire a 

examenului). 

 Nu se 

organize

ază 

concursu

ri școlare 

la nivelul 

școlii 

datorită 

slabei 

pregătiri 

și 

implicări 

a 

elevilor.  



ofertei 

educaționale 

pentru anu 

școlar 2018-

2019 

(Drăghici 

Bebe Dorian, 

Chirindel 

Cristina)  

   

 

şcolar

ă.  

  

  

 

 

COMPONENTA DIDACTIC – MANAGERIALĂ 

Şedinţele de lucru s-au dovedit activităţi metodico -  ştiinţifice menite să determine progresul şcolar în rândul elevilor (PROCESE VERBALE) 

 

ACŢIUNI METODICE LA NIVELUL COMISIEI ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI    

EXTRAŞCOLARE 

 

ACTIVITATE 

 

 

DATA 

PERSOANA 

CARE A  

SUSŢINUT 

ACTIVITATEA 

 

ACTIVITATE 

 

DATA 

PERSOANĂ CARE 

A  

SUSŢINUT 

ACTIVITATEA  

Lecție deschisă ” 

Operații 

pregătitoare pentru 

prelucrarea 

reperelor 

confecțiilor 

metalice” 

23.10.2017 Voinea Georgela ”Ziua 

mondială a 

curățeniei” 

18.09.2017 Chirindel Cristina 

Mihaela / cls a X a  

PA 

Susținere referat cu 

tema ” Metoda 

proiectelor” 

23.10.2017 Mateaș Carmen ”Ziua 

internațională 

a reducerii 

riscului 

dezastrelor 

25.09.2017 Chirindel Cristina 

Mihaela / cls a X a 

PA  



naturale” 

Lecție deschisă ” 

Acțiunea factorilor 

fizici asupra 

microorganismelor” 

20.11.2017 Chirindel  

Cristina Mihaela  

”Ziua 

internațională 

a păcii”  

25.09.2016 

 

 

Voinea Georgela / 

cls. A XI a  PM 

Promovarea ofertei 

educaționale 2018-

2019 

Decembrie 

2017-

ianuarie 

2018  

Chirindel  

Cristina Mihaela, 

Drăghici Dorian 

”Ziua 

internațională 

a reducerii 

riscului 

dezastrelor 

naturale” 

16.10.2017 Voinea Georgela / 

cls. A XI a PM 

   ”Ziua 

internațională 

a alimentației 

sănătoase”  

16.10.2016 

 

 

Chirindel Cristina 

Mihaela / cls a X a  

PA 

 

   „Drepturile 

copilului, 

drepturile 

omului” - Ziua 

Internaţională 

a 

drepturilor 

Copilului 

20.11.2017 Voinea Georgela / 

cls. A XI a PM 

   „ 1 Decembrie 

–Ziua 

națională a 

României” 

29.11.2017 Chirindel Cristina 

Mihaela / cls a X a  

PA 

 

   ”Iată vin 

colondătorii”  

11.12.2017 

 

 

Voinea Georgela / 

cls. A XI a PM  

   ”Eminescu 

veșnic tânăr”  

15.01.2018 

 

Voinea Georgela / 

cls. A XI a PM  

Ceilalți membri ai catedrei fie nu sunt diriginți fie nu au notat activitățile în condica de prezență. 



 

 

COMPONENTA DIDACTIC – MANAGERIALĂ 

PREZENŢA MEMBRILOR ACŢIUNI ISJ, CCD  ACŢIUNI PROPUSE PENTRU SEMESTRUL II  

Membrii Comisiei Metodice „Tehnologii” s-au prezentat la 

consfătuirile de specialitate, la cercurile pedagogice pe 

discipline de învăţământ şi au participat ca observatori la 

acţiuni organizate de CCD PLOIEŞTI. 

  

 

Reducerea absenteismului în rândul elevilor de la toate formele de 

învăţământ;  

Notarea ritmică și monitorizarea prezenței elevilor la instruirea practica 

efectuată la agenții economici;  

Aplicarea  standardelor educaţionale, metodologice de evaluare 

aferente; 

Pregatirea examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3 si 

4 de calificare; 

Orientarea elevilor către studiul individual, având în vedere faptul că 

acesta lipseşte în totalitate, prin intermediul dezbaterilor şi proiectelor 

Realizarea de material didactic 

CONCLUZII 

Activitatea Comisiei Metodice „Tehnologii” desfăşurată  în  semestrul  I  2017/2018 poate fi încadrată în criteriile calificativului educaţional 

BINE.   

 

 

Întocmit, 

Responsabil arie curriculară ”Tehnologii” 

Prof. Voinea Georgela       

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT PRIVIND ACTIVITATILE EDUCATIVE EXTRASCOLARE 

SI EXTRACURRICULARE 

IN SEMESTRUL I 

 

 

      La începutul semestrului I 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 semestrul I al anului şcolar 

2017-2018 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 2017-2018 cu un efectiv de  14 cadre didactice. 

      În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, 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 semestrului I, 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 

Nr crt  

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator 

 

  Grup tinta 

1  Organizarea alegerilor 

C.S.E 

 Sept.2017 Prof.Vaduva Mariana   Elevii Scolii  

2 Ziua Europeana a limbilor 

straine 

26 sept.2017 Prof.Constantin 

Damaris 

Clasa aVIII-a 



3 Ziua Holocaustului in 

Romania 

9.10.2017 Prof.Istorie Elevii Scolii 

4 Ziua Educatiei 5.10.2017 Profesorii scolii Elevii Scolii 

5 Vizionare film Cinema 

City Ploiesti 

20.10.2017 Prof.Consantin 

Damaris 

Clasa aVIII-a 

6 Ziua Armatei Romane  25.10 2017    Prof.Liceu    Elevii Scolii 

7    Prafuri care ucid 

 

  26.10.2017     Prof. Liceu  

Soricu Dana 

 Clasa a XII-a 

8 Excursie Brasov 28.10.2017 Prof.Mociornita I. 

Prof.Chiritoiu I. 

Clasa aV-a 

Clasa a VII-a 

9 Cyberbullying-ul 

Proiect Salvati Copiii 

Romania 

     10.2017 Prof.Dima Marina Clasa a X-a 

10    In Poiana Toamnei  2.11.2017  Prof.Nuta Alina   Cls.aVI-a A 

11 Let’s celebrate Autumn 9.11.2017 Prof.Consantin 

Damaris 

Clasa aVIII-a 

12  Drepturile copilului   16.11.2017    Prof.Soricu Dana  Cls.aXII-a   

13  Prevenirea violentei in 

scoli. 

 07.11.2017 Dirigintii  claselor  

V-XII 

Elevii claselor V-XII 

14   Campanie ”Ziua 

nationala fara tutun” 

14.11.2017  Prof.Vaduva Mariana 

   C.S.E 

Elevii Scolii 

15 Saptamana Educatiei 

Globale 

16-

17.11.2017 

Prof.Dima 

Marina(coordonator) 

Elevii Scolii 

16 Proiectul “Ora de net” 23.11.2017 Prof.Dima Marina Cls.IX-X 

17  1 Decembrie-Ziua tuturor 

romanilor 

 29.11.2017      Prof.Vaduva Mariana Cls.aXIa    

18  1 Decembrie-Ziua tuturor 

romanilor  

  28-

29.11.2017 

Bibl.Smarandoiu D. 

 C.S.E.  

Elevii scolii 

 SCOALA ALTFEL 18-

22.12.2017 

Profesorii  scolii Elevii scolii    

19   Serbari de Craciun 18-

22.12.2017       

Profesorii  scolii Elevii scolii    



20     “Fii darnic de Craciun” 

–  

Schimb de cadouri intre 

elevi   

  18- 

22.12.2017 

    Dirigintii claselor 

V_XII 

Elevii claselor V-XII 

21 Unirea Principatelor 

Romane 

23.01.2018 Bibl.Smarandoiu Dana 

 Prof.Ieremia Mihail 

 

Elevii claselor V-XII 

22 “Hai sa dam mana cu 

mana”    

 25.01.2018      Prof.vaduva Mariana 

Bibl.Smarandoiu Dana 

  

 

Cls.aXI-a  

23  Proiect Ed.National Eco-

Junior 2017 

 Ian.-

aug.2018  

 Prof.Vaduva Mariana 

Prof.Nuta Alina  

Cls.aXI-a 

Cls.aVI-a A  

24 Spune “NU” violentei 18.01.2018 Prof.Soricu Dana Clasa a XII-a 

25 Anul European al 

Patrimoniului Cultural 

  .02.2018 Prof.Dima Marina 

Prof.Irimia Maria 

Cls.IX-X 

  

Activitatea Consiliului Elevilor 

    În acest semestru 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 2017-2018. 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 2017 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului 

reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2017-2018 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. 

 

Plan de masuri 
 
Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea 

următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot 

aparea. 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

1. 

 

 

Pregătirea elevilor 

la 

nivelul 

standardelor de 

calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice 

la nevoile educaţionale ale 

elevilor si imbinarea 

activitatilor curriculare cu cele 

extracurriculare 

Cadre didactice  

Permanent 

Întocmirea graficului de 

pregătire suplimentară a 

elevilor şi urmărirea modului de 

realizare. 

Responsabili de 

catedră 

 

15 Martie 

Implicarea mai activă a familiei 

în viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii didactice si al 

activitatilor extrascolare 

Conducerea. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor 

educative privind prevenirea 

violentei in scoala 

Responsabil cu 

Activitatea 

educativă 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia de 

Proximitate şi cu alte instituţii 

abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea educativă 

Conform 

Protocol de 

colaborare 

Informarea şi implicarea mai 

activă a familiei în prevenirea 

abaterilor disciplinare a 

elevilor. 

Comisia diriginţilor 

  

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare 

şi 

aplicarea sancţiunilor conform 

regulamentului. 

Comisia diriginţilor 

  

Când este 

cazul 

 

 

 

3. 

 

 

 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin 

cursuri pentru utilizarea 

tehnologiilor 

didactice moderne şi a învăţării 

centrate pe elev. 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de 

catedre 

precum lecţii deschise, 

interasistenţe 

etc. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

plan de 

activitate 

 

 

Monitorizarea şi 

controlul activităţii 

pentru creşterea 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii 

instructiv educative. 

 

Conducere 

 

Permanent 



4. calităţii procesului 

instructiv-educativ 

Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii 

personalului în concordanţă cu 

rezultatele obţinute 

 

Conducere 

 

Permanent 

 

Coordonator de proiecte şi programe educative extracurriculare şi extraşcolare,  

  Prof. Vaduva Mariana 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE  AL 

COMISIEI  DE EDUCAŢIE  PENTRU  SĂNĂTATE 

Semestrul I 

Pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018 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 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. 

                                                             Responsabil comisie, 

                                                            Prof. Nedelcu Georgeta 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE DEPARTAMENTUL CONTABILITATE 

SEMESTRUL I  ANUL SCOLAR 2017-2018 

 

 In aceasta perioada s-au efectuat plati salariale in suma de : 1.536.4228 lei, plati de burse de 

la bugetul local in suma de : 56.951 lei, plati de burse-bani de liceu si burse profesionale,  in suma 

de : 24.274 lei si s-au acordat ajutoare sociale sub forma de transport elevi in suma de : 518 lei, 

precum si plati de bunuri si servicii in suma de 83.070,87 lei. De asemeni au fost acordate ajutoare 

sociale elevilor cu cerinte educationale special in suma de 3519 lei, ajutoare de hrana si 

imbracaminte. 

 



    In aceasta perioada am intocmit lunar situatia Platilor restante, situatie solicitata de 

Trezoreria Boldesti Scaeni. 

    Incepand cu luna septembrie 2017, am inceput  raportarile de situatii financiare atat pe 

hartie cat si on-line, prin Platforma de transparenta bugetara si Sistemul electronic de raportare a 

situatiilor financiare FOREXEBUG.  Acestea se raporteaza on-line, atat la sectorul : Buget de Stat, 

cat si la sectorul Buget Local: 

Lunar: 

-Situatia 1115-NON TREZOR 

-Situatia 1127-Balanta deschisa 

-Situatia 1102-Balanta de verificare la finele perioadei de raprtare 

-Situatia 1118-Plati restante si situatia numarului de personal 

Trimestrial, se depun si urmatoarele situatii financiare: 

-Situatia114- Plati efectuate si sume declarate pentru cota parte cheltuieli finantate din FEN-

anexa 19 

- Situatia1122- Situatia platilor efectuate din FEN- anexa 27 

-Situatia 1123- Situatia platilor efectuate la titlul 65 “cheltuieli aferente programelor cu 

finantare rambursabile”-anexa 28 

-Situatia 1125- Situatia activelor si datoriil;or financiare-anexa 40 

Anual, la 31.12.2017, am mai depus si urmatoarele situatii: 

-Situatia 1105-Situatia activelor fixe corporale - nota 35a 

-Situatia 1107- Situatia activelor fixe necorporale - nota 35c 

-Situatia 1110- Situatia modificarilor in structura activelor nete si capitalurilor proprii-

formular 34 

-Situatia 1111-Actiuni si alte participatii detinute de entitatile publice-nota 31 

-Situatia 1112- Actiuni detinute de UAT nota 31b la sectorul 2 

-Situatia 1113- Situatia stocurilor –nota 37 

   In urma initierii cheltuielilor salariale, de catre secretara scolii, lunar am intocmit “Situatia 

Centralizatoare a platilor salariale in luna”, am efectuat platile cu ordine de plata multiple, catre 

bugetul statului, pentru impozitul pe venit si catre bugetele asigurarilor sociale si fondurilor special, 

pentru celelalte contributii. 

    Lunar am efectuat platile cu ordin de plata pentru salariile pe CARD pentru salariatii care 

iau salariile la cele 8 banci CEC, Unicredit , BCR, Raiffeisen Bank, BRD, Banca Transilvania si 

Millenium Bank, etc, precum si ordinele de plata pentru celelalte retineri de la salariati: CAR, 

sindicat, alte retineri si 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 intocmit CEC-urile pentru ridicarea salariilor in numerar, platite salariatilor, precum si a 

burselor, ajutoarelor sociale pentru elevii cu cerinte educationale special si transportul elevilor. 

Am eliberat adeverinte de salariat, angajatilor care au solicitat aceste documente. 

Lunar, trimestrial si la finele anului 2017,  am intocmit situatiile financiare, ale institutiei, ce 

cuprind balanta de verificate, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxului de trezorerie, si 

bilantul institutiei, precum si celelalte situatii solicitate conform legislatiei in vigoare. 

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 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

SEMESTRUL I 

 

    În perioada semestrului 1 al anului școlar 2017-2018 am desfășurat următoarele activități:. 

- inscriere elevi/completare dosare 

- completarea registrelor matricole si a cataloagelor după corigente 

- întocmirea de situații statistice de sfârșit de an școlar 

- primirea dosarelor cadrelor didactice noi si încadrarea acestora in vederea salarizării 

- redactarea documentelor  necesare pentru  angajarea in munca  

- întocmirea statelor de plata 

- întocmirea statalelor de funcții și avizarea acestora la ISJ Prahova 

- completarea Revisal 

 - întocmirea pontajului cadrelor didactice 

- întocmirea tuturor situațiilor necesare începerii anului școlar 

- primirea dosarelor pentru rechizite si burse si întocmirea situațiilor aferente 

- întocmirea deciziilor de început de an școlar 

- întocmirea situațiilor pentru  alocații elevi 

- distribuirea cataloagelor 

- întocmirea situațiilor statistice de început de an școlar privind evidenta elevilor si încadrarea 

cadrelor didactice 

- înscrierea elevilor în registrele matricole si registrele de evident 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, verificarea și aplicarea timbrului sec în 

cadrul ISJ Prahova 

- eliberarea fara cerere, 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 

- primirea si analizarea dosarelor de burse 

- primirea dosarelor pentru rechizite,burse si Bani de liceu si întocmirea situațiilor pentru I.S.J. 

- întocmirea listelor si dosarelor pentru obținerea anchetelor sociale 

- înregistrarea cererilor de motivarea a absențelor elevilor  

- întocmirea statelor de plata a burselor de merit, de studiu, a burselor sociale și a burselor  Bani de 

Liceu lunar 

- întocmirea situațiilor pentru alocații pentru elevii ce împlinesc 18 ani, lunar 

- eliberarea adeverințelor de elevi si salariat 

- întocmirea adreselor pentru Inspectoratul Școlar și celelalte instituții publice 

- întocmirea altor situații apărute 

- întocmirea deciziilor 

- întocmirea situațiilor pentru Direcția de Finanțe 

- eliberare foi matricole 

- întocmirea situațiilor de sfârșit de semestru 

- actualizarea documentelor din avizierul școlar 

- deținerea si asigurarea securității, aplicării ștampilei instituției 

- 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 

-  întocmește si trimite, in termenele stabilite, situații cerute de către inspectoratul școlar 

- evidenta absentelor elevi  

- asigurarea permanenta a legăturii cu reprezentanții comunitarii locale, părinți și elevi  

     

                                                                 Secretar șef, 

                                                          Stoica Rozalia Felicia 

 

Raport de activitate al compartimentului IT 

din cadrul liceului în anul școlar 2016-2017, 

semestrul I 

 

1. Incarcare comenzi manuale aplicatie dedicata MENCS - cls I-IV, an scolar 2017-2018. 

2. Incarcare comenzi manuale,aplicatie dedicata MENCS - cls V-XII, an scolar 2017-2018 

3. Instruire periodica SSM și SUcu personalul liceului, sept. și dec 2017. Instructaj general cu 

persoanele nou angajate. 

4. Instruire personal prima intervenție - lunar. 

5. Efectuare control tematic SU si SSM sept. 2017. 

6. Completare documentație SU și SSM an școlar 2017-2018. 

7. Pregătire calculatoare sala informatică pentru  noul an școlar. 

8. Activități sindicat. 

9. Redactat situație clădiri,  

10. Promovare elevi an școlar în  SIIIR.  



11. Raport semestrial SU si SSM. 

12. Transmitere rapoarte CSSM, trimestrial, la ITM Prahova. 

13. Întocmit referate necesitate lucrări necesare SU.  

14. Lucrări de mentenanță AeL.  

15. Setari și modificări AeL pentru noul an școlar, 2017-2018 (perioade generice, calendar, 

adaugari de clase pe nivele inv., adăugare elevi în clase etc.) 

16. Setare calculator laborator chimie-biologie pentru lecții AeL. 

17. Verificare calculatoare administrativ. 

18. 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. 

19. Machete  norme - verificări, printare, scriere CD. 

20. Extragere arhiva Edusal - state salarii pentru calcul dobânzi. 

21. Concatenare baza de date Edusal - Liceul Tehnologic sat Minieri cu baza de date - Liceul 

Teoretic Filipeștii de Pădure. 

22. Actualizare periodică site liceu (www.teoreticfilipesti.ro). 

23. Actualizare site - înscriere învățământ primar. 

24. Întocmire referate necesitate pentru anul 2017-2018. 

25. Întocmire anexa achiziții directe 2017-2018. 

26. Achiziții  SEAP  

27. Transmitere alocații ISJ PH, lunar. 

28. Transmitere diferite situații ISJ PH. 

29. Asistență calculatoare, laptopuri, videoproiectoare, routere WiFi. 

30. Asistență IT la învățământ primar - activități didactice. 

31. Asistență IT la inspecții grad didactic. 

32. Deplasare lunar la trezorerie - ridicat salarii personal. 

33. Introducere date în aplicația REVISAL la apariți modificărilor contractelor de muncă sau 

încheierea de contracte noi, realizare backup-uri, transmitere baza de date ITM. 

34. Eliberare adeverințe Revisal la cerere. 

35. Diverse situații cerute de conducerea liceului. 

 

Întocmit, 

An. progr. Șerban Eugen 

 

 

 



RAPORT BIBLIOTECĂ 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018, semestrul I 

 

Respectarea normelor biblioteconomice în vederea opreraționalizării eficiente a 

activitații; 

realizarea de activitați cu ajutorul calculatorului; 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 cadre didactice și elevi; acorduri de parteneriat; respectarea programei şcolare, 

formarea competenţelor specifice disciplinei, organizare activitǎţi extracurriculare. 

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. 

Activităţi desfăşurate cu elevii şi cadrele didactice din liceu, în semestrul I, anul şcolar 

2017-2018: 

 “5 OCTOMBRIE – ZIUA  MONDIALĂ A EDUCAȚIEI”, 5 octombrie 2017, înv. 

primar, gimnazial 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26017?page=1 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26017?page=2 

 -  Comisia metodică a învăţătorilor din şcoală, prezentarea referatului cu 

tema“Octombrie - lună dedicată educației”, prof. înv. primar Mitrescu Elena, bibliotecar prof. 

documentarist Daniela Smărăndoiu, 9 octombrie 2017 

 „9 OCTOMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ DE COMEMORARE A 

HOLOCAUSTULUI”, 10 octombrie 2017 

 „FESTIVALUL TOAMNEI PE ACORDURILE MUZICII FOLK”, 20 octombrie 

2017, înv. primar 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26069 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26069?page=2 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26069?page=3 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26069?page=4 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26070 

 “ZIUA ARMATEI ROMÂNE”, 25 octombrie 2017, înv. primar, gimnazial 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26083 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26083?page=2 

 „Vizită în școala mea” CUFĂRUL CU CĂRȚI  (biblos=carte; theke=cufăr) 

LUNA OCTOMBRIE ~ LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR 

ȘCOLARE, 27 octombrie 2017, înv. primar, gimnazial 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26096 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26096?page=2 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26096?page=3 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26017?page=1
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26017?page=2
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26069
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26069?page=2
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26069?page=3
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26069?page=4
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26070
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26083
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26083?page=2
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26096
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26096?page=2
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26096?page=3


 “LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”, înv. primar, gimnazial, liceal 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25503 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/25503?page=1 

 “IARNA CU PARFUM DE SĂRBĂTORI”, SFÂNTUL NICOLAE – ÎNGERUL 

PĂZITOR AL COPIILOR, „Clubul liceenilor”, participare la slujba religioasă cu prezentarea unui 

moment poetic și de colinde, 6 decembrie 2017 

   „JOC SENTIMENTAL” Comisia metodică a educatoarelor, „Clubul liceenilor” 

prezentarea unui moment poetic și de colinde, 7 decembrie 2017 

 “ Colindul gutuii și momente poetice,  “Clubul liceenilor”au colindat la firme de 

pe raza localității, 19, 20 decembrie 2017 

 “DAR NU UITA CÂND EȘTI VOIOS/ ROMÂNE, SĂ FII BUN!”, Clubul 

liceenilor”au colindat și au prezentat un moment poetic elevilor de la Școala Gimnazială Specială, 

Filipeștii de Târg, actiune de voluntariat 

 Joyeux Noel !” (catedra de limba franceză), 11, 12 decembrie 2017, înv. gimnazial 

 

 “DOMNUL CEL DE NEMURIREA NOASTRĂ - EMINESCU” –ZIUA 

CULTURII NAȚIONALE ,15 ianuarie 2018, înv. primar, gimnazial şi liceal 

 https://www.didactic.ro/fotografie/album/26251  

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26251?page=2 

 EMINESCU BILINGV “La journée de la culture nationale, 
L'anniversaire de Eminescu”, 22 ianuarie 2018, gimnaziu 

 ‘UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”, 24 Ianuarie 1859, Alexandru Ioan 

Cuza, Mica Unire, 23 ianuarie 2018, înv. primar, gimnazial  

  „LA MULȚI ANI, SFÂNTA MEA BISERICUȚĂ” Slujba de vecernie la Parohia 

"Sfinții Trei Ierarhi" din Filipeștii de Pădure, Clubul liceenilor”au recitat poezii de Adrian 

Păunescu, “În veci ortodocși”, “Biserica lui Dumnezeu” 

Dezvoltare profesională: - înscrierea la programul de perfecţionare, avizat de Direcția 

generală Management și rețea școlară din M.E.C.S: - ”Contribuția structurilor infodocumentare la 

imaginea instituțională”, 24 de ore, din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Prahova pentru 

anul școlar 2017-2018. 

-  Activitate metodico-ştiinţifică și culturală, biblioteconomie şi ştiinţa informării 

„Structurile infodocumentare în învățământul preuniversitar județean: analiză și perspective” la 

Biblioteca CCD Prahova, Ploieşti, 23 septembrie 2017, 

-  Cercul pedagogic de biblioteconomie şi ştiinţa informării „Iarna în creații literare 

lirice și narative” la Școala Gimnazială “Toma Caragiu” Ploiești, 8 decembrie 2017, 

 -  Continuarea Proiectului „Aleea scriitorilor”ediția a II-a, cu prezentare pe pagina 

școlii http://www.teoreticfilipesti.ro/ 

 
 

Bibliotecar, 

Smărăndoiu Daniela 
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Legea nr.1/2011  Legea Educației Naționale cu modificările și completările 

ulterioare  

HG nr. 866 / 13.08.2008  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 

privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învăţământul preuniversitar, precum şi durata de 

şcolarizare  

HG 918/20.11.2013  aprobarea Cadrului naţional al calificărilor  

Precizări nr. 37991/31.08.2017  referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în 

vigoare privind planurile de învățământ și programele 

școlare pentru anul școlar 2017-2018  

OMEN nr.4796/31.08. 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  

OMEN nr. 4421/27.08.2014  pentru modificarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului 

care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 5222/2011  

OMEN nr. 4434/29.08.2014 OMEN nr. 

4435/29.08.2014  

aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării absolvenților 

învăţământului liceal, filiera tehnologică  

aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării absolvenților 

învăţământului profesional cu durata de 3 ani  

OMEN nr. 5005/2.12.2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal  

Adresa MEN nr. 461/2017  Pentru aprobarea conținutului și formatului actelor de 

studii care vor fi eliberate absolvenților învățământului 

profesional și tehnic care promovează examenul de 

certificare a calificării profesionale  

 
 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale  nr. 

5485/13.11.2017 

 

 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale  nr 

5079/31.08.2016 

 
 
ORDIN MEN Nr. 4.619/22.09.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodologia - cadru  

privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-

2019 

 Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu completările ulterioare 
METODOLOGIE-CADRU de organizare si 
functionare a consiliului de administratie 

din unitatile de invatamant preuniversitar, cu 

completările ulterioare 

 


