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RAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC  “ SFÂNTA  ECATERINA” 

LA SFÂRŞITUL  ANULUI ŞCOLAR 2021– 2022 

 

 

           Prezentul raport este structurat pe următoarele trei capitole: 

I. INTRODUCERE 

II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC “ SFÂNTA  ECATERINA” 

III. CONCLUZII 

ANEXE: RAPOARTE ACTIVITATE – COMISII / CATEDRE METODICE 

 

I.    INTRODUCERE 

 

          Pentru a cunoște rezultatele obținute la sfârșitul anului școlar 2021 -2022 este necesar să analizăm întreaga activitate educațională (școlară 

și extrașcolară), să comparăm indicatorii sintetici ai anului școlar 2021 – 2022, cu cei din anul școlar trecut, iar dezbaterile ce vor fi provocate să 

ne conducă la concluzii pertinente, care se vor regăsi în viitoarele documente manageriale.  

       Liceul Tehnologic „ Sfânta Ecaterina ” având în subordine Structura Şcoală Gimnazială Nr. 3 Urziceni şi Structura Grădiniţa 

Ciocârlia, a  urmărit pe parcursul anului şcolar 2021/2022 cu prioritate câteva direcţii de acţiune structurate într-o strategie coerentă stabilită la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, care se încadrează în efortul naţional de integrare europeană. 

 

 

II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC “ SFÂNTA  ECATERINA” 

        În acest context, analiza sistemului de învăţământ din şcoală la sfârșitul anului şcolar 2021 – 2022 trebuie să debuteze cu evaluarea modului 

în care au fost realizate Obiectivele Generale din Planul Managerial al LICEULUI  TEHNOLOGIC“ SFÂNTA  ECATERINA”. 

Acestea au vizat cu prioritate : 
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OBIECTIVE GENERALE: 

 

   Coordonarea implementării politicilor naționale pentru asigurarea unui invățământ de calitate în Liceului Tehnologic ˝Sfânta 

Ecaterina˝. 

1. Orientarea demersului didactic spre dezvolatarea competențelor necesare reușitei școlare și sociale a elevilor, pentru egaliatatea 

de șanse oferită elevilor din cadrul Liceului Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina˝ . 

3. Promovarea și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic și corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, în 

vederea unei bune inserții sociale a absolvenților. 

4. Consilierea și orientarea elevilor în vederea realizării unei alegeri de continuare/ reorientare a traseului educațional adaptate 

intereselor și capacităților individuale, în scopul prevenirii abandonului școlar. 

5. Compatibilizarea strategiilor și standardelor de evaluare în  învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal. 

6. Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate şi a parteneriatului internaţional. 

 

Obiectiv general 1: Coordonarea implementării politicilor naționale pentru asigurarea unui invățământ de calitate în Liceului 

Tehnologic ˝ Sfânta Ecaterina˝ 

   

ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

Obiectiv specific 1:  Optimizarea activităților manageriale desfășurate la niveulul  unității de învățământ, prin aplicarea corectă a modificărilor  

legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E. 

1. Întocmirea mapei legislative la 

nivelul  Liceului Tehnologic ˝Sfânta 

Ecaterina˝ şi a structurilor 

subordonate. 

- Procurarea legilor şi actelor normative care reglementează sistemul 

de învăţământ,  imediat după publicarea acestora în Monitorul 

Oficial ; 

-  Constituirea la nivelul Liceului Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina˝ a unei 

mape legislative care a fost pusă la dispoziţia tuturor cadrelor 

didactice prin intermediul platformei Google Classroom – 

”Cancelarie”; 

- Mapa legislativă a Liceului Tehnologic  ˝Sfânta Ecaterina˝ a fost 

completată şi actualizată periodic cu actele normative nou apărute; 

 

2. Consilierea cadrelor didactice din  - Conducerea  Liceului Tehnologic  ˝Sfânta Ecaterina˝ a consiliat  
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ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

şcoală pe probleme juridice, în scopul 

aplicării corecte a legislaţiei scolare în 

vigoare; 

cadrele didactice din şcoală pe probleme juridice, în scopul aplicării 

corecte a legislaţiei scolare în vigoare; 

- Afișarea la loc vizibil a planului managerial, tematicilor CA, CP, 

graficului de asistențe, graficului de serviciu pe școală, lista 

documentelor de interes public; 

 

 

3. Evaluarea modului în care a fost 

aplicată legislația școlară 

- Conducerea  Liceului Tehnologic  ˝Sfânta Ecaterina˝ a evaluat modul 

în care legislaţia şcolară în vigoare a fost aplicată de către cadrele 

didactice din școală; 

-  Respectarea articolelor care sunt prevăzute în ROFUIP și ROF al 

LT. Sf Ecaterina, procedurilor pentru Sănătate şi Securitate  a  

Muncii şi pentru Situaţii de  Urgenţă prevăzute de legislaţia în 

vigoare pentru toate activităţile desfăşurate.  

- Au existat cadre didactice care nu au 

completat la timp, au completat greşit sau 

au completat parţial rubricile din 

cataloage (denumiri generice filieră – 

domeniu – calificare profesională, 

denumiri discipline / module pe prima 

pagină şi în interiorul catalogului, numele 

tuturor profesorilor, numele şi prenumele 

elevilor, numerele matricole ale elevilor, 

datele personale ale elevilor, semnături pe 

ultima pagină, etc. ); 

- Existenţa erorilor de completare a 

cataloagelor şcolare ( indicatori statistici, 

date personale incomplete, denumire 

corectă şi completă a unor module / 

discipline, note, absenţe, etc ); 

-  60% dintre cadrele didactice din școală 

nu au completat și semnat la timp 

condica de prezență. 

4. Informarea responsabililor de 

comisii cu privire la setul de 

documente manageriale care ghidează 

activitatea în anul școlar 2021 – 2022; 

- Dosarele comisiilor au fost completate şi verificate  periodic; 

- Existența proceselor - verbale încheiate în urma activităților metodice 

desfășurate în școală de către cadrele didactice. 

- Toate activitățile  extrașcolare propuse au fost realizate și au fost 

încheiate procese verbale. 

 

 

5. Elaborarea documentelor de 

proiectare managerială (P.A.S., Plan 

managerial, Grafic unic de 

monitorizare și control al directorului, 

- Existenţa documentelor manageriale strategice la nivelul școlii / 

catedrelor / comisiilor metodice; 

- Planul managerial al unității de învățământ  conține adaptate 

obiectivele prioritate din planul managerial al  ISJ Ialomița; 
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ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

proiectarea unității de învățare, 

planificări operaționale, etc) la nivelul 

liceului și al fiecărei comisii. 

- Hotărârile Consiliului de Administratie sunt în acord cu legislația 

generală și specifică în vigoare; 

- Au fost emise decizii de constituire a comisiilor permanente și de 

lucru pentru anul școlar 2021 – 2022; 

- Circuitul documentelor se realizează prin e-mail, afișare la avizier, 

afișare pe platforma Google Classroom  și direct. 

6. Monitorizarea elaborării 

documentelor manageriale ale 

comisiilor și compartimentelor 

funcționale pe problemele actului 

decizional, asigurarea calităţii în 

domeniul funcţiei decizionale; 

- Existenţa documentelor manageriale ale comisiilor,  procedurilor de 

control al conformităţii completării documentelor şcolare şi actelor de 

studii cu date reale; 

- Planurile manageriale ale comisiilor conțin adaptate obiectivele 

prioritate din planul managerial al școlii; 

 

 

 

Obiectiv specific 2: Creșterea capacităţii Liceului Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina˝ de implementare a managementului calităţii 

 

1. Dezvoltarea culturii calităţii la 

nivelul Liceului Tehnologic  

˝Sfânta Ecaterina˝: 

- elaborarea şi aplicarea strategiei de 

evaluare internă a calităţii; 

- elaborarea raportului anual de 

evaluare internă a calităţii şi a 

planului de îmbunătăţire; 

- elaborarea şi implementarea 

planului operaţional anual; 

- stimularea lucrului în echipă şi a 

comunicării CEAC cu cadrele 

didactice de la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

-  Comisia CEAC și-a desfășurat activitatea conform regulamentului și 

planului de îmbunătățire stabilit pentru anul școlar 2021-2022, cu 

următoarele activități: 

1.  Actualizarea documentelor C.E.A.C.; 

2.  Monitorizarea calitativă a procesului educațional; 

5. Elaborarea Raportului de evaluare internă privind calitatea în 

educație;  

6.  Realizarea planului de îmbunătățire a calității pentru anul școlar 

2021 -2022. 

7.  Stabilirea criteriilor de alcătuire a chestionarelor pentru 

identificarea stilului dominant de învăţare al elevilor la fiecare clasă. 

3% dintre diriginți nu au aplicat 

chestionare pentru identificarea stilului 

dominant de învățare 
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ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

2. Creșterea funcționalității CEAC la 

nivelul tuturor compartimentelor 

funcționale din școală 

- Proiectarea și desfășurarea activităților la nivelul tuturor 

compartimentelor funcționale pe baza unor proceduri; 

- Coordonarea privind aplicarea procedurilor și activităților de 

autoevaluare instituțională privind calitatea educației, aprobate de 

conducerea școlii. 

 

3. Stabilirea Proiectului planului de 

şcolarizare în funcţie de nevoile şi 

programele de dezvoltare locală şi 

regională 

- Elaborarea Proiectului planului de şcolarizare (Oferta Educaţională) 

pentru anul şcolar 2022 – 2023, pe baza dezbaterii şi avizului 

Consiliului profesoral, respectiv aprobarea Consiliului de 

Administraţie. 

 

 

 

Obiectiv specific 3:  Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din Liceul Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina ˝ 

 

1. Depistarea nevoii de formare 

continuă, perfecţionare şi consiliere a 

cadrelor didactice din şcoală. 

- Existenţa unei analize adecvate a nevoilor de formare prin 

recunoaşterea punctelor forte/slabe, oportunităţilor şi riscurilor din 

activitatea anterioară; 

- Popularizarea informației cu privire la Oferta de formare continuă a 

CCD Ialomița. 

- Numai 10 % din cadrele didactice s-au 

înscris pentru a participa la programe / 

cursuri de formare continuă care se 

regăsesc în oferta CCD Ialomița; 

2. Proiectarea şi realizarea acţiunilor 

de formare continuă, perfecţionare , a 

acţiunilor metodice la nivelul 

comisiilor metodice , în funcţie de 

nevoile depistate 

- Proiectarea şi planificarea activităţii metodice de la nivelul fiecărei 

catedra / comisii /arii curriculare abordează nevoile deja identificate; 

- Monitorizarea acţiunilor de formare continuă, perfecţionare , a 

acţiunilor metodice la nivelul comisiilor metodice , în funcţie de 

nevoile depistate; 

- Participarea la programele de formare acreditate de MEN, a unor 

cadre didactice care nu au obținut credite transferabile în domeniul 

formării continue în ultimii 5 ani; 

- Susținerea inspecțiilor pentru gradele didactice: 

▪ gradul didactic I  – Ștefan Cristina Mihaela (IC1)); 

▪ gradul didactic II  – Mihalcea Mirela, Ionescu Mirabela; 

▪ gradul didactic II - Stan Ionuț Cristian (IC1); 

▪ Gradul definitiv- Ianuș Cornel, Istrate Ecaterina, Dumitru 

Nicoleta. 
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ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

- Inspecții tematice: 

• Inspecție tematică privind monitorizarea activităților specifice 

pentru încheierea anului școlar 2020-2021 și începutul de an 

școlar 2021-2022; 

• Inspecție tematică privind monitorizarea activității specifice 

pentru încheierea semestrului I al anului școlar 2010-2022; 

• Inspecție tematică privind verificarea modului de aplicare a 

prevederilor legale referitoare la asigurarea echității și egalității 

de șanse , interzicerea segregării școlare;  

• Inspecție tematică privind monitorizarea activităților specifice 

pentru parcurgerea integrală a materiei, frecventei, programului 

de activități remediale / pregatiri suplimentare, progesului 

inregistrat de elevi raportat la rezultatele înregistrate la 

simulările examenelor naționale; 

 

Obiectiv general 2:  Orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competențelor necesare reușitei școlare și sociale a elevilor, pentru 

egalitatea de șanse oferită elevilor din cadrul Liceului Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina˝ 

 

Obiectiv specific 1:  Dezvoltarea sistemului de predare – învăţare - evaluare în raport cu formarea competențelor necesare reușitei școlare și 

sociale a elevilor   

  

1. Desfăşurarea consfătuirilor cadrelor 

didactice în conformitate cu 

programul existent al ISJ Ialomița 

 - Analiza – diagnoza  „ Stării învăţământului din unitatea şcolară ” 

(SWOT) pe  anului şcolar 2020 – 2021; 

- Desfăşurarea consfătuirilor cadrelor didactice în conformitate cu 

programul existent al ISJ Ialomiţa si documentele de reformă ale M.E., 

tematici ale acestuia sau regulamente. 

-  Organizarea ședințelor de analiză la nivelul fiecărei arii curriculare, 

catedre și sector de activitate pentru activitatea desfășurată în anul 

școlar 2020 – 2021 și elaborarea planului managerial la nivelul 

catedrei/comisii pentru anul școlar 2021 -2022  în concordanță cu 

prioritățile școlii; 

- Nu toate cadrele didactice au participat 

în la consfătuirile organizate de către ISJ 

Ialomiţa 

2. Asigurarea documentelor 

curriculare oficiale, manualelor, 

-   Aplicarea corectă a planurilor de învăţământ, programelor şcolare, 

auxiliarelor curriculare şi manualelor alternative; 
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ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

auxiliarelor curriculare la nivelul 

Liceului Tehnologic    ˝Sfânta 

Ecaterina˝ 

- -    Respectarea ordinelor M.E. şi a adreselor I.Ş.J. Ialomiţa    emise pe 

parcursul anului şcolar 2021/2022; 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru alegerea eficientă a 

manualelor şcolare alternative şi a auxiliarelor curriculare, respectiv 

culegeri de probleme corespunzătoare; 

- Existenţa proceselor verbale de predare – primire a manualelor şi 

auxiliarelor curriculare. 

 

 

 

3. Abilitatea cadrelor didactice în 

cadrul comisiilor metodice privind 

elaborarea, aplicarea şi analiza 

testelor de evaluare iniţială: 

- organizarea întâlnirilor la nivelul 

catedrelor; 

- diseminarea informaţiilor din cadrul 

consfătuirilor judeţene. 

- În cadrul catedrelor s-a stabilit tipul de probă de evaluare inițială 

(orală sau scrisă), s-au consemnat rezultatele evaluării inițiale și s-au 

stabilit planuri de măsuri remediale; 

- S-a acordat o  atenție deosebită evaluării inițiale la clasele a XII –a 

(în vederea examenului național de bacalaureat) și la clasa a IX-a - 

început de ciclu liceal; 

- Diseminarea informaţiilor din cadrul consfătuirilor judeţene care au 

avut loc în primele două săptămâni de la începerea cursurilor. 

 

4. Elaborarea şi aplicarea testelor de 

evaluare iniţială în cadrul fiecărei 

catedre. 

- S-au elaborat și aplicat teste de evaluare inițială în cadrul fiecărei 

comisii metodice din școală; 

- La nivel liceal s-au aplicat probe scrise la limba și literatura 

română și matematică; 

- Pentru celelalte discipline, evaluarea inițială s-a realizat și prin 

 probe orale / scrise, cu respectarea standardelor și criteriilor de 

evaluare. 

 

5. Monitorizarea implementării 

curriculum – ului centrat pe 

competenţe : 

- realizarea proiectării pedagogice 

semestriale şi anuale şi asigurarea 

dimensiunii ei inter şi 

transdisciplinare; 

- elaborarea CDL-rilor ( clasa a IX-a 

şi a X-a), în concordanţă cu cerinţele 

elevilor, părinţilor, resurselor şcolii şi 

tendinţele de dezvoltare economico – 

- Monitorizarea proiectării şi implementării curriculum – ului centrat 

pe competenţe s-a realizat la nivelul Liceului Tehnologic ˝Sfânta 

Ecaterina˝ prin implicarea responsabililor comisiilor metodice și a 

directorului adjunct: 

▪ realizarea proiectării pedagogice semestriale şi anuale şi 

asigurarea dimensiunii ei inter şi transdisciplinare; 

▪ planificările au fost  verificate şi avizate de directorul adjunct 

şi responsabilii ariilor curriculare la toate disciplinele. 

- Elaborarea CDL -rilor ( clasa a IX-a, a X-a și a XI-a),  în concordanţă 

cu cerinţele elevilor, părinţilor, resurselor şcolii şi tendinţele de 

dezvoltare economico – socială a comunităţii pentru anul şcolar 2021 

CDL-urile au fost predate cu întârziere de 

către unele cadre didactice 
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ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

socială a comunităţii pentru anul 

şcolar 2021 – 2022. 

– 2022, oferă elevilor din clasa a IX –a şi a  X –a și a XI-a 

posibilitatea: 

▪ Să rezolve o problemă reală într – un loc de muncă local tipic; 

▪ Să activeze într- o echipă (formată din profesori, parteneri 

sociali şi colegi). 

- CDL-urile propuse acoperă din standard unităţile de     competenţă 

cheie : 

- Condiţiile de aplicabilitate se particularizează în funcţie de specificul 

local. 

6. Elaborarea documentelor de 

proiectare şi desfăşurarea lecţiilor în 

funcţie de rezultatele evaluarii 

iniţiale: 

▪ analiza rezultatelor testelor 

de evaluare iniţială; 

▪ parcurgerea adaptată a 

materiei; 

▪ analiza progresului şcolar în 

comisiile metodice; 

▪ evidenţierea concluziilor; 

identificarea aspectelor prioritare de 

intervenţie pentru următoarea 

perioadă (semestrul I). 

- Analiza rezultatelor testelor de evaluare iniţială s-a concretizat în 

elaborarea planificărilor la disciplină;  

-  Majoritatea planificarile  au ţinut seama de cunoştinţele şi abilităţile 

deja dobândite de elev şi demonstrate în evaluarea iniţială, elemente pe 

care s-a construit demersul educaţional; 

- Colectarea si interpretarea rezultatelor în urma aplicării testelor 

initiale şi întocmirea planului de măsuri în vederea remedierii 

deficienţelor constatate; 

-  Verificarea parcurgerii ritmice a programelor școlare; 

- Verificarea evaluării continue a elevilor de către Comisia de 

monitorizare a notării ritmice a elevilor, pentru asigurarea încheierii 

situației școlare a elevilor conform prevederilor legale; 

- Efectuarea unor analize obiective la nivelul fiecărei catedre privind 

discutarea testelor inițiale și a măsurilor concrete de ameliorare a 

situațiilor necorespunzătoare. 

- Au existat cadre didactice care nu au 

realizat notarea ritmică și respectarea 

numărului legal de note și a perioadei 

de evaluare conform ROFUIP; 

 

 

7. Monitorizarea proiectării şi 

planificării asistenţelor si a 

interasistenţelor.   

 

- Majoritatea planificările calendaristice și proiectele unităților de 

învățare sunt corect întocmite, respectă logica internă a disciplinei și 

sunt parțial adaptate particularităților intelectuale și de vârstă ale 

elevilor numai pentru anumite discipline; 

- Portofolile cadrelor didactice, în cele mai multe cazuri, sunt 

complete; 

- Proiectarea didactică urmărește reperele metodice; 

- Există o concordanță între planificare, detalierea unității de învățare 

și proiectul didactic elaborat; 

- Nu se folosesc strategii de diferențiere și 

individualizare  în cadrul proiectării 

didactice, care vizează elevii cu ritm lent 

de învățare / dificultăți de învățare, elevi 

capabili de performanță, elevi cu CES; 

- Nu toate cadrele didactice au întocmit 

PIP-ul conform cu modelul trimis de 

către CJRAE; 

- PEI-urile pentru învățământul la 
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ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

- Strategia didactică este de tip euristic – algoritmic, metodele de 

predare facilitează uneori implicarea activă a elevilor în construirea 

și aplicarea conținutului noțional în contexte tipice și care presupun 

algoritmizarea; 

- Situațiile de învățare sunt proiectate și organizate utilizănd uneori 

materialul didactic existent, în activități în care profesorul deține 

rolul principal; 

- Managementul clasei este corespunzător în cazul activităților 

frontale, dar necesită îmbunătățiri majore în cazul activităților de 

învățare organizate și desfășurate pe grupe – învățarea nu este 

centrată pe elev; 

- Probele de evaluare sunt contruite utilizând parțial tehnici de 

evaluare obiectivă: nu există matrice de evaluare pentru fiecare 

unitate de învățare, performanțle elevilor sunt analizate și 

interpretate sporadic; 

- Temele pentru acasă vizează aspectele esențiale ale conținutului 

noțional predat, presupun un volum de muncă adecvat, au un nivel 

de dificultate neadaptat particularităților și intereselor elevilor. 

domiciliu au fost predate cu întârziere  

- Persistența metodelor statice în actul 

didactic la unele cadre didactice; 

- Nu se respectă densitatea lecției, 

încadrarea în timp a lecției și a 

momentelor acesteia; 

- Nu se adoptă realizarea lecției la 

reacțiile elevilor; 

- Nu există o preocupare constantă a 

profesorilor asistați pentru caracterul 

aplicativ al cunostintelor asimilate de 

elevi; 

- Insuficienta individualizare a sarcinilor 

de lucru pentru elevii cu nivel minim de 

competențe. 

- Număr mic de portofolii la liceu și 

invățământ profesional; 

- O mai mare atenție la conduita verbală 

și nonverbală a unor cadre didactice; 

8. Monitorizarea aplicării testelor 

predictive, de progres și sumative și 

stabilirii de programe care să cuprindă 

măsuri ameliorative 

- Orientarea demersului didactic spre dezvolatarea competențelor 

necesare reușitei școlare și sociale a elevilor; 

- Stabilirea de programe de meditații și  consultații prin Proiectul  

ROSE. 

- Interes scăzut din partea unor elevi 

pentru participare la meditațiile 

organizate în școală. 

 

9. Derularea programelor de formare 

pe discipline de învăţământ si 

componente educaţionale precum si 

pe module de interes in perspectiva; 

-  Promovarea activităţilor desfăşurate prin C.C.D. - I.Ş.J. Ialomița; 

- Derularea programelor de formare pe discipline de învăţământ şi 

componente educaţionale precum şi pe module de interes in 

perspectivă ; 

 -   Majoritatea cadrelor didactice au participat la acţiunile organizate 

de I.Ş.J. Ialomiţa şi C.C.D.; 

-  Am fost şcoală gazdă pentru activităţile metodico –   stiinţifice 

organizate de ISJ Ialomiţa: 

▪    Bibliotecă  

 În această calitate s-a asigurat logistica necesară, referat şi exemple de 

- Au existat și cadre didactice care nu au 

participat la toate acțiunile metodice 

organizate la nivel de  ISJ Ialomița prin 

CCD și de comisiile metodice din școală. 

- Există cadre didactice care nu au 

realizat și actualizat portofoliul 

profesional (profesorului). 

- Nu toate cadrele didactice realizează 

integral și la timp atribuțiile din fișa post. 
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bună practică din şcoală prezentat de către d-na bibliotecar Ghiță 

Emilia. 

 

Obiectiv specific 2: Stimularea participării la educaţie a copiilor din grupuri dezavantajate 

1. Dezvoltarea unor forme alternative 

şi complementare de educaţie 

destinate cu prioritate recuperării 

(programe de recuperare, etc.) 

- La inceputul anului  scolar 2021-2022, la nivelul scolii a fost 

înregistrati 14 copii/ elevi cu Certificate de Expertiză si Orientare 

Scolară, din care: 

- 1 învățământ preșcolar 

- 2 învățământ gimnazial,  

- 5 învățământ profesional  

- 2 învățământ liceal  

- 4 învățământ la domiciliu ( clasa a V-a, a VIII-a, a IX-a și a XI-a; 

-  A fost întocmit PEI pentru elevii şcolarizaţi la domiciliu ; 

- Împreună cu profesorii-diriginţi şi consilierul educativ s-a promovat 

activitatea de consiliere prin distribuirea unor pliante, afişe, materiale 

informative anexate la mapa dirigintelui. 

- Popularizarea activităţii s-a realizat şi în cadrul Consiliului elevilor-

şcoală şi Consiliul părinţilor-şcoală; 

- Profesorii, părinţii sunt dispuşi să colaboreze în beneficiul elevului. 

Nu toate cadrele didactice au întocmit PIP-

uri  

PEI-uri predate cu întârziere  

Obiectiv specific 3: Dezvoltarea de activităţi educative extraşcolare şi extracurriculare şi de programe de consiliere centrate pe creşterea 

atractivităţii educaţiei şi prevenirea cauzelor abandonului şcolar 

1. Elaborarea şi implementarea 

ofertei de activităţi educative 

extraşcolare şi extracurriculare în 

acord cu interesele elevilor şi pe 

prevenirea cauzelor abandonului 

şcolar: 

- aplicarea chestionarelor de interese 

pentru elevi; 

- elaborarea programului activităţilor 

extraşcolare în echipa managerială; 

-  implementarea activităţilor; 

- monitorizarea şi evaluarea 

- La nivelul   Liceului Tehnologic  ˝Sfânta Ecaterina şi  a structurilor 

subordonate s-a  realizat oferta activităţilor extraşcolare; 

- În scoala sunt respectate etapele de parcurs din Calendarul 

activitătilor educative elaborat si transmis de ISJ Ialomita; 

- Programul Școala  Altfel, nu s-a mai desfășurat datorită pandemiei de 

SARS CoV 2.  

 

 

 

-  Relaţionare deficitară cu unele familii 

(parinti plecati in strainatate sau familii 

dezbinate afectiv); 

- Atitudine refractară din partea unor 

elevi, respectiv  părinţi. 
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activităţilor 

2. Valorificarea potenţialului creativ 

al Consiliului Elevilor: 

- constituirea Consiliului Elevilor din 

Liceului Tehnologic  ˝Sfânta 

Ecaterina şi  a structurilor 

subordonate ; 

- organizarea şi desfăşurarea 

reuniunilor de lucru; 

- eficientizarea activităţii Consiliului 

Elevilor, implicarea acestuia în 

rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă şcoala. 

 

- S-a  constituit Consiliul reprezentativ al elevilor la nivelul unităţii de 

învăţământ şi  Consiliile elevilor pe clase ;   

-   Consiliul elevilor are un regulament propriu şi este implicat în viaţa 

şcolii ; 

-  Liderii claselor  au avut întâlniri  periodice cu conducerea şcolii, 

aceştia venind cu propuneri concrete şi pertinente de îmbunătăţire a 

climatului educaţional şi de desfăşurare a unor activităţi atractive ; 

- Consiliul Elevilor  şi- a elaborat un program de activităţi anuale, 

unde şi- a propus  o temă în fiecare lună; 

- S-au organizat și desfășurat activităţii educative şi extraşcolare cu 

respectarea graficului stabilit la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

 

    

Obiectiv general 3:  Promovarea și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic și corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, în 

vederea unei bune inserții  sociale a absolvenților. 

Obiectiv specific 1:  Fundamentarea ofertei educţionale şi restructurarea reţelei şcolare pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, ţinând 

cont de caracteristicile comunităţii locale. 

1. Optimizarea  ofertei educţionale, în 

strânsă legătură cu cifrele 

demografice având în vedere 

principiul eficienței socio-economice 

- S-a analizat inserția absolvenților și reactualizarea bazei de date; 

- S-a realizat oferta educațională în strânsă legătură cu cifrele 

demografice.  

 

2. Fundamentarea planului de 

şcolarizare în funcţie  de  analiza  

opţiunilor  şcolare  - profesionale ale 

elevilor clasei a VIII-a 

- S-a analizat PRAI/PLAI în scopul identificării de noi nevoi în 

structura pieței muncii locale și fundamentării planului de 

școlarizare; 

-  S-a elaborat oferta educațională  pentru anul școlar următor. 

 

3.Monitorizarea  funcţionării   

Comisiei   de orientare şcolară şi 

profesională existentă în școală 

-    Există planul Comisiei OSP privind consilierea elevilor; 

-    S-a realizat consilierea și orientarea profesională a elevilor;  

- S-a  asigurat consilierea în alegerea carierei;  

- S-a asigurat dezvoltarea unor strategii personale de evitare a 
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eșecului şcolar prin Proiectul ROSE. 

3. Monitorizarea situaţiei 

absolvenţilor învăţământului 

profesional, a inserţiei 

profesionale, de către școală pe 

baza informaţiilor oferite de 

unităţile şcolare. 

 

- S-a realizat statistica inserţiei  profesionale a absolvenţilor 

învăţământului profesional și liceal  pe baza informaţiilor oferite de 

către profesorii diriginți. 

 

Obiectiv specific 2:   Creşterea gradului de participare a  membrilor Ariei Curriculare ,, Tehnologii,,, în vederea corelării ofertei educaţionale cu 

piaţa muncii şi eficientizării învăţământului profesional și tehnic. 

1. Realizarea unui real parteneriat cu 

agenţii economici din zona Urziceni 

beneficiari ai serviciilor de formare 

 

- S-a  alocat prin proiectul planului de școlarizare   2 clase    de   

învăţământ profesional cu durată de 3 ani (mecanic auto) și 1 clasă de 

învățământ profesional (confecționer produse textile); 

- S-au realizat  acorduri   de parteneriat   cu agenții economici din zona 

Urziceni. 

 

2. Antrenarea în activitatea de 

fundamentare a rețelei școlare din 

învățământul tehnic preuniversitar a  

agenţii economici din zona Urziceni.  

- Statistici  privind     numărul elevilor primiți în stagii de pregătire 
practicã; 
- S-au ăncheiat Contracte-cadru  cu agenții economici. 

 

3. Activizarea  parteneriatului   

social   în formarea profesională 

iniţială– parteneriate active şcoală 

întreprindere în vederea 

îmbunătăţirii formării profesionale 

iniţiale. 

- Contracte   cadru încheiate cu agenţii economici din zona Urziceni.  

4. Sprijinirea dezvoltării capacității 

de cooperare între școală și 

universități, între școală și agenții 

economoci, între școală și 

partenerii sociali. 

 

 

-  Încheierea   de contracte de parteneriate cu universități care au 
venit să prezinte elevilor ofertele de școlarizare. 
 

 



 13 

ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI PUNCTE SLABE / NEREALIZĂRI 

Obiectiv general 4:    Consilierea și orientarea elevilor în vederea realizării unei alegeri de continuare / de reorientare a traseului educațional 

adaptate intereselor și  capacităților individuale, în scopul prevenirii absenteismului și insuccesului şcolar pentru elevii din Liceul Tehnologic 

˝Sfânta Ecaterina ˝   

Obiectiv specific 1: Prevenirea  absenteismului  și insuccesului şcolar la nivelul  Liceul Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina˝ 

1. Corelarea datelor referitoare la 

absenteismul şcolar la nivelul  

Liceului Tehnologic ˝Sfânta 

Ecaterina ˝ şi structurilor 

subordonate: 

- crearea instrumentelor de colectare a 

datelor; 

- instruirea membrilor comisiei de 

monitorizare a frecvenţei în vederea 

aplicării instrumentelor de colectare; 

- elaborarea procedurii de analiză şi 

intervenţie la nivelul şcolii. 

- Responsabilul  comisiei de  monitorizare a frecvenţei a completat 

lunar macheta / instrumentul de colectare a datelor; 

- Procedura de colectare datelor  a fost  stabilită şi întocmită de către 

membrii comisiei CEAC; 

-  Comisia de monitorizare a frecvenţei a verificat respectarea de către 

prof. diriginte a art. din ROFUIP privind monitorizarea absențelor și 

aplicarea sancțiunilor;  

- Macheta la nivel de şcoală s—a  completat şi trimis la ISJ Ialomiţa, 

în format electronic la sfârșitul semestrului I. 

 

 

 

 

2. Implementarea de activităţi de 

prevenire a absenteismului şcolar 

la nivelul comisiei de monitorizare 

a frecvenţei 

- Comisiei de monitorizare a frecvenţei a implementat activităţi de  

prevenire a absenteismului şcolar, adaptate cauzelor sale concrete de 

la nivelul şcolii; 

- Avem absenteism şcolar din cauza neimplicării unor familii  care au 

avut la rândul lor eşec şcolar, s-a  proiectat şi implementat activităţi de 

atragere a părinţilor la şcoală prin valorizarea abilităţilor în întâlniri 

informale; 

- Conducerea unităţii a monitorizat desfăşurarea activităţilor de 

prevenire şi adaptarea acestora la specificul fenomenului din unităţile 

şcolare. 

 

3. Elaborarea studiului privind 

absenteismul şcolar şi diseminarea 

exemplelor de bune practici: 

- în cadrul şedinţelor Consiliului 

Profesoral; 

- Dirigintii claselor au  transmis periodic părintilor comunicări privind 

situatia scolară a elevilor  care au înregistrat un număr mare de 

absente nemotivate; 

- Un obiectiv al monitorizării absenteismului şcolar este analiza şi 

diseminarea unor exemple concrete de reuşită / bune practici, în clasă, 
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-   în cadrul acţiunilor  comisiilor 

metodice 

în legătură cu un elev, prin intervenţia unui profesor etc. 

Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură ale elevilor din Liceul Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina ˝ 

 

1. Abilitarea cadrelor didactice şi a 

responsabililor comisiilor metodice 

din şcoală pentru proiectarea şi 

realizarea secvenţelor de lecţie care 

stimulează lectura, în general, şi în 

înţelegerea şi interpretarea / utilizarea 

diferitelor tipuri de texte, în special 

- Fiecare cadru didactic, în funcţie de specificul disciplinei, a 

valorificat şi stimulat, ţinând seama de tema lecţiei, abilităţile de 

lectură, înţelegere şi utilizare a textelor, schemelor, tabelelor, 

graficelor, hărţilor etc. 

 

2. Monitorizarea proiectării şi 

realizarea  secvenţelor  de lecţie care 

stimulează lectura, în general, şi 

înţelegerea şi interpretarea / utilizarea 

diferitelor tipuri de texte, în special: 

- monitorizarea proiectării 

secvenţelor de lecţie ; 

-  monitorizarea aplicării măsurilor 

specifice la casele  IX – XII la 

limba română ( moment 

ortografic şi moment de lectură) 

- Monitorizarea proiectării şi realizării secvenţelor de lecţie a fost 

realizată de membrii comisiei CEAC, directorul adjunct şi directorul 

unităţii de invăţământ prin verificarea schiţelor de proiect şi a 

caietelor elevilor; 

- În 80% din cazuri ora de lectură este introdusă în planificările 

calendaristice si/sau proiectările unităţilor de învatare . 

 

- Nu toate cadrele didactice au proiectat 

secvenţe de lecţie în care au facilitat 

lectura şi înţelegerea deferitelor tipuri de 

texte, scheme, grafice, hărţi etc. 

Obiectiv general 5: Compatibilizarea strategiilor și standardelor de evaluare în unitățile de învățământ primar, gimnazial, profesional și liceal 

Obiectiv specific 1:  Monitorizarea actului educaţional din perspectiva progresului şcolar şi a reuşitei şcolare la concursurile şi examenele 

naţionale 

 

1. Aplicarea testelor standardizate 

pentru clasele a XII-a în vederea 

evaluării competențelor fundamentale 

necesare promovării examenelor 

naționale. 

- La nivelul școlii s-au aplicat teste standardizate la limba română și 

matematică elaborate de ISJ Ialomița pentru măsurarea nivelului de 

competențe ale elevilor în vederea adoptării din timp a măsurilor 

ameliorative pentru examenele naționale  
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2. Elaborarea la nivelul școlii a 

planurilor de măsuri ameliorative și  

comunicarea acetora la nivelul 

comisiilor metodice. 

- Planul de măsuri elaborat la nivelul școlii a evidențiat specificitatea 

situației școlare, a fost realist și aplicabil la nivelul catedrelor 

metodice: limba și literatura română, matematică și științe, om și 

societate, etc. 

 

3. Monitorizarea ședințelor cu părinții 

focalizate pe discutarea rezultatelor 

școlare ale elevilor și familiei în reușita 

școlară a elivilor. 

- La nivelul tuturor colectivelor de elevi s -au organizat ședințe cu 

părinții elevilor din clasele terminale cu accent pe conștientizarea 

rolului familiei în susținerea elevilor pentru îmbunătățirea rezultatelor 

școlare la examenele naționale. 

 

Obiectiv specific 2: Creşterea calităţii organizării şi desfăşurării  concursurilor şi examenelor naţionale 

1. Organizarea şi derularea 

olimpiadelor şi a concursurilor  şcolare 

la nivelul şcolii (local) 

-    S-a făcut selectia elevilor pentru  olimpiadă la disciplinele de 

cultură generală / tehnologică / de specialitate. 

Olimpiada din aria curriculară ”Tehnologii” – etapa județeană: 

- Capră Maria Alexandra – locul I 

- Ghiță Valentin Adrian  - locul I  

- Panea Atena – locul II  

- Mihai Straiferdt Daniel - locul II  

Concursul pe meserii – etapa județeană: 

- Dincă Denis Cristian – locul III 

Olimpiada Națională a Sportului Școlar, la etapa judeţeană; 

- Matei George – locul I 

- Urse Maria – locul II 

- Vivi Bogdan – locul III 

Concursul Județean de Creație Literară și Artă plastică ”Dor 

fără sațiu”: 

- Manea Sara Alexia – Mențiune – Proză 

Concursul de matematică aplicată ”Adolf Haimovici” – etapa 

județeană: 

- Dragomir Patrisia Nicoleta – locul I 

-  Mușat Diana Petronela – locul I 

- Ghiocel Alexandra Daniela – locul I 

- 
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- Gîrbacea Marian Ionuț – locul II 

- Hodor Maria Cristina – locul III 

- Dragomir Andrei Șerban – locul III 

- Stroia Roxana Petruța – mențiune 

- Stanca Ionuț Laurențiu  - mențiune 

- Ghinea Valentin Daniel – mențiune 

Concursul Național ”Alege! Este dreptul tău”- etapa județeană  

- Patrianca Carmen Ștefania – mențiune 

Olimpiada Națională de geografie – etapa județeană  

- Gîrbacea Marin Ionuț - mențiune 

2. Organizarea şi desfăşurarea 

examenului naţional de bacalaureat 

- Realizarea graficului de pregătire suplimentare în vederea susţinerii 

probelor scrise a examenului de bacalaureat la limba şi literatura 

românǎ, matematica, biologie, chimie,fizică, geografie.  

-  Elevii din clasa a XII-a au participat la orele de pregǎtire 

suplimentarǎ în vederea susţinerii probei scrise a examenului de 

bacalaureat. 

Nu toți elevii de clasa a XII-a au 

participat la orele de pregătire 

suplimentară. 

Obiectiv specific 3: Monitorizarea desfăşurării activitatii educative si extraşcolare 

1. Asigurarea calităţii activităților 

educative si extraşcolare 

 

 

 

 

 

-  S-a  elaborat planul managerial anual  al activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare şi  tematica orelor de dirigenţie ; 

-  S-a prelucrat regulamentele ROF şi ROI colectivelor de elevi şi s-a 

urmărit respectarea acestora de către elevi şi profesorii diriginţi ; 

- Majoritatea profesorilor diriginți au adus la cunoștinţă sub 

semnătură, şi au urmărit respectarea regulamentului de ordine 

interioară de către  iîtregul colectiv de cadre didactice şi elevi ; 

 -  S-a verificat de către directorul adjunct completarea documentele 

școlare la Consiliere și orientare (Caietul dirigintelui, Fișele 

psihopedagogice). 

  

2. Evaluarea activităţii educative şi 

extraşcolare desfăşurate la nivelul 

unităţii de învăţământ 

- Evaluarea activităţii educative şi extraşcolare desfăşurate la nivelul 

unităţii de învăţământ a fost monitorizata de catre conducerea 

unitatii; 

- Eficientizarea activităților educative prin sporirea responsabilității 

diriginților și a elevilor (stimularea spiritului de echipă, de ordine, 

seriozitate, inițiativă etc.) colaborarea cu familia și comunitatea 

-  Inconsecvenţă în respectarea ROFUIP 

şi a ROF LTSFECU (desfăşurarea 

Consiliilor clasei şi aplicarea sancţiunilor 

conform R.O.F.U.I.P. și ROF LTSFEC, 

curăţenia în anumite săli de clasă şi în 

curtea şcolii) ; 
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locală; 

- Diversificarea activităților extrașcolare cu scopul formării unor 

personalități complexe a elevilor printr-o educație ecologisă, 

sportivă, artistică, moral – creștină și medicală; 

-  90% din profesorii diriginţi au urmărit permanent  frecvenţa elevilor 

,  iar motivarea acestora s-a facut conform instructiunilor cuprinse 

in regulamentul şcolar ( au documente justificative cum ar fi 

învoirile şi scutirile medicale); 

- Absenţele nemotivate au fost comunicate  elevilor, părinţilor şi 

conducerii şcolii de către profesorii diriginţi, luându-se la timp 

măsurile care se impun conform regulamentului şcolar, iar 

profesorii diriginţi ai claselor din învăţământul obligatoriu au trimis 

către Primăriile şi Posturile de Poliţie din localităţile de domiciliu 

ale elevilor care nu frecventează cursurile adrese de înştiinţare 

privind situaţia acestor elevi ; 

  

 

-  Monitorizare elevi: 

- Există clase unde elevii nu frecventează 

orele de educaţie fizică sau rămânând în 

clasă sub forma unor diverse pretexte, 

câte 4 – 5 elevi ; 

Monitorizare cadre didactice: 

✓ Serviciul pe Şcoală Schimbul 1 / 

Schimbul 2: 

• 75% din cadrelor didactice 

coordonatori şi profesori de serviciu  

nu au efectuat serviciul pe școală, pe 

zone şi perimetre de responsabilitate;  

• 65% din cadrelor didactice 

coordonatori nu monitorizează și nu 

coordonează desfășurarea serviciului 

pe școală de către echipa de serviciu și 

elevii de serviciu; 

•  cu toate că sarcinile prevăzute în 

cadrul aceluiaşi Regulament pentru 

fiecare Zonă şi Perimetru de 

responsabilitate în parte, au fost aprobate 

în cadrul Consiliului Profesoral, respectiv 

Consiliul de administraţie, 

ROFLTSFECU desfăşurate înaintea 

deschiderii  anului şcolar şi afişate în 

cancelarie, iar diagrama cu zonele şi 

perimetrele de responsabilitate este 

afişată în cancelarie şi cinci – şase locuri 

cu trafic intens din incinta unităţii şcolare, 

aceste sarcini de serviciu nu sunt 

permanent îndeplinite de profesorii 

coordonatori și prof. de serviciu; 

- sunt zile şi schimburi în care procesele – 
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verbale de efectuare a serviciului nu sunt 

întocmite;  

 - multe dintre procesele – verbale de 

efectuare a serviciului întocmite de către 

coordonatori  sunt completate sumar, 

având formulări care conţin „ … nu au 

fost semnalate evenimente deosebite …” , 

multe dintre abaterile elevilor, precum  

gălăgie, dezordine şi ţipete pe holuri, 

trântitul uşilor, alergături şi sărituri care 

produc mult zgomot, fumat în toalete, 

mizeria produsă de elevi din clase ( 

resturi şi ambalaje alimentare, pet – uri, 

produse de birotică, ziare, hârtii, etc…. ) 

şi toalete ( resturi şi ambalaje de ţigări, 

hârtii, etc…. ),  respectiv pagubele şi 

stricăciunile produse de către aceştia 

cum ar fi bănci, scaune, pupitre, table,  

clanțe  rupte, obiecte igienico – 

sanitare, perdele şi draperii 

deteriorate, nu sunt semnalate în 

cadrul acestor procese – verbale; 

• întârzierea la prima oră şi 

nerespectarea duratei reglementate a 

orei de curs corespunzătoare 

schimbului I şi II de catre unele cadre 

didactice,  învoirea elevilor de la ore 

precum şi eliminarea elevilor de la oră 

atrage după sine nesupravegherea 

unor elevi, de obicei chiar cei cu 

comportament deviant, şi implicit 

optimizarea şi acutizarea acestor 

comportamente care produc gălăgie şi 
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dezordine, deranjând celelalte ore de 

curs; 

• elevii din ambele schimburi se 

acuză reciproc de apariţia stricăciunilor 

de mobilier şi infrastructură a sălilor de 

clasă, mizeriei din clase, băncilor şi 

scaunelor mâzgălite datorită 

nemonitorizării părăsirii claselor după 

ultima oră de curs de către profesorul de 

la aceea oră şi a profesorilor de serviciu 

de pe holuri din perioada 13:30 – 14:00 

respectiv 18:55 – 19:00 ( adică după 

ultima oră de curs a fiecărui schimb, când 

de multe ori toate hârtiile şi ambalajele 

din bănci şi coşurile de gunoi sunt 

intenţionat răsturnate pe jos), care ar 

trebui să supravegheze aceşti elevi, când 

teoretic cele două schimburi de serviciu 

se suprapun şi, din acest motiv fiecare 

neglijează activitatea, lăsând elevii 

nesupravegheaţi; 

 

 

Obiectiv specific 4: Monitorizarea desfăşurării activitatii administrativ – financiare 

 

1.  Monitorizarea activităţilor de 

întreținere curentă, igienizări , precum 

si repartizarea manualelor pentru 

debutul anului şcolar 

-  Buna gestionare a patrimoniului unităţii de învăţământ; 

- Predarea inventarelor claselor, cabinetelor, laboratoarelor și sălii de 

sport, diriginților, profesorilor și laborantei;  

- S-au igienizat şi amenajat spaţiile şcolare, holurile şi  curtea şcolii; 

-  S-au efectuat operaţiile de dezinsecţie,  dezinfecţie şi deratizare ; 

- S-a realizat caietul de înregistrare a defecţiunilor la compartimentul 

administrativ şi semnătura de remediere a muncitorilor de 

întreţinere; 

- Atitudinea indiferentă la unele cadre 

didactice și prof. diriginți față de baza 

materială a claselor. 

- Nu există o evidență la nivelul unor 

clase a elevilor care se fac vinovați de 

sustragerile  /distrugerile bunurilor clasei 

pentru a fi obligați să acopere, în temeiul 

răspunderii civile delictuale toate 
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-  Procurarea materialelor de curățenie și reparații; 

- Verificarea și remedierea defecțiunilor la instalațiile de încălzire, 

inclusiv cetralele termice; 

- Prelucrarea normelor de protecția muncii și paza contra incendiilor 

la elevi la începutul anului școlar; 

-  Procurarea Fişelor de Instructaj pentru toţi angajaţii, materiale şi 

mijloace de semnalizare pentru Comisiile Sănătate şi  Securitate în 

Muncă şi  Situaţii de Urgenţă; 

-  Dotarea şi amenajarea cu materiale specifice a spaţiilor destinate şi 

echipamente specifice – P.S.I., în conformitate cu normele legislative 

în vigoare; 

cheltuielile necesare reparorii sau 

înlocuirii bunurilor distruse /sustrase. 

- În acest caz răspunderea materială ar 

trebui să devină colectivă, revenind 

întregii clase / claselor (art. ROFUIP și 

Statutul elevului  

 

2. Asigurarea gestionarii  eficiente a 

resurselor financiare prin serviciul de 

contabilitate 

- Constituirea proiectului de buget pentru anul  financiar  2022 în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi aprobarea în sedinta 

Consiliului de administratie; 

- Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al școlii; 

-  Asigurarea gestionării eficiente a resurselor financiare prin serviciul 

de contabilitate ; 

- Realizarea execuției bugetare în conformitate reglementările legale; 

- Utilizarea fondurile extrabugetare conform  priorităților stabilite în 

proiectele și programele școlii. 

 

3. Extinderea utilizării calculatorului 

prin implementarea Platformei AEL 

- Extinderea utilizării calculatorului prin procurarea de noi proiectoare 

și ecrane şi montarea acestora în sălile de clasă; 

 - Extinderii reţelei de calculatoare şi acces la internet, inclusiv 

Wireless (bibliotecă, săli de clasă, cabinete şi laboratoare şi celelalte 

birouri administrative ); 

- Monitorizarea utilizării calculatoarele din dotarea laboratoarelor de 

informatică  şi AEL; 

- Insuficienta folosire a softurilor 

educaţionale din dotare în predarea 

disciplinelor de cultură generală şi de 

specialitate; 

4. Reactualizarea inventarierii spațiilor 

şcolare, dotările  pentru realizarea unei 

baze de date informatizate la 

L.T.S.F.E.U. 

- Inventarierea patrimoniului şcolii, atelierelor şi sălii de sport; 

protejarea şi utilizarea corespunzătoare a tuturor bunurilor din 

dotare.  

-  S-au stabilit mijloacele de învăţământ uzate moral şi fizic şi s-au  

propus  spre casare sau redistribuire ; 

-  S-au controlat fişele de materiale din magazia şcolii ; 
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5. Asigurarea comenzilor de manuale 

gratuite la termen, a imprimantelor de 

acte de studii si a documentelor 

şcolare 

- Asigurarea comenzilor de manuale gratuite la termen, a 

imprimantelor de acte de studii şi a documentelor şcolare ; 

 

 

Obiectiv specific 4: Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă educaţională oferită elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice 

1. Creşterea ofertei de programe de 

consiliere 

- Foarte mulţi elevi şi părinţi au beneficiat de consiliere din partea 

consilierului şcolar pe probleme psiho – pedagogice, reuşindu – se 

medierea şi chiar rezolvarea unor probleme emoţionale sau de 

comportament ale elevilor şi implicit atragerea acestora către mediul 

şcolar; 

- În Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ există reglementări cu privire la menţinerea ordinii şi 

disciplinei şi precizarea măsurilor pe care şcoala le ia dacă aceste 

reglementări sunt încălcate ; 

 

-Imposibilitatea identificării nevoii de 

consiliere în rândul tuturor părinţilor ; 

- Relaţia deficitară cu unele familii 

plecate în străinătate;  

- Participarea unui număr redus de părinţi 

la orele de consiliere individuală , fapt 

care se reflectă asupra conduitei elevilor 

atât la şcoală cât şi în timpul liber. 

2. Dezvoltarea de programe de 

prevenire a abandonului şcolar si a 

violenţei în şcoală 

- Comisia de monitorizare si reducere a fenomenului de violentă 

functionează conform reglementărilor în vigoare; 

- Există un plan operational minimal în școală cu privire la 

funcționarea Comisiei de monitorizare și reducere a fenomenului de 

violență; 

-  Există în şcoală preocupări pentru asigurarea siguranţei elevilor şi 

cadrelor didactice, existând un program de măsuri privind diminuarea 

violenţei şcolare şi s-au realizându-se lecţii  pe această temă ; 

-  Poliţia de proximitate din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie 

şi din cadrul Poliţiei Municipiului Urziceni a acordat atenţie elevilor 

unităţii noastre şcolare, iar agenţii de proximitate efectuând vizite 

inopinate şi identificând anumiţi elevi – problemă ; 

Au fost aplicate sancțiuni elevilor care au manifestat acte de violență 

asupra colegilor 

- A fost înregistrate evenimente deosebite 

,, de violență verbală și fizică,, în școală 

și în exterior; 

- Toleranța exagerată a unor profesori și 

prof. diriginți față de actele de 

indisciplină ale unor elevi din școală; 

Obiectiv specific 5: Asigurarea exercitării eficiente a funcţiilor manageriale la nivelul tuturor compartimentelor funcţionale 
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1. Gestionarea și diminuarea 

disfuncţiilor manageriale de la nivelul 

compartimentelor funcţionale şi 

stabilirea de planuri de măsuri 

ameliorative 

- Au fost stabilite responsabilităţi pentru optimizarea sistemului de 

comunicare pe verticală şi eficientizarea gradului de promptitudine 

în luarea şi aplicarea deciziilor ; 

-  Au fost completate documentele şcolare (cataloage, registre 

matricole, S.C., etc. ) în urma examenelor de diferenţe şi corigenţe; 

-  Au fost stabiliţi profesorii diriginţi  pentru clasa a   IX - a liceu şi 

clasele  rămase fără diriginţi ; 

- Au fost controlate documentele şi activităţile profesorilor diriginţi ; 

- S-a încercat creşterea rolului Consiliului de administraţie ca 

organism de supervizare a întregii activităţi administrative ; 

- S-au elaborarat  deciziile curente de scurtă şi lungă durată, iar 

membrii Consiliului de administraţie au fost antrenaţi în luarea 

deciziilor ; 

- S-a controlat activitatea  întregului personal nedidactic şi 

administrativ; 

- S-a monitorizat disfuncţiilor manageriale de la nivelul 

compartimentelor funcţionale; 

-  Elaborarea și aplicarea criteriilor și instrumentelor de evaluare 

anuală a personalului didactic și didactic auxiliar. 

 

- Au fost consemnate în cadrul 

rapoartelor periodice apariţia în 

cataloagele şcolare de note fără 

respectarea ritmicităţii; 

- Există un număr mic de cadre didactice 

care intră la orele de curs fără catalog şi 

nu există o evidenţă a elevilor absenţi;  

-  Numărul mare de absenţe nemotivate a 

atras cu sine şi un număr însemnat de 

sancțiuni (cls. a IX-a și a X-a),  elevi  

retrași și elevi  exmatriculați la ciclul 

superior al liceului. 

-  Dezinteresul  unor părinţi în 

colaborarea cu şcoala îngreunează munca 

profesorilor diriginţi în stabilirea 

motivelor de absenteism; 

2. Dezvoltarea elementelor de cultură 

organizaţională şi a microclimatului 

educaţional şi organizaţional; 

promovarea şi exersarea lucrului în 

echipă 

- Efectuarea verificării calităţii procesului instructiv – educativ din 

unitate, pe toate componentele actului educaţional, cu accent pe 

rezultatele obţinute de elevi ; 

-   S-a elaborat planul de măsuri pentru prevenirea accidentelor al 

Comisiilor Sănătate şi Securitate în Muncă respectiv Situaţii de 

Urgenţă (instruirea sub semnatură a tuturor elevilor pentru 

laboratoare, ateliere, sala de sport, terenul de sport, cabinete de 

informatică, A.E.L., C.A.D.); 

-  Conducerea şcolii a promovat în şcoală tipuri de culturi educaţionale 

pozitive; 

- Insuficientă colaborare între membrii 

catedrelor în vederea introducerii unor 

aspecte de modernizare în procesul de 

predare-învăţare-evaluare; 

 

3. Actualizarea Regulamentul de 

ordine interioară conform legislaţiei 

in vigoare 

-  S-a actualizat Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ şi adus la cunostinţa tuturor actorilor educaţionali odată cu 

comunicarea fişei postului şi semnarea contractului individual de 
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muncă . 

4. Monitorizarea activităţii de 

îndrumare şi coordonare a 

responsabililor de la nivelul ariilor 

curriculare / comisii 

- Conducerea şcolii a monitorizat,  îndrumat şi coordonat activitatea  

responsabililor de la nivelul ariilor curriculare / catedre /comisii; 

- Controlul  activităţii cadrelor didactice prin investigaţii nemijlocite 

(asistenţă la lecţii şi alte activităţi, administrarea de teste şi probe de 

evaluare, verificarea concordanţei între condica de prezenţă, 

planificarea calendaristică şi predare, verificarea şi consultarea 

cataloagelor, progresul şi randamentul şcolar, monitorizarea efectuării 

serviciului pe şcoală de către cadrele didactice şi elevi) ; 
- Organizarea activităţii compartimentelor s-a realizat conform 
organigramei şcolii. 
- Stabilirea responsabilităților în cadrul fiecărui compartiment/arie 
curriculară / comisie; 

-  Catedrele/ comisiile şi posturile au fost constituite conform ordinelor 

M.E. şi instrucţiunilor I.Ş.J. Ialomiţa; 

-  -  S-a reușit asigurarea concordanţei între structura catedrei şi 

pregătirea în specialitate a cadrelor didactice ; 

-    

 

Obiectiv specific 6: Eficientizarea îndrumării şi evaluării instituţionale 

1. Organizarea activității de 

îndrumare, control și evaluare în 

şcoală  

- S-a realizat tematica consiliului profesoral şi a consiliului de 

administraţie  si graficul de control al directorilor; 

- A fost asigurată colaborarea cu I.Ş.J. Ialomiţa    pe compartimente:  

a) Pentru procesul instructiv – educativ cu inspectorii generali, cu 

inspectorii de specialitate, metodisti şi inspectorul pentru integrarea 

europeana; 

b)  Pentru probleme de personal, prin secretariatul şcolii cu 

serviciul de personal şi de planificare ; 

- Pentru probleme administrative cu serviciul de organizare, salarizare, 

contabilitate şi investiţii . 

 

2. Evaluarea eficientei a 

documentelor de micro şi 

macroproiectare 

- Proiectarea activității pentru anul școlar 2021 - 2022 la nivelul 

Comisiilor metodice si a unitătii de învătământ pornind de la punctele 

slabe identificate si în acord cu obiectivele stabilite de școala ; 
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3. Analiza rezultatelor obtinute de 

unitatea de învăţământ, stabilirea unor 

programe de masuri ameliorative 

pentru eliminarea disfuncţiilor, 

participarea cadrelor didactice la 

şedinţele de analiză 

- Având in vedere “Graficul de control al directorilor” s-a facut 

evaluarea şi   analize periodice ale activitatii compartimentelor, 

precum şi autoanalize periodice ale activităţii conducerii şcolii, 

soldate cu concluzii: 

 analiza S. O. W. T. 

 asistenţele la ore 

 rezultatele elevilor şi starea disciplinară – conform planului 

managerial al consiliului de  administraţie ; 

 

Obiectiv general 6: Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate şi a parteneriatului internaţional 

ACTIVITĂŢI PUNCTE TARI / REALIZĂRI 
PUNCTE SLABE / 

NEREALIZĂRI 

Obiectiv specific 1: Consilierea cadrelor didactice din  Liceul Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina ˝ în domeniul parteneriatului educaţional 

1.  Creşterea rolului unităţii de învăţământ în 

cadrul parteneriatului local, judeţean, naţional 

şi internaţional 

- Consiliul de administraţie a monitorizat pe parcursul anului școlar 2021 / 2022 

proiectele de parteneriat educaţional, precum şi modul în care şcoala implică 

familiile şi comunitatea în viaţa scolii; 

-  Unitatea de învățământ a organizat și desfășurat o gamă diversă de activități în 

folosul sau cu sprijinul comunitatii ; 

-  Relatii cu partenerii din : administratia locala, agenti economici, institutii / 

organizatii culturale si sportive, politie, jandarmerie, justitie, mass – media, altii. 

 

2.  Implicarea activă a familiei elevului în 

parteneriatul educaţional; creşterea gradului de 

implicare a autorităţilor locale în rezolvarea 

unor probleme cu care se confruntă şcoala. 

-  Întărirea legăturii cu familia prin informarea permanentă în legătură cu situația 

elevilor, cerințele școlii, modificări educaționale datorate reformei și stabilirea 

unor programe ce vizează viitorul elevilor; 

- Implicarea Comitetului reprezentativ al Părinților în problemele administrative 

ale liceului; 

- Unitatea de învățământ deține și aplică eficient proceduri de comunicare și 

consultare a părinților ; 

-  Majoritatea părintilor au o părere bună despre scoală, apreciind modul în care 

aceasta răspunde nevoilor de educatie ale copiilor lor; 
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- Şcoala asigură o comunicare eficientă cu părintii la nivel formal; 

- În majoritatea cazurilor, personalul scolii îi consultă pe părinti si adoptă decizii 

doar după ce comunică cu acestia; 

- Majoritatea părintilor consideră că școala răspunde prompt si transparent 

sugestiilor si propunerilor părintilor; 

- Majoritatea părintilor manifestă o atitudine pozitivă în legătură cu adaptarea si 

integrarea elevilor la nivelul colectivelor scolare. 

3. Atragerea agenţilor economici şi 

organizaţiilor nonguvernamentale în derularea 

unor proiecte de parteneriat educaţional 

-  Unitatea de învățământ are numeroase proiecte de parteneriat educational 

încheiate cu organizatii nonguvernamentale, instituții de cultură și agenți 

economici ; 

 

 

4. Identificarea nevoilor de educaţie ale 

comunităţii locale şi a posibilităţilor de 

satisfacere a acestora în cadrul normativ 

existent şi cu resursele disponibile 

-  Unitatea de învaățământ are un bun marketing la nivelul comunității, având o 

imagine cunoscută în comunitate ; 

-  Adecvarea planului de școlarizare la cerințele și nevoile comunității; 

 

Obiectiv specific 2: Prevenirea / medierea disfuncţionalităţilor şcoală – autoritate locală şi sensibilizarea autorităţilor locale în acordarea de fonduri 

pentru ameliorarea bazei didactico - materiale 

1. Consolidarea legăturilor locale, agenţii 

economici, instituţiile naţionale şi regionale de 

cultură şi culte pentru creşterea adecvării 

ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, 

pentru realizarea proiectelor şi programelor 

proprii. 

- Promovarea imaginii Liceului Tehnologic „ Sfânta Ecaterina ”de către 
conducerea școlii; 
- Informarea tuturor celor interesaţi prin site-ul Liceului Tehnologic „ Sfânta 
Ecaterina ”şi pagina web (http: // www.sfec.ro) cu privire la evenimentele şi 
noutăţile din şcoală; 
-   Construirea căii de dialog  cu beneficiarii serviciilor educaţionale; 

-  S-a realizat colaborarea cu Primăria pentru obtinerea de fonduri de la bugetul 

local in vederea rezolvarii problemelor financiare legate de întretinerea şi 

modernizarea bazei materiale : 

▪  Reparaţii curente şi capitale (acoperiș) la sala de sport; 

▪  Aprobarea proiectului de buget al Şcolii pe anul financiar 2022 

-  A fost realizată colaborarea cu Biblioteca Municipală şi Centrul cultural  în 

vederea realizării de întâlniri, spectacole, lansări de carte, expoziții  ; 

-  S-a realizat colaborarea cu Biserica având în vedere patronul spiritual al 

liceului şi organizarea de întâlniri cu preoţi in vederea sărbătoririi unor 

evenimente religioase . 

-  Au fost desfăşurate o serie de activităţi organizate de către Protoieria 

municipiului Urziceni 

- Liceului Tehnologic 

˝Sfânta Ecaterina ˝ şi  

structurilor subordonate ˝ nu 

a promovat toate exemplele 

de bună practică pe site-ul 

şcolii: http://www.sfec.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfec.ro/
http://www.sfec.ro/
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2. Organizarea de echipe care să participe la 

diferite forme de dezvoltare comunitară şi alte 

proiecte regionale, naţionale şi internaţionale. 

-   Cunoaşterea elevilor şi a problemelor specifice acestora ( profesorii diriginţi  

au  prezentat situaţia claselor in consiliul profesoral din lunile: februarie, mai, 

iunie și iulie); 

-  S-a reuşit instituirea unor relaţii interpersonale de muncă axate pe: 

o Informarea colaboratorilor şi obţinerea acordului acestora; 

o  Crearea unor grupe de iniţiative; 

o  Stabilirea unor scopuri ambiţioase la nivel didactic şi şcolar. 

- Unitatea de învăţământ încurajează participarea şi implicarea elevilor săi în 

activităţi si manifestări organizate de instituţii şi organizaţii din comunitate; 

- Nu există la unele cadre 

didactice disponibilitate 

și responsabilizare la 

solicitările unității de 

învățământ și ale ISJ 

Ialomița. 

 

3. Monitorizarea programelor de parteneriat 

derulate de catre unitatea de învăţământ 

valorizarea si promovarea bunelor practice in 

acest domeniu 

-  S-a încercat sporirea comunicării cu instituţii similare din tară şi realizarea 

unor parteneriate educaţionale ; 

-  Şcoala a realizat și propus două  proiecte naţionale şi internaţionale : 

➢ Implementarea Proiectului privind învățământul secundar (ROSE) – 

Echipa de realizare proiect: dir. prof. Bratosin gabriela Simona, inform. 

Orânceanu Marius. și cont. șef. Mihai Cătălina.; 

➢ Proiecte ERASMUS + 

• Nr. proiect: 2020– 1 – RO01 – KA226 – SCH - 095584 ,,Modern 

methods of teaching, learning and assessment in a digital age”, 

realizat de coordonator proiect  prof. Roman Florina; 

-  În cadrul proiectelor Erasmus s-au desfăşurat mai multe fluxuri, elevii 

participând în calitate de cursanţi în Grecia, Turcia acumulând experinţă în 

domeniile în care lucrează; 

➢ Proiect de mediu ˝ECO – ŞCOALĂ˝; 

➢ POCU-132901 DIGITTEH - Creșterea competențelor prin educație 

digitală și creativitate 

➢ POCU-107549, Vino la şcoală! Proiect pentru reducerea abandonului 

şcolar şi creşterea  participării la educaţie 

➢ Proiectul ,, Nație prin educatie,,  

➢ POCU-131144, TehniCOOL 2– Îmbunătățirea accesului la activități de 

învățare în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional 

și tehnic din județul Ialomița 
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2.2  INFORMĂRI ŞI DATE STATISTICE  A REZULTATELOR PRIVIND PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV DIN UNITATEA 

ŞCOLARĂ LA SFARSITUL ANULUI ŞCOLAR 2021 – 2022 

  

A.1. PROMOVABILITATEA ELEVILOR 

  

➢       Situaţia privind mişcarea elevilor  

 

          Din datele statistice, din totalul de 828  elevi înscrişi la început de an şcolar 2021-2022, au  rămas la sfârşitul anului școlar, în  urma 

mișcării elevilor, 817 elevi, din care 765  elevi promovaţi, reprezentând un procent de promovabilitate 93,63%; 

▪ în cadrul ciclului superior al liceului, din  totalul de 259 elevi înscrişi la început de an şcolar, au rămas la sfârşitul anului 234 ,din care 

232 de  elevi promovaţi reprezentând o  promovabilitate de  99,14%; 

▪ în cadrul ciclului inferior al liceului, din totalul de 241 de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2021- 2022 au rămas la sfârşitul 

anului , un număr de 242  de elevi, din care au promovat 241, reprezentând un procent de 99,58%; 

▪ în cadrul învățământului profesional, din totalul de 191 de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2021- 2022 au rămas la sfârşitul 

anului , un număr de 191  de elevi, din care au promovat 168, reprezentând un procent de 87,95%; 

▪ în cadrul  învățămânului preșcolar au fost înscriși 36 de copii, au venit 9 copii  şi au promovat 45 de copii, reprezentând un procent de 

100%; 

▪ în cadrul grupei A Doua Șansă au fost înscriși 40 cursanți și au promovat 40, reprezentând un procent de 100%; 

 

 

 AN ȘCOLAR 2021-2022 ANALIZĂ COMPARATIVĂ 

CLASA 
Elevi înscrisi 

la începutul 

anului școlar 

Elevi rămași 

la sfârșitul 

anului școlar 
Promovati Repetenți 

Procent 
promovați 

(%) 
2021-2022 

Elevi înscrisi 

la începutul 

anului școlar 

Elevi rămași 

la sfârșitul 

anului școlar 
PROMOVATI REPETENȚI 

Procent 
promovați 

(%) 
2020-2021 

     
 2020-

2021 
2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

GRADI 36 45 45   100           

 Preșcolar 36 45 45   100 29 36 29 45 29 45 0 0 100 100 

Pregătitoare 15 17 14 3 82,35 12 15 11 17 11 14 0 3 100 82,35 

I 9 9 7 2 77,77 14 9 14 9 14 7 0 2 100 77,77 

II 14 16 12 4 75 16 14 16 16 16 12 0 4 100 75 

III 17 17 12 5 70,58 - 17 - 17 - 12 - 5 - 70,58 
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IV      13 - 13 - 13 - 0 - 100 - 

 Primar 55 59 45 14 76,27 55 55 54 59 54 45 0 14 100 76,27 

V 13 13 10 3 76,92 16 13 16 13 13 10 3 3 81,25 76,92 

VI 14 14 12 2 85,71 12 14 11 14 9 12 2 2 81,81 85,71 

VII 9 9 7 2 77,77 12 9 12 9 10 7 2 2 83,33 77,77 

VIII 10 10 5 5 50 - 10 - 10 - 5 - 5 - 50 

 Gimnazial 46 46 34 12 73,91 40 46 39 46 32 34 7 12 82,05 73,91 

IX A 26 26 26   100           

IX C 26 26 26   100           

IX D 26 26 26   100           

IX E 25 25 24 1 96           

IX G 18 18 18   100           

  121 121 120 1 99,17 120 121 120 121 120 120 0 1 100 99,17 

X A 30 30 30   100           

X B 30 31 31   100           

X D 30 30 30   100           

X E 30 30 30   100           

  120 121 121 0 100 119 120 117 121 113 121 4 0 96,58 100 

ciclu inf 241 242 241 1 99,58 239 241 237 242 233 241 4 1 98,31 99,58 

XI A 31 29 27 2 93,10           

XI D 27 26 26   100           

XI E 30 27 27   100           

XI F 30 26 26   100           

  118 108 106 2 98,14 146 118 146 108 139 106 7 2 95,20 98,14 

XII B 29 24 24   100           

XII C 27 22 22   100           

XII D 28 27 27   100           

XII E 29 26 26   100           

XII G 28 27 27   100           

  141 126 126 0 100 140 141 139 126 133 126 6 0 95,68 100 

ciclu sup 259 234 232 2 99,14 286 259 285 234 272 232 13 2 95,43 99,14 

liceu total 500 476 473 3 99,37           

IX MA 24 24 19 5 79,16           
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IX MB 25 25 20 5 80           

IX T 29 29 21 8 72,41           

  78 78 60 18 76,92 60 78 60 78 56 60 4 18 93,33 76,92 

X M 30 30 29 1 96,66           

X T 27 27 27   100           

  57 57 56 1 98,24 58 57 58 57 58 56 0 1 100 98,24 

XI M 30 30 30   100           

XI T 26 26 22 4 84,61           

  56 56 52 4 92,85 42 56 42 56 38 52 4 4 90,47 92,85 

total prof  191 191 168 23 87,95 160 191 160 191 152 168 8 23 95 87,95 

total 
general 

828 817 765 52 93,63 809 828 804 817 772 765 32 52 96,01 93,63 

 

 

STATISTICĂ EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT 2022 IUNIE-IULIE 

 

 

DISCIPLINA Clasa Înscriși Prezenti Neprezentați Eliminati 

Nr. 

Note  

[1-

1,99] 

Nr. 

Note  

[2-

2,99] 

Nr. 

Note  

[3-

3,99] 

Nr. 

Note 

 [4-

4,99] 

Nr. 

Note  

[5-

5,99] 

Nr. 

Note  

[6-

6,99] 

Nr. 

Note 

 [7-

7,99] 

Nr. 

Note 

 [8-

8,99] 

Nr. 

Note 

 [9-

9,99] 

Nr. 

Note 

10 

  

   

LB. ROMÂNĂ 

XII B 19 18 1 0 0 0 1 7 6 1 3 0 0 0     

XII C 20 20 0 0 0 0 5 4 6 4 1 0 0 0     

XII D 24 23 1 0 0 0 2 4 12 3 1 1 0 0     

XII E 25 22 3 0 1 0 6 4 10 1 0 0 0 0     

XII G 17 16 1 0 0 2 7 6 1 0 0 0 0 0     

TOTAL 105 99 6 0 1 2 21 25 35 9 5 1 0 0 
    

MATEMATICA 

XII B 19 18 1 0 1 6 2 2 3 2 1 1 0 0 
    

XII C 20 20 0 0 0 5 3 1 5 4 0 1 1 0 
    

XII D 24 23 1 0 1 1 1 0 6 2 7 1 4 0 
    

XII E 25 22 3 0 7 6 0 3 3 3 0 0 0 0 
    

XII G 17 15 2 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 
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TOTAL 105 98 7 0 15 24 9 6 17 11 8 3 5 0 
    

BIOLOGIE 

XII B 19 18 1 0 1 7 2 3 0 1 2 1 1 0     

XII C 19 18 1 0 1 8 4 1 2 2 0 0 0 0     

XII E 25 22 3 0 3 6 7 2 3 1 0 0 0 0     

XII G 17 16 1 0 4 10 1 0 1 0 0 0 0 0     

TOTAL 80 74 6 0 9 31 14 6 6 4 2 1 1 0 
    

FIZICA 
XII C 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     

TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
    

GEOGRAFIE 
XII D 19 18 1 0 0 1 0 1 1 1 4 4 6 0     

TOTAL 19 18 1 0 0 1 0 1 1 1 4 4 6 0     

LOGICĂ 
XII D 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0     

TOTAL 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
    

PSIHOLOGIE XII D 
2 2 0 0 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0     

TOTAL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Promovati Peste 5 

PROMOVATI 

BAC 

XII B 19 18 1 0         0 1 1 1 0 0 3 16,67 3 16,67 

XII C 20 19 1 0         1 1 1 0 0 0 2 10,53 3 10,53 

XII D 24 23 1 0         3 2 7 0 2 0 11 47,83 14 47,83 

XII E 25 22 3 0         2 0 0 0 0 0 0 0,00 2 0,00 

XII G 17 15 2 0         0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 105 97 8 0 0 0 0 0 6 4 9 1 2 0 16 16,49 22 16,49 

 

 

STATISTICĂ EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT SEPTEMBRIE 2022 

 

DISCIPLINA Clasa Înscriși Prezenti Neprezentați Eliminati 

Nr. 

Note  

[1-

1,99] 

Nr. 

Note  

[2-

2,99] 

Nr. 

Note  

[3-

3,99] 

Nr. 

Note 

 [4-

4,99] 

Nr. 

Note  

[5-

5,99] 

Nr. 

Note  

[6-

6,99] 

Nr. 

Note 

 [7-

7,99] 

Nr. 

Note 

 [8-

8,99] 

Nr. 

Note 

 [9-

9,99] 

Nr. 

Note 

10 

  

   

LB. ROMANA 

XII B 10 8 2 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0     

XII C 10 7 3 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0     

XII D 9 9 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0     
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XII E 9 9 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0     

XII G 7 6 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0     

TOTAL 45 39 6 0 0 0 1 4 24 8 1 1 0 0 
    

MATEMATICA 

XII B 10 9 1 0 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 
    

XII C 8 6 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0   
   

XII D 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
    

XII E 5 5 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0   
   

XII G 7 6 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0   
   

TOTAL 34 30 4 0 0 5 7 5 9 3 1 0 0 0 
    

BIOLOGIE 

XII B 11 10 1 0 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0     

XII C 13 11 2 0 1 2 2 3 2 1 0 0 0 0     

XII E 7 7 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0     

XII G 6 5 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0     

TOTAL 37 33 4 0 5 9 6 5 5 2 1 0 0 0 
    

FIZICA 
XII C 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0     

TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
    

GEOGRAFIE 
XII D 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0     

TOTAL 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0     

PSIHOLOGIE 
XII D 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   0 0 0     

TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Promovati Peste 5 

PROMOVATI 

BAC 

XII B 13 11 2 0         2 1 0 0 0 0 1 9,09 3 9,09 

XII C 16 12 4 0         3 3 0 0 0 0 3 25,00 6 25,00 

XII D 12 12 0 0         4 3 2 0 1 0 6 50,00 10 50,00 

XII E 10 10 0 0         4 1 0 0 0 0 1 10,00 5 10,00 

XII G 7 6 1 0         1 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0,00 

TOTAL 58 51 7 0 0 0 0 0 14 8 2 0 1 0 11 21,57 25 21,57 
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ANALIZĂ COMPARATĂ EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022 / 2021 
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Zi Obligatorie E)a) Limba română Scris 138 76 (57,58%) 23 (17,42%%) 114 52( 45,61%) 

Zi Obligatorie E)c) Matematică Scris 138 67 (51,94%) 37 (28,68%) 114 24( 21,05) 

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 112 34 (32,69%) 19 (18,27%) 84 17(20,23%) 

Zi Alegere E)d) Fizică Scris 1 0 (0%) 0 (0%) 1 1 (100%) 

Zi Alegere E)d) Geografie Scris 20 17 (89,47%) 16 (84,21%) 29 28( 96,55%) 

Zi Alegere E)d) Logică și argumentare Scris 3 2 (66,67%) 2 (66,66%) 0 0 

Zi Alegere E)d) Psihologie Scris 2 2 (100%) 2(100%) 0   

 

ANALIZĂ COMPARATĂ EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE  2022 / 2021 
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Zi Obligatorie E)a) Limba română Scris 84 69 (89,61%) 22 (28,57%) 36 8( 22,22%) 

Zi Obligatorie E)c) Matematică Scris 84 57 (73,08%) 25 (32,05%) 57 10( 17,51%) 

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 70 29 (46,03%) 14 (22,22%) 40 5( 12,50%) 

Zi Alegere E)d) Fizică Scris 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0 

Zi Alegere E)d) Geografie Scris 11 10 (90,91%) 9 (81,82%) 0 0 

Zi Alegere E)d) Psihologie Scris 2 2 (100%) 1(50%) 0 0 
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ANALIZĂ COMPARATĂ  EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 

 

SESIUNEA 2021- 2022 2020- 2021 

Nr candidați admiși Procent de promovabilitate Nr candidați admiși Procent de promovabilitate 

Iunie - iulie 16 16,49% 33 32,67% 

August – septembrie  11 21,57% 17 31,48% 

 

 

REZULTATE EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE  

 NIVEL 4  

SESIUNEA IUNIE/ AUGUST 2022 

 

 

Nr. 

Crt 

Unitatea de 

învăţământ 

Nr.elevi 

Calificare 1 

Tehnician desenator 

pentru construcţii şi 

instalaţii 

Nr. Elevi 

Calificarea 2 

Tehnician operator 

tehnică de calcul 

Nr. Elevi 

Calificarea 3 

Tehnician în 

activităţi 

economice 

Nr. Elevi 

Calificarea 4 

Tehnician 

mecatronist 

Nr. Elevi 

Calificarea 5 

Tehnician designer 

vestimentar 

Nr. 

Total 

elevi 
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1 Liceul 

Tehnologic,, 

Sfânta 

Ecaterina” 

Urziceni 

20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 22 22 22 110 
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REZULTATE EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE  

 NIVEL 3  

SESIUNEA IULIE/AUGUST  2022 

 

 

Nr. 

Crt 

Unitatea de 

învăţământ 

Nr.elevi 

Calificare 1 

Mecanic auto 

Nr. Elevi 

Calificarea 2 

Confecţioner 

produse textile 

Nr. 

Total 

elevi 

 

 înscr prez admişi înscr prez admişi 

1 Liceul 

Tehnologic,, 

Sfânta 

Ecaterina” 

Urziceni 

28 28 28 21 21 21 49 

 

 

▪ INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR DE LICEU DUPĂ ÎNCHEIEREA ANULUI ŞCOLAR  2021-2022 

 

Clasa/Calificarea profesională Total 

Cu diplomă 

de 

Bacalaureat 

Admişi în  

învăţământul  

superior 

Înscrişi la  

învăţământul 

 postliceal 

Angajaţi Şomeri 

12 B Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 24 4 4 3 17 0 

12 C Tehnician operator tehnică de calcul 22 5 5 4 13 0 

12 D Tehnician în activităţi economice 27 17 15 2 10 0 

12 E Tehnician mecatronist 26 1 0 6 19 0 

12 G Tehnician designer vestimentar 27 0 0 7 18 2 

TOTAL UNITATE 126 27 24 22 77 2 
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.2. STAREA DE DISCIPLINĂ A ELEVILOR 

 

➢ Situaţia privind starea abaterile disciplinare ale elevilor: 

 

➢ La nivelul unităţii de învăţământ, din cei 828 de elevi înscrişi la începutul  anului şcolar 2021- 2022, au rămas la sfârşitul anului 

şcolar 817,  iar numărul elevilor cu note scăzute la purtare  sub  7 este de 49;  

➢ Pe cicluri de învăţământ, situaţia existentă: 

➢ - în învățământul gimnazial, din cei 46 de elevi rămași la sfârșitul anului școlar 2021-2022,  numărul  elevilor cu note scăzute la 

purtare sub 7 este de  9; 

➢ - în ciclul inferior, din cei  433 de elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar  2021- 2022, numărul  elevilor cu note scăzute la purtare 

sub 7 este de  38; 

➢ - în ciclul superior, din cei 234 de elevi rămaşi la sfârşitul  anului şcolar anului 2021- 2022 , numărul elevilor cu note scăzute la 

purtare sub 7 este de 2 

 

 

Elevi 

inscrisi 

la 

inceput 

de an 

2021-

2022 

Elevi 

ramasi la 

sfarsitul 

anului 

școlar 

2021-

2022 

Miscarea 

elevilor 

(*) Elevi cu 

abateri 

disciplinare 

Statutul elevului 

( art.18,21) 

Elevi exmatriculati Medii purtare 

Total Total Plecati Veniți Total Retrasi 

Pentru 

absente 
Alte motive 

MEDII sub 7 

din care 

Total Fete Total Fete 

pentru absente 
alte 

motive 2020-

2021 

2021-

2022 
 

TOTAL 828 817 5 17 61 0 21 11 2 2 78 49 49 0 

PREȘCOLAR 36 45 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIMAR 55 59 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GIMNAZIAL 46 46 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 9 0 

INFERIOR 241 242 0 1 16 0 0 0 0 0 78 14 14 0 

SUPERIOR 259 234 2 0 30 0 21 11 2 2 0 2 2 0 

PROFESIONAL 191 191 1 1 13 0 0 0 0 0 0 24 24 0 

ADS 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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➢ Absenteismul elevilor: 
 

    Numărul absenţelor acumulate de elevi la sfârșitul al anului școlar  2021-2022 este de  de  69176 din care 40696 nemotivate  şi 

28480 motivate, incluzând pe elevii din învăţământul obligatoriu care nu au venit sau nu mai frecventează şi pe elevii care s-au retras, s–

au transferat sau au fost exmatriculaţi.  

 

 

• ABSENTEISMUL ELEVILOR PE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  LA SFÂRȘITUL  ANULUI  ȘCOLAR 2021– 2022 

COMPARATIV CU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 
NUMĂR TOTAL ELEVI LA 

SFÂRȘITUL ANULUI 

ȘCOLAR 

 2021-2022 

NUMĂR TOTAL ELEVI 

SFÂRȘITUL ANULUI 

ȘCOLAR 

 2020-2021 

TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE MOTIVATE 

2021—2022 2020-2021 2021-2022 2020 -2021 2021 -2022 2020- 2021 

817 894 69176 64989 40696 42530 28480 22459 

 

 

SSIITTUUAATTIIAA    AABBSSEENNTTEELLOORR    LLAA    SSFFAARRȘȘIITTUULL    AANNUULLUUII      ȘȘCCOOLLAARR      22002211--22002222,,  PPEE  CCLLAASSEE  ȘȘII  EELLEEVV  

  

Nr. crt Clasa  

nr. elevi rămași la 

sf. de an școlar 

2021-2022 

Nr total de 

absențe  

din care 

nemotivate 

nr. absențe 

nemotivate /elev 

1 Grupa  mică 18 0 0 0,00 

2 Grupa mijlocie 27 1633 1633 60,48 

3 Pregătitoare 17 1668 1668 98,12 

4 I 9 1299 1299 144,33 

5 II 16 1464 1464 91,50 

6 III 17 1304 1304 76,71 

7 V 13 2258 1645 126,54 

8 VI 14 1699 1263 90,21 

9 VII 9 1294 1054 117,11 

10 VIII 10 1218 1108 110,80 

11 IX A 26 1494 450 17,31 
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Nr. crt Clasa  

nr. elevi rămași la 

sf. de an școlar 

2021-2022 

Nr total de 

absențe  

din care 

nemotivate 

nr. absențe 

nemotivate /elev 

12 IX C 26 1820 577 22,19 

13 IX D 26 1363 393 15,12 

14 IX E 25 2016 928 37,12 

15 IX G 18 1183 434 24,11 

16 X A 30 1313 356 11,87 

17 X B 31 1962 856 27,61 

18 X D 30 2506 1235 41,17 

19 X E 30 1736 619 20,63 

20 XI A 29 1722 819 28,24 

21 XI D 26 854 354 13,62 

22 XI E 27 1836 1076 39,85 

23 XI F 26 2771 718 27,62 

24 XII B 24 1459 628 26,17 

25 XII C 22 2185 1089 49,50 

26 XII D 27 1152 269 9,96 

27 XII E 26 1760 420 16,15 

28 XII G 27 1201 417 15,44 

29 IX MA 24 4576 3237 134,88 

30 IX MB 25 4570 3646 145,84 

31 IX T 29 5819 3252 112,14 

32 X M 30 3180 1636 54,53 

33 X T 27 416 252 9,33 

34 XI M 30 3414 1887 62,90 

35 XI T 26 3031 2710 104,23 

  TOTAL 817 69176 40696 49,81 

  

  

Profesorii diriginţi ai elevilor din învăţământul obligatoriu care nu au venit sau nu mai frecventează cursurile şcolare din diverse motive 

(căsătorie, familii dezorganizate, etc.) au înştiinţat familiile, Primăriile şi Posturile de Poliţie din localităţile de domiciliu ale elevilor, unii dintre 

elevi fiind de negăsit sau refuzând să se mai prezinte la cursuri. 

 De menţionat că: 
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- există la clasele din învățământul primar, gimnazial și învățământ profesional  elevi cu tendinţă de abandon ( elevi care nu au 

frecventat nici o zi de cursuri); 

     - multe dintre absenţele unor elevi din ciclul superior sunt ale celor care au fost sanctionati pe baza absenţelor ori s-au retras în 

timpul semestrului 

 

 

 

A. INFORMĂRI ŞI DATE STATISTICE CU PRIVIRE LA ÎNCADRAREA RESURSEI UMANE 

 

➢ INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

 

▪ PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

Director 

(numele şi prenumele) 

Gradul 

didactic 

Vechime 

la 

catedră 

Documentul de 

numire 

în funcţie 

Modalitatea 

numirii pe 

funcţie 

Unitatea de 

învăţământ la care 

are norma de bază  

Unitatea de 

învăţământ la care 

este titular  

(dacă e cazul) 

Observaţii,  

dacă este 

cazul 

 

 

BRATOSIN 

GABRIELA SIMONA 

II 11 
Decizie nr. 

1920/20.12.2021 
Concurs 

Liceul Tehnologic 

„Sfânta Ecaterina” 

Liceul Tehnologic 

„Sfânta Ecaterina” 
 

Director adjunct 

(numele şi prenumele) 
       

 

BĂDUCU GEORGETA 
I 27 

Decizie nr. 

922/12.08.2021 
Detașare 

Liceul Tehnologic 

„Sfânta Ecaterina” 

Liceul Tehnologic 

„Sfânta Ecaterina” 
 

 

▪ PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr de 

norme 

întregi 

/posturi 

Număr de cadre 

didactice cu norma 

de bază în unitatea 

de învăţământ  

Număr de cadre 

didactice titulare   ale 

unităţii de învăţământ/ 

în învățământ 

Număr de cadre   

didactice calificate 

/procent din numărul total  

al cadrelor didactice 

Modalitatea angajării pe post 

(de ex: concurs titularizare, detaşare, 

suplinire, transfer) 

 

54 59,17 44 33/35 53 / 98,14% 

Concurs titularizare:24 

 Detaşare:0 

Suplinire:10 

Pensionari /suplinire:5 

Personal asociat:3 

Necalificat:1 

  



 39 

 

▪ Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

2 25 8 11 9 1 

  

 Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

 

Vechime debutant  3-5ani 6-10 

ani 

11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 

30 

- în învăţământ 
4 2 7 7 8 5 3 18 

- în unitate 
5 5 8 12 5 3 6 10 

 

▪ PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele 

privind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

peste normativele 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

Secretar 2 2 2 - DA - 

Laborant 1 1 1 - DA - 

Bibliotecar 1 1 1 - DA - 

Informatician 1 1 1 - DA - 

Administrator patrimoniu 1 1 1 - DA - 

Administrator financiar 1 1 1 - DA - 
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▪ PERSONALUL NEDIDACTIC  

 Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub normativele 

privind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

peste normativele 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

Muncitor calificat 3 3 3 DA - - 

Paznic 1 1 1 DA - - 

Ingrijitor 6 6 5,5 DA - - 

Sofer 1 1 1 - DA - 

 

▪ INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1. Săli de clasă /grupă Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 22 659 

2. Cabinete* Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 0 0 

3. Laboratoare* Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 5 296 

4. Ateliere* Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 6 285 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 1+1 450+1200 

6.  Spaţii de joacă *  0 0 

TOTAL 35 2890 

 

* DACĂ ESTE CAZUL 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de  2  schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de  50 / 45  minute, iar a pauzelor/ 

activităţilor recreative  fiind de  10 / 5 minute. 

 

▪ INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 

informare şi documentare 

Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 2 36 
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2. Sală pentru  

servit masa* 

 0 0 

3. Dormitor *  0 0 

4. Bucătărie *  0 0 

5. Spălătorie *  0 0 

6. Spaţii sanitare Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 9 120 

7. Spaţii depozitare materiale didactice  5 55 

TOTAL 16 211 

 

* DACĂ ESTE CAZUL 

 

▪ INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa 

(mp) 

1. Secretariat Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 2 32 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 2 35 

3. Contabilitate * Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 1 15 

4. Casierie  * Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 0 0 

5. Birou administraţie* Contract de administrare nr. 973/13.01.2022 1 12 

TOTAL 6 94 

 

 

B. BUGET – COMPARTIMENT FINANCIAR  LA SFÂRŞITUL  ANULUI  FINANCIAR 2021, TRIMESTRUL  IV ȘI ANUL  

FINANCIAR 2022, TRIMESTRUL I, II ȘI III 

 

Anul financiar 2021 a adus o creştere semnificativă a cheltuielilor în școală pe anumiți indicatori şi o serie de programe guvernamentale, 

care au vizat întărirea şi diversificarea bazei materiale a instituţiei noastre şcolare.  

Dintre acestea, menţionăm: 

▪ Reparaţii curente ; 

▪ Asigurarea seviciilor de arhivare și păstrarea documentelor școlare, manageriale și contabile; 

▪ Bunuri de natură obiectelor de inventar; 

▪ Asigurarea serviciilor de sănătate; 

▪ Cheltuieli de personal; 

▪ Bunuri și servicii; 
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▪ Furnituri de birou; 

▪ Materiale pentru curațenie; 

▪ Incălzit, iluminat și forță motrică; 

▪ Apa, canal și lubrifianți; 

▪ Carburanți și lubrifianți; 

▪ Piese de schimb; 

▪ Deplasari – transport; 

▪ Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional; 

▪ Burse; 

▪ Pregătire profesională; 

▪ Protecția muncii; 

▪ Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet; 

▪ Cheltuieli de capital. 

              Bugetul instituţiei noastre detaliat pe articole şi aliniate, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 15/10.02.2022 din 

municipiul Urziceni şi transmis cu adresa nr. 4590/14.02.2022  şi rectificările ulterioare: 

 

DENUMIREA INDICATORILOR PREVEDERI 

ANUALE 

PLĂȚI  EFECTUATE LA 

DATA DE 

2022 2021 30.09.2022 30.09.2021 

TOTAL CHELTUIELI 6.495.114 6.231.437 4.399.774 4.325.590 

CHELTUIELI CURENTE 6.475.114 6.231.437 4.381.436 4.325.590 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 5.725.584 5.211.437 3.976.038 3.863.079 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 578.100 533.000 351.400 268.637 

TITLUL XII CHELTUIELI DE CAPITAL 20.000 0 18.338 0 

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 133.000 62.000 43.657 32.059 

TITLUL X  ALTE CHELTUIELI 38.430 425.000 10.341 161.815 
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III. CONCLUZII 

 

 

• Analiza diagnostică efectuată asupra stării învăţământului din Liceul Tehnologic „ Sfânta Ecaterina ”, la şfârşitul   anului școlar 

2021 – 2022 evidenţiază gestionarea eficientă a capitalului uman şi a resurselor materiale alocate, această gestionare contribuind 

la desfăşurarea procesului didactic după principii de calitate şi eficienţă;   

• Nivelul atingerii standardelor curriculare de performanţă la nivel de şcoală este în general bun; 

• Se poate afirma că încadrarea cu personal didactic în anului şcolar 2021 - 2022 analizat a fost bună, având în vedere indicatorii 

specifici ai situaţiei ocupaţionale a posturilor, numărul mare de titulari şi gradul ridicat de profesionalizare a cadrelor didactice 

din şcoală .  

• Managementul şcolar şi instituţional s-a realizat într – o manieră activ – participativă şi democratică, care a permis promovarea 

iniţiativelor cadrelor didactice şi a marcat un vizibil salt spre profesionalism,  reliefând deschiderea spre aplicarea programului 

de descentralizare a unităţii şcolare;    

• Parteneriatul educaţional dintre factorii de decizie de la nivelul unităţii  şcolare şi instituţiile comunităţii locale s-a materializat 

constant prin programe educaţionale complexe, implementate eficient; 

•  Activitatea de perfecţionare şi de formare continuă a facilitat dezvoltarea unor strategii interactive de învăţare şi a condus la 

creşterea atractivităţii demersului didactic. 

• Relaţia şcoală - familie - comunitate a fost abordată şi în anului şcolar 2021 – 2022 având în vedere principiile parteneriatului şi 

diversificarea modalităţilor de implicare a factorilor interesaţi în viaţa şcolii. 
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VI.    ANEXE: RAPOARTE ACTIVITATE – ARII CURRICULARE / COMISII METODICE  

 

                                                                                                 

ANEXE : RAPORTE  DE  ACTIVITATE 

 

COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ṢI EVOLUŢIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ 

ANUL ṢCOLAR 2021 – 2022 

RAPORT DE ACTIVITATE 

                                                                                                                     

Nr. Crt. 
Activităţi/Scop/Obiective Puncte tari 

Puncte 

slabe 
Termen 

1 I. LEGISLAŢIE 

a)Documentare, 

Asigurarea unităţii de 

invăţământ cu legislaţie şcolară 

nou aparută 

-Mapa legislativă - Inventarierea legilor ṣi actelor normative existente in 

punctele de documentare 

 Septembrie 

2021 

 - Prezentarea noutatilor in domeniul legislativ ; completarea punctelor de 

documentare legislativa cu legile si actele normative nou aparute 

 Se desfăşoară 

permanent 

-Actualizarea inventarului legilor si actelor normative existente in punctele de 

documentare. 

 Se desfăşoară 

permanent 

2 I. LEGISLAŢIE 

b)Cunoastere 

-Prelucrarea legilor si actelor normative care  reglementeaza sistemul de 

invatamant in consiliul profesoral la nivelul unitatilor de invatamant sau, dupa 

caz, in cadrul colectivelor metodice. 

 La fiecare 

consiliu 

profesoral 

-Intocmirea de tematici pe teme legislative pentru studiul individual al 

personalului didactic ṣi nedidactic  

-Studierea noutăţilor în domeniul legislativ. 

 Septembrie 

2021 

3 I. LEGISLAŢIE 

c)Aplicare 

 - Asigurarea consilierii  pe probleme juridice în scopul aplicării corecte a legislaţiei 

şcolare in vigoare. 

  

 - Evaluarea periodica a modului în care este aplicată legislaţia şcolară în vigoare   

4 

 

II.CURRICULUM 

1. Asigurarea calitaţii 

a)Sporirea calitatii proiectarii 

-Consilierea responsabililor comisiilor metodice din unitatea de învăţamânt 

privind proiectarea activitatilor de dezvoltare profesionala şi perfectionarea la 

nivelul catedrelor şi comisiilor metodice. 

-  Octombrie 

2021 

5 b)Organizarea şi conducerea 

operationala a activitatilor 

curriculare la nivelul unitatilor 

de învăţamânt. 

 

-Constituirea / completarea băncii de date cu documentel curariculate oficiale 

nou aparute, cu titlurile manualelor auxiliare curriculare aprobate de M.E şi cu 

cartile recent intrate în gestiunea bibliotecii scolare. 

 Se desfăşoară 

permanent 

-Realizarea unor instumente ncesare evaluarii activitatii cadrelor didactice (fise 

de evaluare a responsabilului colectivului metodic. Fisa de evaluare a cadrului 

 Octombrie 

2021 



 45 

Nr. Crt. 
Activităţi/Scop/Obiective Puncte tari 

Puncte 

slabe 
Termen 

 didactic  

6 c)Optimizarea procesului de 

indrumare-control – evaluare la 

nivelul unitati de invatmint 

-Evaluarea eficientei şi eficacitatii actiunilor de perfectionare şi dezvoltare 

profesionale de la nivelul colectivelor metodice 

  

-Implicarea activa a directorilor unitatilor de învăţamânt în proiectarea 

organizarea şi desfasurarea activitatilor de dezvoltare profesionala şi de 

perfectionare de la nivelul colectivelor metodice 

 Permanent  

7 II. CURRICULUM 

2. Motivarea personalului 

didactic în sporirea calitaţii 

prestaţiei didactice 

a)Motivarea cadrelor didactice 

în realizarea unei macro şi 

macroproiectari de calitate 

Consilierea responsabililor comisiilor metodice din unitatea de învăţamânt 

privind modalitati de stimulare a personalului didactic  în proiectarea , 

organizarea şi desfasurarea unor actiuni de perfectionare pe probleme de 

curriculum. 

-Evidentierea  şi promovarea bunelor practici în domeniul macro şi 

microproiectarii  prin activitatile de perfectionare organizate şi desfasurate în 

şcoală 

 Permanent  

8  

b)Motivarea personalului 

didactic în realizarea unor 

C.D.S.-uri de calitate 

-Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea dezvoltării locale de 

curriculum pe experienţa elevilor  şi pe specificul comunitar. 

-Asigurarea coerentei şi corelarea curriculum –ului la decizia şcolii cu nevoile de 

dezvoltare comunitară : susţinerea şi încurajarea initiativelor cadrelor didactice 

în domeniul C.D.S.-urilor . 

-Evidenţierea şi promovarea bunelor practice în domeniul C.D.S.-urilor prin 

intermediului schimburilor de experienţa organizate cu directorii. 

  

9 II. CURRICULUM 

3.Implicarea directorilor în 

managementul de 

curriculum 

a)Optimatizarea 

managementului de 

curriculum prin implicarea şi 

participarea efectiva a 

drectorilor unitatilor de 

invatamant 

- Participarea directorilor unitatilor de invatamant  la actiunile de proiectare a 

curriculum-ului la decizia scolii si la actiuniile de perfectionare organizate pe 

aceasta tema la nivelul colectivelor metodice. 

 Permanent  

- Sondarea opiniei comunităţii locale cu privire la curriculum-ului naţional ṣi 

C.D.S 

 Noiembrie 

2021 

10 b)Implicarea comunităţilor 

locale in perfectionarea 

 - Consemnarea si transmiterea către cei in drept a propunerilor de dezvoltare 

curriculara nationala, regionala si locala precum si a propunerilor  pentru 

 Ianuarie 2022 
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Nr. Crt. 
Activităţi/Scop/Obiective Puncte tari 

Puncte 

slabe 
Termen 

curriculum-ului national si 

C.D.S 

imbunatatirea curriculum-ului national provenite de la cadrele didactice elevi, 

parinti si comunitatea locala. 

11 III. RESURSE UMANE 

1.Constituirea colectivelor de 

colaboratori necesari în 

activitatea de perfecţionare 

- Selectarea si cooptarea, in colectivul de colaborari ai directorului, a cadrelor 

didactice competente din punct de vedere profesional si moral, cu o bogata si 

apreciata experienta la catedra. 

 Septembrie 

2021 

12 a.)Stabilirea colectivului de 

colaboratori la nivelul unitatilor 

de invatamant. 

- Stabilirea şefilor colectivelor metodice si a responsabilului cu perfectionarea si 

cooptarea acestora in colectivul de colaborari ai directorului in organizarea si 

desfasurarea activitatilor de perfectionare si dezvoltarea profesionala. 

 Septembrie 

2021 

13 III. RESURSE UMANE 

2. Constituirea grupurilor‚  

ţintă de 

personal didactic,  didactic 

auxiliar, nedidactic 

implicate,  ca subiecţi, în 

sistemul de  dezvoltare şi 

formare profesională 

a)Intocmirea situatilor statistice 

-Intocmirea situatiilor statistice cu cadrele didactice care urmeaza sa fie 

implicate in sistemul de perfectionare periodică. 

 Permanent  

-Intocmirea situatiilor statistice cu cadrele didactice implicate in sistemul de 

perfectionare prin activitate metodica desfasurata in unitatea de invatamant. 

 Permanent  

- Intocmirea situatiilor statistice cu cadrele didactice implicate in sistemul de 

perfectionare prin intermediul centrelor de formare continua, centrelor 

pedagogice si C.C.D 

 Se desfăşoară 

permanent 

- Intocmirea situatiilor statistice cu personalul nedidactic cuprins la cursuri de 

perfectionare periodica organizate de C.C.D. 

 Se desfăşoară 

permanent 

14 b)Informarea directorilor unitati 

de invatamant cu noutatile care 

apar in 

domeniul perfectionarii. 

-Informarea curenta a directorilor unitatiilor de invatamant asupra noutatilor 

aparute in domeniu. 

 Se desfăşoară 

permanent 

-Informarea curenta a personalului didactic si nedidactic asupra modului de 

organizare si desfasurare a cursurilor la centrele de perfectionare acreditate de 

M.E 

 Se desfăşoară 

permanent 

 

15 

III. PERFECŢIONARE 

1.Formarea curentă 

a) Perfectionarea cadrelor 

didactice prin 

intermediul colectivelor 

metodice si consiliului 

pedagogic. 

-Planificarea activitatilor de perfecţionare pe semestrul I, an scolar 2020-2021, la 

nivelul colectivelor metodice si consiliului pedagogic. 

 Octombrie 

2021 

-Depistarea problemelor cu care se confrunta cadrele didactice9 in didactica 

aplicata si managemetul calitatii; stabilirea unor actiuni la nivelul colectivelor 

metodice si/sau la nivelul Consiliului pedagogic menite sa satisfaca cerintele 

complete de perfectionare  si sa eficientizeze activitatea de perfectionare. 

 Permanent  

Transmiterea diagramei activitatilor de pefectionare la I.S.J – compartimentul 

dezvoltare profesionala. 

  

- Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de iniţiere în didactica specialităţii şi în 

managementul clasei pentru cadrele didactice necalificate sau în curs de 

 Semestrul I  
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Nr. Crt. 
Activităţi/Scop/Obiective Puncte tari 

Puncte 

slabe 
Termen 

calificare. 

- Stimularea participări cadrelor didactice cu o bogată exerienţă şi rezultate 

deosebite la catedră, la activităţi de cercetare pe probleme de didactică aplicată şi 

managementul calităţi. 

 Permanent  

- Desfăşurarea, de către directorii şcolii, a unor acţiuni de îndrumare şi control a 

acţiunilor de perfecţionare organizate şi desfăşurate la nivelul colectivelor 

metodice. 

 Permanent  

16 b) Perfectionarea cadrelor 

didactice debutante prin 

intermediul mentoratului. 

. - Stabilirea 

atribuţiilor 

mentorilor 

- Stabilirea 

atribuţiilor 

mentorilor 

17 c) Perfecţionarea personalului 

prin intermediul centrelor de 

formare continuă 

- Stabilirea nevoii de de perfecţionare pentru anul şcolar 2021-2022; 

- Inscrierea la cursuri de perfecţionare; 

- Participarea la  cursuri de perfecţionare; 

-In semestrul I al anului scolar 2021 – 2022, un numar de 16 cadre didactice au 

participat si au absolvit 2 cursuri de perfectionare prin CCD Ialomita; 

Profesorul – agent al schimbarii, Scriere de proiecte in context Erasmus+ 

 Semestru I  

18 d) Perfecţionarea personalului 

prin intermediul cercurilor 

pedagogice şi C.C.D. 

Participarea la  activitaţile de perfecţionare organizate de C.C.D. 

Cadrele didactice au participat la activitatile metodice organizate de institutiile de 

invatamant in colaborare cu CCD Ialomita, conform Programului de Activitati 

metodico-stiintifice si listelor de prezenta. 

 În curs de 

desfăşurare 

 

 

19 

III. PERFECŢIONARE 

2.Perfecţionarea prin grade 

didactice 

a) Programarea şi desfăşurarea 

inspecţiilor curente 

- Acordarea adeverintelor ce atesta 90 credite prin obtinerea gradelor didactice I 

si II, conform Metodologiei de echivalare a creditelor transferabile 

 

- Informarea cadrelor didactice asupra condiţiilor şi perioadei de înscriere la grade 

 Noiembrie 

2021 

Programarea inspecţiilor curente  în vederea înscrierii la gradul II sau I   

Desfăşurarea inspecţiilor curente în vederea înscrierii la gradul II pentru sesiunea 

august 2024 (prof. Stan Ionut Cristian, specialitatea Educatie fizica) sau înscrierii 

la gradul I pentru seria 2023 – 2025 (prof. Stefan Cristina, specialitatea 

Geografie) 

  

20 c)Inscrierea cadrelor didactice 

la definitivat sau grade 

-Programarea unităţilor de învaţământ pentru depunerea dosarelor la 

compartimentul Dezvoltare al IŞJ 

 Octombrie 

2021  
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Nr. Crt. 
Activităţi/Scop/Obiective Puncte tari 

Puncte 

slabe 
Termen 

-Depunerea dosarelor la directorii  în vederea înscrieriila: 

.Definitivat sesiunea august 2022 (prof. Ianus Cornel, specialitatea DTS Electro, 

maistru Istrate Ecaterina, specialitatea DTS Mecanic)  

-Gradul II sesiunea august 2023 (Raduta Georgiana, specialitatea Matematica); 

-Gradul I seria 2022-2024. 

  

-Depunerea dosarelor la compartimentul Dezvoltare al IŞJ 

 

-In semestrul I al anului scolar 2021 – 2022, au avut loc urmatoarele inspectii 

curente: prof. Stan Ionut Cristian – preinspectie in vederea inscrierii pentru 

obtinerea Gradului didactic II, sesiunea 2024, prof. Mihalcea Mirela – IC2, 

Gradul didactic II, sesiunea 2022, prof. Ianus Cornel – IC1, Definitivat 2022, 

maistru Istrate Ecaterina - IC1, Definitivat 2022.  

  

21 III. PERFECŢIONARE 

3. Formarea personalului 

prin conversie şi reconversie 

profesionala 

Derzvoltarea profesionala  prin 

conversie şi reconversie 

    Informarea personalului didactic  asupra: 

- centrelor universitare care organizează cursuri de conversie şi reconversie 

profesională; 

- condiţiilor şi perioadei de înscriere; 

  

-Stimularea şi încurajarea personalului didactic pentru a urma cursuri de 

conversie şi reconversie profesională; 

  

22 III. PERFECŢIONARE 

4. Formarea personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

 -Stabilirea nevoii de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.  

 

  

Formarea continuă a 

personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

-Stabilirea ofertei de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.    

-Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor  de perfecţionare a personalului didactic 

auxiliar şi nedidactic.  

 În curs de 

desfăşurare 

23 IV. CONSILIERE CONTROL 

ŞI EVALUARE 

1. Organizare activităţilor de 

consiliere, îndrumare şi control 

-Planificarea activităţilor de consiliere, îndrumare şi control pe probleme de 

perfecţionare. 

-Realizarea instrumentelor privind evaruarea activităţilor de perfecţionare; 

  



 49 

Nr. Crt. 
Activităţi/Scop/Obiective Puncte tari 

Puncte 

slabe 
Termen 

 

24 

2. Desfaşurare  -Desfaşurare activităţilor de consiliere, îndrumare şi control pe probleme de 

perfecţionare. 

-Participarea la acţiunile de perfecţionare realizate la nivelul comisiilor 

metodice; 

 În curs de 

desfăşurare 

Analiza periodică şi realizarea de sinteze privind necesarul de perfecţionare, 

eficienţa şi eficacitatea acţiunilor de formare şi perfecţionare. 

 Se realizează 

la sfârşit de 

semestru 

 

Responsabil comisie, 

Prof. MITU Elena Daniela 

 

 

 

                       

RAPORT CONSILIERE SI ORIENTARE 

SEMESTRUL I 

AN SCOLAR 2021-2022 

 

I. Proiectarea eficienta a activitatilor educative si aplicarea acestora in procesul instructiv educativ. 

 

Au fost realizate planificarile calendaristice  semestriale, toti dirigintii predand la timp materialele la consiliere si orientare, materiale care 

au fost elaborate in conformitate cu programa scolara aflata in functiune. 

 

II.Educatia pentru sanatate. 

 

In cadrul sectiunii educatia pentru sanatate s-a cautat sa se realizeze modernizarea tuturor spatiilor de invatamant , prin forte proprii de 

catre colectivele claselor si s-a continuat amenajarea claselor si intretinerea lor. 

In cadrul actiunilor eco a fost desfasurată  pe parcursul semestrului I al anului scolar 2021-2022 activitatea cu tema :  Acțiune de plantare 

de copaci la care au participat următoarele cadre didactice: Ștefan Cristina și Stan Ionuț Cristian. 

 

III.Educatia pentru valori 

 

 Tot in semestrul I al anului școlar 2021- 2022 au fost desfășurate următoarele acșiuni cuprinse în graficul activităților extrașcolare: 
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• Ziua Liceului- Sărbătoarea  Marii Mucenițe Sfânta Ecaterina- sesiune de referate( clasa IX D- professor coordonator OPREA DANIELA); 

• 1 Decembrie- Ziua Națională a României – Profesori participanți: Bratosin Simona, Băducu Georgeta,Ștefan Cristina,Oprea Daniela,Mitu 

Daniela, , Pavunev Mihaela, Oprea Livia, Ghiță Emilia, Badea Ana Maria, Mihalcea Mirela, Orânceanu Marius 

• Sunt mândru că sunt român!”- cadre didactice participante: Lupea Daniela,, Gavrilă Claudia ,Alexe Angelica, Ion Mihaela,  Dumitru 

Nicoleta; 

• „Iarna – anotimpul bucuriilor- cadre didactice implicate : Lupea Daniela,Gavrilă Claudia,Alexe Angelica, Ion Mihaela, Dumitru Nicoleta 

Spiritual Crăciunului în suflet de copil. Merry Christmas!Joyeux Noel!Crăciun Fericit!- cadre cadre didactice implicate: Mitu Daniela,Ștefan 

Roxana, Badea Ana Maria 

• Stop violența!”- cadru didactic implicat/- Ioniță Marinela 

• ,,Să-l descoperim pe Eminescu!”: cadre didactice implicate: Lupea Daniela, Alexe Angelica, Ion Mihaela, Dumitru Nicoleta 

doamna profesoară Bardac Paula a susținut on line cursuri CISCO cu clasa a X a A. 

 

 

IV.Educatia pentru securitate personala 

 

De-a lungul semestrului I s-au realizat mai multe actiuni care au avut in vedere respectarea regulilor de circulatie rutiera , de prevenire si 

combatere a violentei , de prevenire si combatere a incendiilor,de securitate a muncii,teme in acest domeniu fiind cuprinse in majoritatea 

planificarilor la dirigentie. 

Monitorizarea mediului scolar privind violenta- colaborare cu politia de proximitate 

 

 

V.Imbunatatirea disciplinei in scoala 

 

Au fost realizate mai multe lectorate cu parintii unde li s-a prezentat situatia initiala a rezultatelor la disciplina si invatatura si masurile 

pentru imbunatatirea acestora. 

Cazurile de indisciplina au fost sanctionate conform cu Regulamentul Scolar. 

                                                                               

Consilier educativ, 

 

Prof.Oprea Victoria Daniela 
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RAPORT CONSILIERE SI ORIENTARE 

SEMESTRUL II 

AN SCOLAR 2021-2022 

 

I. Proiectarea eficienta a activitatilor educative si aplicarea acestora in procesul instructiv educativ. 

 

Au fost realizate planificarile calendaristice  semestriale, toti dirigintii predand la timp materialele la consiliere si orientare, materiale care 

au fost elaborate in conformitate cu programa scolara aflata in functiune. 

 

II.Educatia pentru sanatate. 

 

In cadrul sectiunii educatia pentru sanatate s-a continuat  modernizarea  spatiilor de invatamant , prin forte proprii de catre colectivele 

claselor si s-a continuat amenajarea claselor si intretinerea lor. 

In cadrul actiunilor eco a fost desfasurată  pe parcursul semestrului al II lea al anului scolar 2021-2022 activități cu următoarele teme:,, 

Ziua Mondială a zonelor umede”, ,, Ziua Pădurii”, ,,Ziua Apei”, ..Ziua Mondială a Meteorologiei”, ,, Ziua Europeană a Parcurilor,”, ,, Ziua 

Mondială a mediului.La aceste activități au participat următoarele cadre didactice: Ștefan Cristina, Stan Ionuț Cristian,Răduță Giorgiana, Bardac 

Paula . Au fost abordate o serie de teme, în cadrul orelor de Consiliere și Orientare cu privire la igiena la școală și acasă, programul de lucru al 

elevului, etc.  

 

III.Educatia pentru valori 

 

 Tot în semestrul al II lea  al anului școlar 2021- 2022 au fost desfășurate următoarele acțiuni cuprinse în graficul activităților 

extrașcolare: 

• Primăvara- Gânduri pentru mama;- cadrele didactice din învățământul primar: Lupea Daniela, Alexe Angelica, Ioan Iulia, Dumitru 

Nicoleta 

•  ,, Alege este dreptul tău” ---- Ioniță Marinela 

• Trafic de persoane, ,, Go UP no Gigh, ,, Întoarce cardul- prof. Belega Elena 

• Ziua Internațională a francofoniei- prof. Mitu Daniela 

• Paștele lea români: Lupea Daniela, Alexe Angelica, Ioan Iulia, Dumitru Nicoleta 

• Ziua Europei- prof. Oprea Daniela, Ștefan Cristina, Dima Florentina 

• ,, Suntem copiii Europei”- Lupea Daniela, Dumitru Nicoleta, Alexe Angelica, Ioan Iulia 

• 1 Iunie – Ziua Internațională a Copiilor- Oprea Daniela 

• Ziua Eroilor- Înălțarea- depunerea de flori la monumental închinat erolor neamului- Oprea Daniela 

• Proiectul,, 1 Iunie- altfel”;  

• Serbarea de sfârșit de an școlar: ,, Rămas bun școala mea: Lupea Daniela, Ioan Iulia, Dumitru Nicoleta, Alexe Angelica. 
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• Activități antibullying- Bardac Paula 

 

IV.Educatia pentru securitate personala 

 

De-a lungul semestrului I s-au realizat mai multe actiuni care au avut in vedere respectarea regulilor de circulatie rutiera , de prevenire si 

combatere a violentei, de prevenire si combatere a incendiilor,de securitate a muncii,teme in acest domeniu fiind cuprinse in majoritatea 

planificarilor la dirigentie. 

Monitorizarea mediului scolar privind violenta- colaborare cu politia de proximitate 

 

V.Imbunatatirea disciplinei in scoala 

 

Au fost realizate mai multe lectorate cu parintii unde li s-a prezentat situatia initiala a rezultatelor la disciplina si invatatura si masurile 

pentru imbunatatirea acestora. 

            Cazurile de indisciplina au fost sanctionate conform cu Regulamentul Scolar. 

                                                                                        

Consilier educativ, 

 

Prof.Oprea Victoria Daniela 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

COMISIA CEAC 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Anul şcolar 2021-2022 

Acţiunile desfăşurate pe parcursul anului trecut la nivelul comisiei au urmărit găsirea celor mai bune metode pentru dezvoltarea şi 

consolidarea capacităţilor şi deprinderilor elevilor, pentru pregătirea lor la nivelul de performanţă cerut la finalul ciclului de şcolarizare. 

Obiectivele generale urmărite în anul școlar 2021-2022: 

• Creșterea calității managementului școlar la nivelul  Liceului Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina˝; 

• Optimizarea activităților manageriale desfășurate la nivelul  unității de învățământ, prin aplicarea corectă a modificărilor 

legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E. ;  

• Creșterea capacităţii Liceului Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina˝ de implementare a managementului calităţii; 

• Dezvoltarea culturii calităţii la nivelul Liceului Tehnologic ˝Sfânta Ecaterina˝; 

• stimularea lucrului în echipă şi a comunicării CEAC cu cadrele didactice de la nivelul unităţii de învăţământ; 

• Creșterea funcţionalităţii CEAC la nivelul tuturor compartimentelor funcţionale din şcoală. 
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

- Curriculumul naţional este aplicat corect, cu respectarea 

programelor şcolare; 

- Documentele de proiectare didactică sunt realizate în conformitate 

cu recomandările ghidurilor metodologice pentru aplicarea 

programelor şcolare, cu metodica predării disciplinei şi respectând 

particularităţile de vârstă ale elevilor; 

- Discipline opţionale sunt realizate în conformitate cu interesele 

elevilor, perspectivele de dezvoltare ale societăţii şi resursele existente. 

- În activitatea didactică curentă, profesorii folosesc metode 

moderne, activ-participative, se adresează tuturor elevilor din clasă – 

diferenţiat în ceea ce priveşte nivelul de înţelegere şi de performanţă, 

dar unitar în ceea ce priveşte necesitatea atingerii standardelor 

educaţionale, folosesc eficient resursele materiale din dotare. 

- Existenţa unor profesori bine pregătiţi, interesaţi de propria 

dezvoltare profesională, ce desfăşoară o activitate de calitate; 

-  

PUNCTE SLABE 

- Rezultatele obţinute de elevi la testele iniţiale nu sunt pe măsura 

posibilităţilor acestora; 

- Nu întotdeauna demersurile didactice sunt adecvate la 

particularităţile individuale ale elevilor şi la conţinuturile esenţiale ale 

disciplinei; 

- Motivaţia pentru învăţare a elevilor nu este în toate cazurile 

stimulată suficient prin inventivitate şi creativitate pedagogică; 

-  

OPORTUNITĂŢI 

- Dezvoltarea impetuoasă cantitativă şi calitativă a domeniului şi 

creşterea impactului său social; 

- Atractivitatea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru elevi 

datorată modernităţii sale şi câmpului tot mai larg de aplicare; 

RISCURI 

- Scăderea populaţiei şcolare cu implicaţii asupra calităţii resursei 

umane selectate la admitere în liceu; 

- Volumul mare de muncă la care sunt solicitate cadrele didactice, cu 

riscul de a nu realiza la timp şi eficient problemele atribuite; 

- Existenţa unor atracţii către alte activităţi care nu au nici o legătură 

cu şcoala, atracţii care îşi diversifică pe zi ce trece forma şi nivelul de 

impact asupra populaţiei şcolare. 

 

Comisia CEAC și-a desfășurat activitatea conform regulamentului și planului de îmbunătățire stabilit anterior pentru anul școlar 2021-

2022. 

DESFĂŞURATE 

1. Realizarea rapoartelor comisiei și transmiterea lor către ARACIP. 

2. Realizarea planului de îmbunătățire a calității pentru anul școlar 2021-2022 cu următoarele activități: 

 

a) Dezvoltarea bazei didactico-materiale și atragerea de resurse financiare extrabugetare; 

b) Dotarea cu calculatoare a fiecărei săli de clasă și cu tablete; 
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c) Asigurarea de calculatoare și tablete elevilor care au necesitat pentru accesul pe platforma Classroom 

d) Pregătirea examenului de bacalaureat, a olimpiadelor și concursurilor școlare; 

e) Consultarea cadrelor didactice; 

f) Consultarea periodică a elevilor și părinților. 

3. Consultarea permanentă a legislației în ceea ce privește asigurarea calității în învățământ. 

4. Diseminarea bunelor practici la nivelul liceului. 

5. Completarea/actualizarea/îmbunătăţirea procedurilor scrise pentru procesele fundamentale care se desfăşoară în şcoală. 

6. Întocmirea de planuri remediale. 

7. Aplicarea de chestionare de satisfacţie elevilor, părinţilor şi absolvenţilor. 

8. Identificarea în cadrul colectivelor metodice a nevoilor proprii de dezvoltare profesională şi a priorităţilor educaţionale ale şcolii – 

realizarea şi evaluarea curriculum-ului, realizarea obiectivelor şcolii, optimizarea competenţelor digitale etc. 

9. Consultarea periodică a elevilor şi a părinţilor pentru a afla percepţia acestora privind calitatea activităţii didactice şi măsura în care 

nevoile lor educaţionale sunt îndeplinite. 

10. Stabilirea criteriilor de alcătuire a chestionarelor pentru identificarea stilului dominant de învăţare al elevilor la fiecare clasă. 

11. Participarea la concursuri și activități cu caracter instructiv și educativ.  

12. Organizarea de activităţi extraşcolare şi de voluntariat la nivel de şcoală în cadrul proiectelor „Salvaţi copiii”, „Şcoala altfel”, „Vrem 

respect pe internet” și “Sigur.info”. 

13. Participarea la activități instructiv-educative în cadrul proiectelor naționale: “Stop Bullyng”,  “ Hour of Code”, “O viață sănătoasă 

într-un mediu curat”, ˝Eco Școala” 

14. Participarea la activități în cadrul proiectului “Săptămâna educației globale” 

15. Alte activități desfășurate: 

• Ziua Liceului- Sărbătoarea  Marii Mucenițe Sfânta Ecaterina- sesiune de referate( clasa IX D- professor coordonator OPREA DANIELA); 

• 1 Decembrie- Ziua Națională a României – Profesori participanți: Bratosin Simona, Băducu Georgeta,Ștefan Cristina,Oprea Daniela,Mitu 

Daniela, , Pavunev Mihaela, Oprea Livia, Ghiță Emilia, Badea Ana Maria, Mihalcea Mirela, Orânceanu Marius 

• Sunt mândru că sunt român!”- cadre didactice participante: Lupea Daniela,, Gavrilă Claudia ,Alexe Angelica, Ion Mihaela,  Dumitru 

Nicoleta; 

• „Iarna – anotimpul bucuriilor- cadre didactice implicate : Lupea Daniela,Gavrilă Claudia,Alexe Angelica, Ion Mihaela, Dumitru Nicoleta 

Spiritual Crăciunului în suflet de copil. Merry Christmas!Joyeux Noel!Crăciun Fericit!- cadre cadre didactice implicate: Mitu Daniela,Ștefan 

Roxana, Badea Ana Maria 

• Stop violența!”- cadru didactic implicat/- Ioniță Marinela 

• ,,Să-l descoperim pe Eminescu!”: cadre didactice implicate: Lupea Daniela, Alexe Angelica, Ion Mihaela, Dumitru Nicoleta 

doamna profesoară Bardac Paula a susținut on line cursuri CISCO cu clasa a X a A. 

Ziua Mondială a zonelor umede”, ,, Ziua Pădurii”, ,,Ziua Apei”, ..Ziua Mondială a Meteorologiei”, ,, Ziua Europeană a Parcurilor,”, ,, 

Ziua Mondială a mediului.La aceste activități au participat următoarele cadre didactice: Ștefan Cristina, Stan Ionuț Cristian,Răduță Giorgiana, 

Bardac Paula . Au fost abordate o serie de teme, în cadrul orelor de Consiliere și Orientare cu privire la igiena la școală și acasă, programul de 

lucru al elevului, etc.  
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 În semestrul al II lea  al anului școlar 2021- 2022 au fost desfășurate următoarele acțiuni cuprinse în graficul activităților extrașcolare: 

• Primăvara- Gânduri pentru mama;- cadrele didactice din învățământul primar: Lupea Daniela, Alexe Angelica, Ioan Iulia, Dumitru 

Nicoleta 

•  ,, Alege este dreptul tău” ---- Ioniță Marinela 

• Trafic de persoane, ,, Go UP no Gigh, ,, Întoarce cardul- prof. Belega Elena 

• Ziua Internațională a francofoniei- prof. Mitu Daniela 

• Paștele lea români: Lupea Daniela, Alexe Angelica, Ioan Iulia, Dumitru Nicoleta 

• Ziua Europei- prof. Oprea Daniela, Ștefan Cristina, Dima Florentina 

• ,, Suntem copiii Europei”- Lupea Daniela, Dumitru Nicoleta, Alexe Angelica, Ioan Iulia 

• 1 Iunie – Ziua Internațională a Copiilor- Oprea Daniela 

• Ziua Eroilor- Înălțarea- depunerea de flori la monumental închinat erolor neamului- Oprea Daniela 

• Proiectul,, 1 Iunie- altfel”;  

• Serbarea de sfârșit de an școlar: ,, Rămas bun școala mea: Lupea Daniela, Ioan Iulia, Dumitru Nicoleta, Alexe Angelica. 

• Activități antibullying- Bardac Paula 

 

 

16. Completarea bazei de date pe platforma ARACIP. 

 

Responsabil comisie, 

Prof. Ioniță Viorica 

 

 

CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

AN ȘCOLAR 2021 – 2022  

 

Obiective prioritare stabilite în anul școlar 2021 - 2022: 

1. Furnizarea de materiale motivaționale către beneficiari (elevi, părinți, cadre didactice) 

2. Construirea, editarea și transmiterea de resurse de consiliere psihopedagogică către beneficiari(elevi, părinți, cadre didactice) 

3. Oferirea suportului de consiliere psihopedagogic, on-line, la cererea beneficiarilor (elevi, părinți, cadre didactice) 

4. Menținerea unei relații cât mai eficiente cu beneficiarii elevi, părinți, cadre didactice 

5. Analiza nevoilor de consiliere la nivelul unității școlare; 

6. Autocunoaştere şi dezvoltare personală; 
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7. Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare ; 

8. Managementul învățării; 

9. Orientarea carierei; 

10. Educația pentru un stil de viață sanogen; 

11. Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale. 

 

1.Activităţi desfăşurate şi gradul de realizare a obiectivelor: 

1.1.Consilierea părinților: 

Nr. 

crt. 
Perioada 

Consiliere 

individuală 

Informare / consiliere de grup 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceal Total 

față în 

față 
online față în 

față 
online 

față în 

față 
online 

față în 

față 
online 

față în 

față 
online 

față în 

față 
online 

1. Anul școlar  

2021 - 2022 
47 4 5  7  15  146 26 173 26 

TOTAL:199 Total:51  

TOTAL: 

20 parinti consiliere de grup cabinet 

199 consiliere de grup cabinet/ clasă(lectorate,participare la ședințele cu 

părinții) 

  

 

Teme frecvente: 

Deschide-ți sufletul! 

Cine sunt Eu? 

Valorile în care cred! 

Stiluri de comunicare 

Harta emoțiilor 

Pași  în gestionarea  stresului 

Asertivitatea-o comunicare eficientă 

Exersez răspunsuri asertive 

Gestionarea conflictelor 
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1.2. Consilierea cadrelor didactice: 

Nr. 

crt. 
Perioada 

Consultanță / consiliere individuală 

față în față online 

1. Anul școlar 2021 - 2022 26 4 

TOTAL:30   

 

Teme frecvente: 

Deschide-ți sufletul ! 

Managementul clasei 

Gestionarea conflictelor 

Pași  în gestionarea  stresului 

Asertivitatea-o comunicare eficientă 

Exersez răspunsuri asertive 

Suport  consiliere psihopedagogică-orientarea carierei 

 

1.3. Consilierea elevilor: 

Nr. 

crt 
Perioada 

Consiliere individuală Consiliere de grup Activități la orele de dirigenție 

1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

f o f o f o f o f o f o f o f o f o f o f o f o f o f o f o 

1. Anul școlar  

2021 - 2022 

2  1  10  63 4 76 4 10  36  47  344 184 437 184 4  5  27  118 18 154 1

8 

Notă: 1 - preprimar, 2 – primar, 3 – gimnazial, 4 – liceal, f – față în față, o - online 

 

 Teme frecvente: 

Deschide-ți sufletul ! 

Ce forme îmbracă violența? 

Alegem negocierea,nu conflictul! 

Aptitudinile mele 

Copacul abilităților 

CV-ul și scrisoarea de intenție 

Interviul 
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Asertivitatea-o comunicare eficientă 

Exersez răspunsuri asertive 

Forme de manifestare a respectului 

Respectul-o obligație sau  un mod  natural de a fi? 

Ce jocuri prefer! 

Jocuri agresive și dezavantajele acestora 

Bullying și Cyberbullying 

Micul explorator 

Efectele bullying/cyberbullying 

Stop bullying! 

 

.Programe de training/ formare și dezvoltare profesională  (sesiuni de formare față în față, online, blended learning, platforme moodle etc.): 

 

Nr. 

Crt. 

Titlul 

programului 

Furnizorul 

 

Modul de 

desfăşurare (față în 

fața/online) 

 

Perioada  

Evaluare  / 

Certificare / 

Credite DA/NU 

1 

Metode moderne de învățare, predare și 

evaluare într-o epocă digitală  

Programul activităților transnaționale C1  

 

Activități 

transnaționale-C1 

Mikonos-Grecia  

 

Față în față 
18-22 octombrie 

2021 
nu 

 

1. Programe şi proiecte educaționale derulate: 

 

Nr. 

Crt. 

Titlul 

programului 

Locul de desfășurare 

 

Modul de 

desfăşurare (față în 

fața/online) 

Durata 

proiectului/ 

cursului 

( nr. ore) 

Evaluare  / 

Certificare / 

Credite DA/NU 

1. Proiect ROSE 
Liceul 

Tehnologic,,Sf.Ecaterina,, 
 Față în față /online 

Septembrie 2017-

iunie 2022 
 

2. 

Proiect POCU ,,Alegi educația,alegi 

succesul ! 

 

Liceul 

Tehnologic,,Sf.Ecaterina,, 
Față în față 

Noiembrie 2021-

decembrie 2023 
 

3 

Proiect-Vino la școală! Proiect pentru 

reducerea abandonului și creșterea 

participării la educație-CIC Labor 

Liceul 

Tehnologic,,Sf.Ecaterina,, 
online 

Noiembrie 2019- 

septembrie 2021 
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4 Program-Pas cu pas în carieră 
Liceul 

Tehnologic,,Sf.Ecaterina,, 
Față în față/online 

Septembrie 2021-

iunie 2022 
 

5 Program-O zi pentru viitorul meu 
Structura Școala 

Gimnazială nr.3 
Față în față Decembrie 2021  

6 Program-Împreună depășim obstacole 
Liceul 

Tehnologic,,Sf.Ecaterina,, 
Față în față/online 

Septembrie 2021-

iunie 2022 
 

7 Program-Caruselul emoțiilor 
Liceul 

Tehnologic,,Sf.Ecaterina,, 
Față în față/online 

Septembrie 2021-

iunie 2022 
 

8 
Program-Stop violenței!Nu te zidi în 

tăcere! 

Liceul 

Tehnologic,,Sf.Ecaterina,, 
Față în față/online 

Septembrie 2021-

iunie 2022 
 

 

2. Activităţi metodico-ştiinţifice (organizarea de simpozioane, cercuri, schimburi de experiență, dezbateri, conferințe, seminarii, ateliere de 

lucru, informări etc.): 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea 

activităţii 

Tipul  

activităţii  

 

 

Modul de 

desfăşurare (față în 

fața/online) 

Se menţionează explicit locul desfăşurării 

(sediul CJRAE/CJAP, 

unităţi de învăţământ, alte locaţii etc.) 

1 

Metode moderne de învățare, predare și 

evaluare într-o epocă digitală  

Programul activităților transnaționale C1 

-schimburi de 

experiență 
-față în fața Mikonos-Grecia 

 

3. Studii realizate (de sine stătător sau în parteneriat): 

 

Nr. 

crt. 

Tema studiului Obiective Grup țintă (nr. 

participanți) 

Perioada de 

desfășurare 

Parteneriat 

Da Nu 

1 Studiu analiză nevoi -oferirea suportului de consiliere 

psihopedagogică la cererea 

beneficiarilor (elevi, părinți, cadre 

didactice) 

621 Septembrie 2021-

octombrie 2021 

 x 

2 Studiu analiza –orientarea în carieră -optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-

părinţi  

-explorarea caracteristicilor 

personale,alternativelor pe piaţa 

muncii, privind orientarea în carieră 

125 elevi 

5 profesori 

12 părinți 

Septembrie 2021-

iunie 2022 

 x 
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4. Parteneriate interne și externe în proiecte, programe, burse, stagii, întâlniri, seminarii, activități etc.: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

programului 

Parteneri interni, 

externi 

Forma parteneriatului: acord, 

protocol, convenție etc. 
Obs. 

1 

Programul activităților transnaționale C1-Metode 

moderne de învățare, predare și evaluare într-o 

epocă digitală -ERASMUS 

externi protocol  

2 Petale-n vant externi protocol  

3 
Program de consiliere si orientare profesionala-

AJOFM Ialomita 
externi protocol  

4 

Campania,,Atingeri nedorite,,-,,Siguranta in mediul 

online,,-Poliția Proximitate,reprezentant Poliția 

Jud.Ialomița 

externi acord  

 

5. Marketing instituțional/ educațional: 

Se menționează activități de promovare (publicitate, mediatizare, diseminare) în ceea ce privește imaginea instituțională și oferta de 

programe educaționale. 

Activități desfășurate în cadrul proiectelor educaționale-diseminare,schimb experiență cu alte instituții cuprinse in Proiectele : 

 ,,Alegi educația,alegi succesul !- Program de măsuri integrate de tip ADS 

Programul activităților transnaționale C1-Metode moderne de învățare, predare și evaluare într-o epocă digitală -ERASMUS 

Proiect-Vino la școală! Proiect pentru reducerea abandonului și creșterea participării la educație-CIC Labor-Educație parentală-voluntariat 

Proiect ROSE-Orientarea carierei-clasele terminale 

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR, 

Băjan Maria 

 

Director, 

Prof.  Bratosin Gabriela Simona 

 


