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Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova 

 

   Înfiinţată în anul 1991, cu denumirea de Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, unitatea noastră școlară are o lungă tradiţie, în 
învăţământul doljean. Răspunzând nevoii de a oferi tinerilor din Craiova şi din împrejurimi o pregătire teoretică de calitate, 
instituţia a beneficiat de-a lungul timpului de un corp profesoral tânăr, entuziast şi de elevi care, într-o proporție importantă, 
au reuşite profesionale în cele mai variate domenii de activitate. Astfel, în cadrul liceului s-a realizat o continuitate a 
învăţământului, de la cel primar, la cel gimnazial şi liceal, crescând în mod semnificativ calitatea ofertei educaționale şi 
diversificând opţiunile şcolare ale elevilor. 

      În prezent, cei 1141 de elevi ai liceului învață într-un spaţiu primitor, dotat în mare parte cu mijloace moderne de 
învăţământ. Liceul Teoretic ”Henri Coandă” școlarizează și elevi din mediul rural în proporție de 25% . De asemenea, 
frecventează cursurile ciclurilor primar și secundar 20 elevi cu cerințe educative speciale. 

      În Liceul Teoretic ”Henri Coandă” își desfășoară activitatea 79 de cadre didactice, un corp profesoral energic, ambițios, 
dornic de implicare și interesat de dezvoltarea parcursului profesional. 95% din personalul didactic este reprezentat de 
profesori titulari. 10 de cadre didactice au și statutul de formatori pentru adulți și desfășoară activități de formare și 
consultanță acordate adulților (profesori, părinți, bunici, aparținători legali). Din păcate un număr relativ mic de cadre didactice 
au fost implicate în proiecte de parteneriat european sau în proiecte de mobilitate în spațiul european, în calitate de beneficiari 
direcți (15%). 

      Echipa managerială a liceului a conceput Proiectul de dezvoltare instituțională  2017-2020 în viziune integrată, incluzând în 
rândul țintelor strategice: realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă – EDD (ținta strategică 2), realizarea 



unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale 
elevilor (ținta strategică 3), precum și dezvoltarea dimensiunii europene, a egalităţii de şanse a echității și a incluziunii în 
educaţia elevilor (ținta strategică 4). Dezvoltarea durabilă este un concept valorificat în Proiectul de Dezvoltare Instituțională al 
Liceului ”Henri Coandă” în accepțiunea sa extinsă, din perspectiva politicilor socio-economice orizontale. Astfel, considerăm că 
eficacitatea educaţiei din perspectiva dezvoltării durabile se măsoară prin modificările ce au loc în atitudinea şi 
comportamentul oamenilor la nivel individual şi social. Aceasta este accepțiunea dezvoltării durabile și în acest spirit inițiem 
programe, proiecte, activități și inițiative care să stimuleze schimbarea comportamentală a beneficiarilor ofertei noastre 
educaționale. 

      Toate categoriile de elevi aflați în situații precare (elevi care provin din familii cu dificultăți de natură socio-materială, elevi 
cu un singur susținător legal, elevi care provin din familii cu unul sau ambii părinți plecați în strainătate, elevi din mediul rural și 
periurban, elevi cu CES) sunt vizate cu prioritate în cadrul programelor, proiectelor, activităților ce urmăresc dezvoltarea unei 
oferte școlare incluzive, care să încurajeze dezvoltarea personală și profesională. 

      Liceul Teoretic “Henri Coandă” a fost partener în derularea unor proiecte europene de tip Comenius și E-twinning care au 
oferit echipelor manageriale, profesorilor și elevilor școlii, dar și comunității locale pe care aceasta o reprezintă, oportunitatea 
de a se implica în activități de parteneriat și schimburi de experiență, care au contribuit la dezvoltarea dimensiunii europene a 
școlii. 

      Suntem în continuare preocupați de actualizarea strategiilor și tehnicilor moderne de predare – învățare – evaluare, de 
încurajarea învățării interdisciplinare, de dezvoltarea de noi programe școlare pentru curriculumul la decizia școlii sau de 
integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică curentă. Echipa managerială a școlii este ambițioasă, cu proiecte îndrăznețe 
și mari așteptări pentru elevi și profesori. Dorim cu toții ca liceul nostru, deși aflat în zona pericentrală și cu o populație școlară 
eterogenă, să fie un loc căutat pentru lucru și studiu, un pol de dezvoltare prin educație formală de calitate și programe 
extrașcolare de extindere a învățării pe tot parcursul vieții dincolo de cadrul formal specific, prin colaborarea cu organizații non-
guvernamentale interesate de educație, reprezentanți ai comunității locale, ai mediului de afaceri și promotori de politici locale 
și regionale în domeniul educației preuniversitare, stakeholderi importanți ce pot susține punerea în practică a proiectului de 



dezvoltare instituțională a liceului. Suntem astfel interesați de oferirea unei educații de calitate, de la lecţia concretă până la 
cele mai importante decizii manageriale. 

Managementul unității școlare : director, director adjunct, CA, comisii 
metodice și de lucru 

Echipa managerială a Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova în anul școlar curent este următoarea: 

 

Componența Consiliului de Administrație în anul școlar curent: 

1.  Brumar Mihaela ,director – președinte  
2. Vînturiș Irina, director adjunct – membru 
3. Gușman Maria – membru 
4. Mănescu Alexandru – membru 
5. Truică Ecaterina – membru 

Decizia nr. 

2362/23.08.2017 

Concurs 



6. Ivașcu Claudia – membru 
7. Nicolicea Romulus Victor, membru- reprezentantul Consiliului Local 
8. Marinescu Radu , membru – reprezentantul Consiliului Local 
9. Sirop Flavius Adrian , membru – reprezentantul Consiliului Local 
10. Popescu Claudiu Nicu,membru – reprezentantul Primarului 
11. Spiridon Gina, membru – reprezentantul Asociatiei de  Părinți  a L.T.H.Coandă. 
12. Dădulescu Bogdan, membru – reprezentantul Asociatiei de  Părinți a L.T.H.Coandă. 
13. Drugă Andreea,  membru – reprezentantul Consiliului Scolar al Elevilor din  T.H.Coandă (XIIA). 

Responsabilii comisiilor  metodice: 

 Comisia metodica a profesorilor din invatamantul primar (PREG, I-IV) – Lula Corina 
 Comisia metodica a profesorilor de limba si literatura română si limba latină- Stancu Mădălina 
 Comisia metodica a profesorilor de limba engleza-franceză – Vasile Corina 
 Comisia metodica a profesorilor de matematica si informatica- Dragan Otilia 
 Comisia metodica a profesorilor de stiinte ale naturii- Petrescu Ionela 
 Comisia metodica a profesorilor de istorie si geografie - Mănescu Alexandru 
 Comisia metodica a profesorilor de stiinte socio-umane si religie – Turcu Aurora 
 Comisia metodica a profesorilor de educaţie fizică, ed.plastică, ed.muzicală si ed. tehnologică – Ploae Liviu 
 Comisia metodică a diriginților – Ivașcu Claudia 

  

 

 

 

 



COMISII CU CARACTER PERMANENT1 

Nr. 

Crt. 

Comisii cu caracter permanent2 Componenta 

1.  Comisia pentru curriculum Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

PREȘEDINTE: BRUMAR MIHAELA 

2.  Comisia de evaluare și 

asigurare a calității3 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

PREȘEDINTE: NEGREA MIHAELA  

3.  Comisia pentru perfecţionare 

şi formare continuă 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

RESPONSABIL: LICULESCU MIRELA  

4.  Comisia de securitate și 

sănătate în muncă și pentru 

situații de 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

RESPONSABIL: PÎRLEA SORIN  

                                                           
1
 Numărul și specificul comisiilor cu caracter temporar sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (aprobat prin OM Nr. 5079/2016 din 31 august 2016) , Art. 79, alin (1).   
2
 Comisiile cu caracter  temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de 

învăţământ. 
3
 Propuneri; se va aplica procedura cf. ROFUIP. 



Nr. 

Crt. 

Comisii cu caracter permanent2 Componenta 

urgență 

5.  Comisia pentru controlul 

managerial intern 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

Comisia de monitorizare, 

coordonare și îndrumare 

metodologică a implementării 

și dezvoltării sistemului de 

control managerial intern la 

nivelul Liceului Teoretic ”Henri 

Coandă” Craiova 

Brumar Mihaela – Președinte 

Echipa de gestionare a 

riscurilor 

Vînturiș Irina – Președinte 

Popescu Carmen Cristiana - Membru 

6.  Comisia pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a 

faptelor de 

corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

RESPONSABIL: PREDUȘ ASINETA  



Nr. 

Crt. 

Comisii cu caracter permanent2 Componenta 

interculturalității 

7.  Comisia pentru proiecte , 

programe  si activitati 

extrascolare 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL:  IVAŞCU CLAUDIA  

MEMBRI: 

 

 

 

 

 

 

 



COMISII CU CARACTER TEMPORAR4 ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Nr. 

Crt. 

Comisii cu caracter temporar5 Componenta 

8.  Comisia pentru frecvență, 

combaterea absenteismului și a 

abandonului școlar  

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL: LACUSTA XENIA 

9.  Comisia pentru proiecte 

europene 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

RESPONSABIL: CAMEN SIMONA  

10.  Comisia pentru consiliere și 

orientare școlară și profesională 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL: FLOREA AMALIA 

11.  Comisia de promovare și 

reprezentare publică a instituției 

școlare 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

RESPONSABIL: IVAȘCU CLAUDIA 

                                                           
4
 Numărul și specificul comisiilor cu caracter temporar sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (aprobat prin OM Nr. 5079/2016 din 31 august 2016) , Art. 79, alin (1).   
5
 Comisiile cu caracter  temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de 

învăţământ. 



Nr. 

Crt. 

Comisii cu caracter temporar5 Componenta 

12.  Comisia pentru siguranta 

civică 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

PREȘEDINTE: BARBU GHEORGHE 

Vicepreședinte: Slăvulete Dan 

13.  Comisia pentru organizarea  

simulărilor examenelor naționale 

(EN VIII și Bacalaureat) 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL: COTEA IULIA 

14.  Comisia pentru verificarea 

documentelor școlare și a 

actelor de studii 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL: CIUCĂ AIDA 

8. Comisia de cercetare 

disciplinară 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL: CHIREA CRISTIANA 

9. Comisia pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL: VASILE CORINA 

10. Comisia pentru dezvoltare Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 



Nr. 

Crt. 

Comisii cu caracter temporar5 Componenta 

durabilă RESPONSABIL: POPESCU MIHAELA 

11. Comisia pentru buna 

functionare a   cantinei si a 

internatelor școlare 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

RESPONSABIL: PARICI IRINA 

12. Comisia pentru organizarea și 

desfășurarea serviciului pe 

școală 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL: DRĂGAN OTILIA 

13. Comisia de gestionare a 

Programului Național ”Laptele 

și cornul” 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

PREȘEDINTE: BRUMAR MIHAELA 

RESPONSABIL: TĂLĂU ROMEO 

14. Comisia de gestionare a 

burselor școlare 

Director coordonator: VÎNTURIȘ IRINA 

PREȘEDINTE: VÎNTURIȘ IRINA 

RESPONSABIL: MÎZGACIU IONELA 



Nr. 

Crt. 

Comisii cu caracter temporar5 Componenta 

15. Comisia sportului școlar Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

Președinte: BRUMAR MIHAELA 

Președinte executiv: BOUREANU NICOLETA 

16. Comisia de selecționare a 

documentelor de arhivă 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

Responsabil: Tălău Mihaela 

17. Comisia de gestionare a 

activităților derulate prin 

SIIIR 

Director coordonator: BRUMAR MIHAELA 

Administrator SIIIR: Popescu Ioana 

 

 

 

 



Prioritățile, strategia, țintele strategice ale școlii 

PRIORITĂȚILE LTHC: 

Priorităţi naţionale: 

1. Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot 
parcursul vieţii; 

2. Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională; 
3. Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor 

principii; 
4. Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare private. 

Priorităţi regionale și locale 

1. Reproiectarea sistemului de management educațional la nivelul Inspectoratului școlar Județean Dolj și a celor patru componente majore ale 
acestuia (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), pe baze metodologice riguroase; 

2. Crearea unui climat favorabil inițiativei personale care să stimuleze competiția, în sens pozitiv, în scopul obținerii unor rezultate din ce în ce mai 
bune. Asigurarea caracterului stimulativ și motivațional al inspecției școlare; 

3. Realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul judetului Dolj, prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, 
sporirea accesului la educația de calitate, asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor. 

STRATEGIA LTHC: 

Strategia Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova este concretizată în promovarea unei oferte educaţionale care are în centrul activităţii 
sale elevul şi satisfacerea nevoilor acestuia de formare pentru o carieră care să fie atractivă pe piaţa forţei de muncă. 

Viziunea 

”Excelență în educație” / SEMPER EXCELSIUS! 



Misiunea 

Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova  acordă fiecărui elev șansa de a atinge excelența în tot ceea ce întreprinde, punându-i în valoare 
calitățile personale,  formându-l ca om independent, responsabil, încrezător în forțele proprii și pregătit să lucreze în echipă. 

Prin parteneriatul cu părintii, cu stakeholderii interesați de oferta educațională a liceului și cu reprezentații comunității locale, Liceul Teoretic 
”Henri Coandă” din Craiova creează un mediu primitor, sigur, creativ, multicultural și deschis comunicării. 

Oferim: 

 un mediu de învățare și dezvoltare individuală profesionist, cald și sigur, în care fiecare om contează și unde fiecare elev este tratat cu demnitate, 
reușind astfel să își dezvolte încrederea în forțele proprii și stima de sine; 

 educație holistică, urmărind dezvoltarea abilităților de viață și a competențelor individuale, din perspectiva dezvoltării durabile; 
 un spațiu multicultural, care încurajează și promovează respectul pentru diversitate, elevii sunt educați să devină cetățeni globali, responsabili ai 

societății postmoderne. 

 VALORILE  LTHC: 

C reativitate 

O nestitate 

A ngajament 

N ecesitate 

D ăruire 

A firmare 



Creativitate 

 creativitatea elevilor și a dascălilor este descoperită și stimulată printr-o multitudine de metode, atât în cadrul orelor de curs, cât și în cluburile after-
school și în întâlnirile metodice ale cadrelor didactice; 

 elevii sunt motivați prin utilizarea metodelor și strategiilor de predare active, moderne, inovative și inspiraționale. 

Onestitate 

 predarea și învățarea reprezintă prioritatea personalului didactic și a elevilor; 
 suntem conștienți de faptul că succesul elevilor și calitatea procesului educativ reprezintă încununarea muncii si dovada eficienței întregii  echipe de 

management, a implicării corespunzătoare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic și a alocării eficiente a resurselor; 
 educația este centrată pe elev – fiecare elev este tratat individual și fiecare este încurajat și sprijinit pentru a-și valorifica la maximum potențialul ; 
 ne stabilim obiectivele în așa fel încât să ridicăm stima de sine a elevilor și motivația pro-activă a cadrelor didactice, monitorizând continuu 

progresul acestora, îmbunătățind astfel relația de colaborare dintre elevi și profesori ; 
 elevii înzestrați cu talente deosebite beneficiază de șansa descoperirii și afirmării. 

Angajament 

 toate programele pe care le propunem – sistemul de merite și avertismente, certificatele de merit, Programul ”Peer Mediation”, Programul de 
Leadership, Programul ”Academia 14+”, Programele de educație a părinților ”Educăm așa” și ”Împreună responsabili”, Programul ”Urbis Salvus”, 
Programul ”Eco-Școala”, Programul pentru elevi  și dascăli “Excelența în educație”  – încurajează formarea unei atitudini pozitive față de educație și 
procesul de învățare, dezvoltă respectul pentru valorile autentice și asigură afirmarea unei conduite profesionale/civice exemplare; 

 toți profesorii și membrii staffului sunt preocupați de atingerea celor mai înalte standarde, fiind dedicați dezvoltării personale și 
profesionale continue ; 

 elevii, profesorii și intreg staff-ul școlii sunt direct implicați în sprijinirea acțiunilor caritabile, umanitare locale  și în colaborarea cu organizatii 
neguvernamentale, pentru a contribui la bunăstarea comunității în care ne desfășurăm activitatea. 

Necesitate 

 avem curajul și abilitatea de a ne susține propriul sistem de valori; 
 avem capacitatea de a ne asuma cu perseverență drepturile și obligațiile care derivă din statutul de membru al comunității noastre școlare și 

sociale ; 



 cerem ordine, punctualitate și respectarea autorității școlii; 
 promovăm cooperarea cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți economici etc.) 
 cunoaștem, ne asumăm și cultivăm valorile naționale, regionale și locale. 

Dăruire 

 toți profesorii și membrii staffului  dovedesc integritate morală și  profesională, manifestă deschidere la nou în relaţii interumane, către practici 
europene, pentru parteneriat durabil, responsabilitate socială și profesională și implicare în cresterea calitatii activitatii didactice și a prestigiului 
școlii; 

 elevii, profesorii și întreg staff-ul școlii dau dovadă de respect și toleranță, onestitate și corectitudine intelectuală, imparțialitate, independență, 
obiectivitate, autoexigență în exercitarea profesiei; 

 toate cadrele didactice și didactice auxiliare manifestă interes, responsabilitate și perseverență pentru dezvoltarea profesională. 

Afirmare 

 educația este centrată pe elev – fiecare elev este apreciat ca individ cu nevoi unice; 
 credem cu tărie că fiecare elev trebuie să-și valorifice potențialul la maximum; 
 fiecărui membru al comunității noastre îi sunt recunoscute și apreciate realizările; 
 celebrăm diversitatea și oferim tuturor șanse egale la educație. 

ȚINTELE STRATEGICE ALE LTHC : 

 Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe  responsabilizare și implicare pro-activă. 
 Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă (EDD)[1]; 
 Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a      strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor; 
 Dezvoltarea dimensiunii europene, a egalităţii de şanse a echității și a incluziunii  în educaţia elevilor; 
 Transformarea unității școlare într-un pol de excelență în educația pe tot parcursul vieții, la nivel local, naţional şi internaţional ; 
 Asigurarea transparenței intrainstituționale, prin facilitarea unui sistem de comunicare eficient și eficace. 

[1] Dezvoltarea durabilă este un concept valorificat în prezentul Proiect de Dezvoltare Instituțională în accepțiunea sa extinsă, din perspectiva 
politicilor socio-economice orizontale. Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării este 
imbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea economică, 
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protecția mediului și abordare socială. Astfel, eficacitatea educaţiei din perspectiva dezvoltării durabile se măsoară prin modificările ce au loc în 
atitudinea şi comportamentul oamenilor la nivel individual şi social. Protectia mediului este ”parte integrată a procesului de dezvoltare”, dar 
dezvoltarea durabilă nu se reduce la aceasta. (Declaratia asupra Mediului si Dezvoltarii, Rio de Janeiro, 1992). 

Considerăm ca strategia noastră este oportună şi adecvată, deoarece: 

 ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii de învățământ; 
 respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale; 
 este realizabilă cu resursele existente şi previzibile; 
 foloseşte eficient resursele disponibile; 
 conduce la creşterea calităţii educaţiei în şcoală; 
 asigură un climat educaţional sănătos, psihointelectual şi moral pentru elevi; 
 lărgeşte accesul la educaţie al tuturor elevilor şi tinerilor. 

 

 

 

 

 

 



Managementul calității – CEAC 

 

 



Comisia pentru evaluarea şi asigurare a calității (CEAC) – Responsabil: Prof. Negrea Mihaela 

      În cadrul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova își desfășoară activitatea Comisia pentru evaluarea şi asigurare a calității (CEAC). Aceasta are 

următoarele  atribuții (cf.art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu  completări şi modificări prin LEGEA nr. 

87/2006, cu modificările ulterioare): 

1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de 

educație, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege; 

2. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoştință tuturor 

beneficiarilor prin afişare sau publicare; 

3. formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. 

       Activitatea comisiei are în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale 

şi profesionale, arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri, astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii. 

      Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova își desfășoară activitatea anual, conform planului 

operațional și planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate, având următoarele obiective  strategice : 

1. Dezvoltarea unei culturi orientate spre calitate la nivelul întregului personal al liceului (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal 

nedidactic), al elevilor şi al părinţilor. 



2. Realizarea unei diagnoze complete despre interesele, cunoştinţele si competenţele necesare elevilor în vederea integrării lor profesionale. 

3. Eficientizarea procesului de învăţare-evaluare şi transformarea acestuia într-un proces activ-participativ prin încurajarea implicării elevilor în 

propria lor formare si prin diversificarea instrumentelor de evaluare. 

4. onitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor. 



      Pentru  fiecare obiectiv strategic anual se stabilesc obiective specifice, acțiuni, instrumente/resurse, responsabili, termene, modalități de evaluare și 

indicatori de realizare, Se analizează standardele de referință, rapoartele de activitate ale comisiilor și compartimentelor, rezultatele chestionarelor 

aplicate de către CEAC și se elaborează conținutul RAEI pentru anul școlar anterior, se stabilesc planuri de îmbunătățire, toate documentele fiind 

înregistrate electronic pe platforma ARACIP (https://calitate.aracip.eu/). Anual au fost elaborate: documentele proiective ale comisiei, Planul 

operational, Regulamentul de functionare a comisiei, Planul managerial, prin identificarea punctelor slabe descoperite în urma rapoartelor de 

monitorizare internă şi actualizarea celor care nu au fost îmbunătăţite. S-au stabilit responsabilităţi individuale şi termene de realizare pentru fiecare 

membru CEAC și s-a iniţializat  RAEI prin completarea  bazei de date a şcolii. A fost revizuită Procedura de aplicare a analizei SWOT în evaluarea activităţii 

comisiilor și s-a elaborat Procedura privind analiza culturii organizaționale. A fost inițializată reactualizarea manualului propriu al calității. 

         Pentru diseminarea informațiilor a fost realizat un grup de discutii și de partajare de fișiere (ceac_henricoanda@googlegroups.com), accesibil la 

adresa https://groups.google.com/d/forum/ceac_henricoanda. Grupul este închis și accesibil tuturor cadrelor didactice care au optat pentru înscrierea în 

grup. Documentele au fost stocate în Google Drive. De asemenea, a fost creat o adresă de poștă electronică, ceac.henricoanda@gmail.com, cu scopul 

facilitării comunicației între cadrele didactice și C.E.A.C. 
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Plan de școlarizare /cicluri de învățământ  

 

 



 
 

 

 



Resurse curriculare 

RESURSE CURRICULARE : date referitoare la oferta curriculară a școlii (curriculum nucleu și curriculum la dispoziția școlii), 
proiectate pentru anul școlar 2017-2018: 

 CICLUL PRIMAR: 

 

CICLUL SECUNDAR INFERIOR: 

 



CICLUL SECUNDAR SUPERIOR: 

 

Schemele orare / cicluri de învățământ 

      Schemele orare sunt stabilite la nivelul unității școlare de Comisia pentru curriculum. Ele reprezintă modalități de particularizare a planului-
cadru de învățământ pentru fiecare clasă, în funcție de opțiunile exprimate pentru completarea trunchiului comun cu diferite tipuri de 
curriculum la decizia școlii. Schemele orare pun în relație discipline obligatorii și discipline opționale cu numărul de ore pentru care s-a optat. 



 

 



 

 



 

 



 

 

  

 

 

 



Disciplinele opționale care se vor studia în anul școlar 2018-2019 sunt 
următoarele: 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: 

 Călătorie în lumea poveștilor 

 Mai întâi caracterul-curs aprobat prin OMEN nr.5864/28.12.2017 

 Bunele maniere 

 Codul bunelor maniere 

 În lumea poveștilor 

 Călătorie în jurul lumii 

 Probleme cu probleme 

2. ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL: 

 Rădăcini latine în cultura și civilizația românească 

 Prietenul meu calculatorul 

 Matematica în viața cotidiană 

3. ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL: 

 Geografia Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii 

 Estetica artei vizuale 

 Fizicieni celebri 

 Educație pentru sănătate 

 Istoria Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii 

 Adolescența și autocunoașterea 

 Elemente de cultură și civilizație engleză 

 Get ready for CAE 



 Probleme fundamentale ale lumii contemporane-aprofundare 

 Educatie financiară 

 Drepturile omului 

 Dezbatere, oratorie si retorica 

 Proiectare pagini WEB 

 Tehnici de laborator în fizică 

 Tehnici de analiză a textului literar 

 Proiectare pagini WEB 

 Elemente de calcul diferențial 

 Istoria artei muzicale 

 Aplicaţii ale legilor fizicii 

 Educatie pentru democratie 

 Structuring essays 

 Matematici financiare și elemente de statistică 

 Lectura și abilitățile de viață  

 Grafică pe calculator. 

 Corel Draw 

 Aplicații ale chimiei în viața cotidiană 

 Prelucrarea fotografiilor digitale 

Învățământ alternativ – Step-by-step 

Clasele Step by step de la ciclul primar te invită să le descoperi, sprijinind nevoia de dezvoltare a copiilor şi creând un spaţiu în care elevii pot învăţa prin 
descoperire. La această vârstă, copiii învaţă prin asocierea informaţiilor noi cu cele deja cunoscute, utilizând deopotrivă materiale noi, alături de cele familiare. 
Modul de organizare al unei clase step by step este foarte important, deoarece trebuie să creeze spaţii în care copiii să se simtă confortabil, în siguranţă şi dornici 
de explorare. În clasele step by step, mobilierul din lemn are dimensiunile potrivite pentru nivelul de vârstă şi este distribuit în sală, astfel încât să creeze spaţii sau 
centre de studiu. În cadrul centrelor de studiu copiii îşi pot desfăşura activitatea individual sau în grupuri mici sub îndrumarea unui cadru didactic. Materialele cu 
care sunt dotate aceste centre sunt accesibile copiilor, încurajând alegerea şi negocierea. 



       Sălile sunt decorate de copii împreună cu echipa doamnelor învăţătoare şi profesori, iar în dreptul fiecărui centru de activitate există spaţii speciale pentru 
afişarea tuturor lucrărilor realizate de elevi pe parcursul zilei. 

La nivelul fiecărei clase sunt amenajate: 

 un panou special pentru anunţarea aniversărilor şi marcarea sărbătoriţilor; 
 un spaţiu în care se afişează regulile după care funcţionează fiecare clasă în parte, stabilite de elevi, sub îndrumarea doamnelor învăţătoare la fiecare 

început al anului şcolar şi îmbogăţite sau modificate pe parcursul anului, în funcţie de nevoile clasei; 
 un centru tematic în care sunt puse la dispoziţia copiilor materiale specifice temei (zilnice sau săptămânale) abordate; 
 un spaţiu în care se afişează orarul clasei şi programul zilnic, stabilit de elevi împreună cu doamnele învăţătoare; 
 un spaţiu larg, în care se realizează Întâlnirea de dimineaţă, în care elevii au posibilitatea de a expune în faţa colegilor opiniile şi ideile personale, de a 

povesti experienţe sau de a propune rezolvări pentru anumite situaţii cu care grupul se confruntă. 

 

 

 

 

 

 



Cercuri și cluburi școlare 

În cadrul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova își desfășoară activitatea  6 cercuri și cluburi școlare pentru elevii ciclurilor gimnazial și liceal. 

Nr.crt. Denumire Cerc/Club Locație Program Prof. coordonator 

1. Art - Club de lectură și scriere 

creativă 

C13 Luni, 14.00 - 15.00 Brumar Mihaela 

2. Clubul Cetatenia activă Cabinetul de 

geografie sau sala 

101 

Marți, 14.00-15.00 Manescu Alexandru 

3. Clubul de Arte Sala specializată de 

desen, corp C 

Joi, 14.00-15.00 Slăvulete Dan 

4.  Clubul de dezbatere, oratorie și 

retorică 

CIAPS Vineri, 14,00 – 15,00 Burtea Lavinia 

 

 

 

 

 



Dimensiunea europeană a LTHC 

Dimensiunea europeană a Liceului Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova 

Pagina web dedicată: https://proeucoanda.wordpress.com 

 

Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova – Școală europeană: 

2009 – 2012 

2012 – 2015 

2017 – 2020 

https://proeucoanda.wordpress.com/


 VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală : 

1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general 
valabile: adevăr, bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie; 

2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, conceptul de dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a 
face faţă provocărilor prezente şi viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea acestora; 

3. COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi internaţionale; 
4. DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate la nivelul instituţiei noastre. 

Cele mai importante caracteristici ale şcolii relevante pentru dimensiunea europeană în educaţie sunt : 

 Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova are ca obiectiv fundamental educarea, instruirea, formarea spirituală, multi- și interculturală şi transmiterea 
valorilor şi modelelor europene întregii comunității educaționale (profesori, elevi, părinți, stakeholderi). Dorim să satisfacem nevoia fiecăruia de a fi 
competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale societăţii durabile. Şcoala 
dispune de un colectiv de cadre didactice şi elevi cu deschidere pentru colaborare cu colective din alte ţări, pentru participare la proiecte de reformă 
educaţională. 

 Baza materială (cabinetele disciplinare, laboratoarele de fizică și chimie, sălile de studiu specializate de informatică, Laboratorul AEL, Cabinetul de consiliere 
psihopedagogică, CIAPS Centrul de informare și Asistență pentru Proiecte Școlare, etc) permite legături permanente cu partenerii noştri din şcoli aparţinând 
Comunităţii Europene, facilitând dialogul constructiv, însuşirea şi aplicarea strategiilor de învăţare europene. Implicarea în proiecte şi parteneriate europene a 
adus o nouă viziune a şcolii dând impulsuri noi asupra întregului demers didactic. Acestea trebuie însă continuate și dezvoltate. Schimburile de experienţă vor 
conduce la asimilarea de exemple de bune practici cu o influenţă pozitivă în dezvoltarea competenţelor lingvistice, social-civice, digitale, de sensibilizare şi 
exprimare culturală. Astfel, se va contura pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un profil ,,de formare european”, pentru a învăţa să înveţe pe 
parcursul întregii vieţii. Vor fi oferite instrumente ale muncii în echipă, o pregătire adecvată dezvoltării competenţelor de comunicare şi colaborare, iniţiativă 
şi autonomie, a unor competenţe sociale şi transculturale. 

 Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova este promotorul diversităţii culturale şi al schimbului liber de valori la scară locală, naţională şi internaţională, 
prin achiziţia de informaţii privind culturile ţărilor europene dar şi prin promovarea imaginii României peste hotare. 

       Din anul 2004 liceul a fost implicat în derularea de proiecte naţionale şi europene. Schimbul de experienţă şi cooperarea au fost promovate de liceu prin 
implicarea directă a acestuia în proiecte Comenius (2 parteneriate școlare și 10 burse individuale) și E-Twinning (4 proiecte) realizate prin colaborarea cu școli, 
consorții, asociații și fundații interesate de educație, la acestea adăugându-se un număr considerabil de programe și activități locale și regionale de profil. 

Activitățile desfășurate în cadrul mobilităților și parteneriatelor strategice europene au deschis cadrul formării, schimbului de idei și învățării în parteneriat, 
au ajutat elevii și profesorii să dezvolte un dialog intercultural, să facă schimb de experiențe, să conștientizeze mai accentuat și să respecte diferențele economice, 
sociale, culturale și de mediu dintre țări, precum și caracteristicile personale, tradițiile și obiceiurile partenerilor. 



Trei domenii prioritare sunt alese ca priorități ale școlii din această perspectivă: dezvoltarea competențelor digitale, dezvoltarea de curricule inovative, 
moderne și dezvoltarea managementului școlar prin dezvoltarea calității educației. În cadrul acestor opțiuni cheie alese, domeniul TIC este larg reprezentat la 
nivelul schemelor orare ale ciclului secundar, curriculum nucleu și curriculum la dispoziția școlii – 63 de ore de informatică și TIC. Dezvoltarea competenţelor 
digitale ale elevilor, pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea manualelor şcolare digitalizate, precum şi crearea de biblioteci virtuale sunt opțiuni strategice ale 
Planului de dezvoltare instituțională (PDI), ținta strategică 3, realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe 
dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor. De asemenea, dezvoltarea de curricule inovative, se încadrează în aceeași țintă strategică din PDI. În plus, Comisia de 
evaluare și asigurare a calității din școală desfășoară o activitate intensă pentru a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii și pentru a îmbunătăţi 
calitatea întregii activităţi din scoală. 

Dimensiunea incluzivă a LTHC 

             Politica managerială a Liceului Teoretic ”Henri Coandă”, din Craiova vizează în mod constant asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a întregului 
proces instructiv-educativ, pentru elevii care provin din medii sociale defavorizate, aparţinând unor minorităţi, elevi cu CES[1], cu părinţi plecaţi în străinătate sau 
aflaţi în plasament. 

            Astfel, toate cadrele didactice, angajaţii unităţii, dar şi elevii unităţii sunt instruiţi să aibă un comportament civilizat, deschis şi afectiv faţă de copii cu cerințe 
educative speciale, în ideea integrării reale a acestora în colectivele şcolii, fără nici o discriminare. 

            Şcoala asigură logistic şi administrativ accesul elevilor cu CES în unitatea şcolară, având la dispoziţie personal specializat (profesor itinerant), medici, asistenți 
medicali, părinte supraveghetor, şi acordă  burse sociale sau medicale  elevilor din medii defavorizate. 

De asemenea, școala inițiază și dezvoltă programe educaționale  de intervenție personalizată pentru elevii cu CES și pentru copiii în situaţii de risc ridicat: familii 
monoparentale, elevi instituționalizați sau aflați în plasament familial, elevi aflați în grija bunicilor sau a altor rude, elevi cu CES, elevi care provin din familii cu nivel 
economic scăzut. 

            Este, totodată, stabilită o atitudine nediscriminatorie faţă de elevii ce aparţin unor minorităţi etnice sau religioase, asigurându-li-se toate condiţiile prevăzute 
de normativele în vigoare pentru libera exprimare şi accesul neîngrădit la actul educaţional, în vederea desăvârşirii pregătirii profesionale şi a formării personalităţii 
umane. 

[1] CES = Cerințe Educative Speciale 
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LTHC în comunitate 

Şcoala se deschide spre mediul comunitar prin : 

 oferta de învățământ incluziv 

Politica managerială a Liceului Teoretic „Henri Coandă” Craiova a vizat în mod constant asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului instructiv-
educativ, pentru elevii care provin din medii sociale defavorizate, aparţinând unor minorităţi, elevi cu CES, cu părinţi plecaţi în străinătate sau aflaţi în plasament. 

Şcoala a asigurat logistic şi administrativ accesul elevilor cu CES în unitatea şcolară, având la dispoziţie personal specializat (profesor itinerant), medic, 
asistent, părinte supraveghetor, şi a acordat burse sociale sau medicale altor elevi din medii defavorizate. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm posibilitatea unor 
elevi de a servi masa de prânz gratuit la cantina restaurant a liceului şi cazarea fără plată în căminul internat. 

A fost, totodată, stabilită o atitudine nediscriminatorie faţă de elevii ce aparţin unor minorităţi etnice sau religioase, asigurându-li-se toate condiţiile 
prevăzute de normativele în vigoare pentru libera exprimare şi accesul neîngrădit la actul educaţional, în vederea desăvârşirii pregătirii profesionale şi a formării 
personalităţii umane.  

  modalități  de realizare a colaborării şcoală- comunitate 

Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea acestor activităţi comune. Prin  programe şi acţiuni specifice, desfășurate pe tot 
parcursul anului școlar, dar mai ales în cadrul Programului Național ”Școala Altfel” se creează şi se dezvoltă legături multifuncţionale între şcoală şi societatea civilă. 

Se fac eforturi pentru orientarea Liceului Teoretic ”Henri Coandă” spre: 

– dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

– creşterea participării la programele de dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active; 

–  stimularea spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională. 

 



Structuri asociative 

Relația elevi-părinți-comunitate locală 

       În mod permanent, relația elevi-școală-familie a fost optimizată prin colaborarea, atât cu echipa managerială a Liceului Teoretic ”Henri Coandă”, cât și cu 
cadrele didactice, dar mai ales cu profesorii diriginți în vederea menținerii unei constante legături cu familiile elevilor noștri, în calitate de parteneri în procesul de 
formare a unei personalități competitive, în concordanță cu standardele societății actuale. 

      De asemenea, un rol important îl ocupă, la nivelul unității noastre de învățământ, Consiliul Școlar al Elevilor, structură condusă și organizată doar de 

elevi, factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev, prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii putându-și alege 

reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii, precum și Asociația de Părinți, în cadrul căreia sunt dezbătute diverse subiecte de interes pentru 

părinții elevilor noștri, comunicarea având în vederea implicarea elevilor în activități sustenabile, dar și prevenirea abandonului școlar, a absenteismului 

și a delincvenței juvenile. 

      Pe parcursul întregului an școlar, au loc întâlniri cu profesorul consilier psihopedagogic, fie la recomandările profesorilor diriginți, fie la solicitarea familiilor aflate 
în dificultate din punct de vedere al relaționării cu copiii. 

      Comisia de Parteneriat Școală-Familie își propune ca pe viitor să intensifice activitățile cu părinții, un puternic motiv fiind și existența examenelor 

naționale, părinții fiind necesar  a fi informați frecvent cu privire la rezultatele școlare pentru a fi înregistrat un număr cât mai mic de eșecuri. 

      Relaţia liceului cu comunitatea locală a fost menţinută prin implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi derulate în parteneriat cu Primăria, Poliţia, 
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj, Biserica şi O.N.G.-uri. 

      Dintre partenerii care au susţinut L.T. „Henri Coandă” în activitățile și proiectele derulate pe parcursul ultimilor ani, menționăm: 



 Inspectoratul Şcolar Județean Dolj; 
 Casa Corpului Didactic; 
 Universitatea din Craiova; 
 IPJ Dolj, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii ; 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ; 
 Inspectoratul de Jandarmi Dolj ; 
 Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj; 
 Secţia nr. 3 Poliţie ; 
 Teatrul Național “Marin Sorescu”; 
 Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”; 
 Muzeul Olteniei; 
 Asociația CEDRU- Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Craiova, 
 Asociația Centrul Regional de Economie Socială ; 
 Şcoala Specială Gimnazială « Sf. Vasile » Craiova ; 
 Parohia Sfântul Calinic Cernicanul; 
 Parteneri media : Gazeta de Sud, Cuvântul Libertății, Alege TV. 

 

Stakeholderi și colaboratori ai LTHC 

Dintre partenerii L.T. „Henri Coandă”, menţionăm: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; 
 Casa Corpului Didactic; 
 Asociaţia CEDRU Craiova ; 
 IPJ Dolj, Compartimentul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii ; 
 Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Dolj ; 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean « Mihai Bravul », Dolj ; 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Oltenia » Dolj ; 
 Secţia nr. 3 Poliţie ; 
 Primăria Comunei Robănești ; 
 Ford Motor Company ; 



 Centrul Regional de Economie Socială ; 
 Asociația Eurotunda ; 
 Direcția Județeană pentru Tineret și Sport; 
 Asociaţia de părinţi a Liceului Teoretic „Henri Coandă”; 
 Biblioteca Liceului Teoretic „Henri Coandă”; 
 Parteneri media. 

 

Bibliotecă – nr. de volume, program 

 Program cu publicul: 8.00 – 16.00 

 Bibliotecari: 

                  Nistor Ramona 

                          Firescu-Nărtea Daria 

 Bibliotecă şcolară 

 număr de volume – 25606 

 număr de cititori anual – 1035 

 

 

 



Program școală 

 Program școală : 

 schimburi/ture – 1 tură ( cursuri ) 

  durata orei de curs     50 de  minute 

  durata pauzelor     10 minute,  pauza mare  20  de minute 

  interval orar zilnic: 

 invatamant gimnazial si liceal      8,00-14,00 

  învățământ tradițional      8,00-12,00 

 step-by-step         8,00-16,00. 

 

Cabinete medicale, spații sanitare 

 Cabinete medicale: 

 cabinet de medicină scolară         program zilnic 7,30 -17,00 

 cabinet stomatologic                    program zilnic 8,00 -16,00. 

 

 

 



 Cadre medicale  Liceul Teoretic “Henri Coandă”: 

COSTINESCU  FELICIA medic scolar 

GHINULESCU CLAUDIA medic scolar 

ILIUTA CARMEN asistent 

ODOLBASA GABRIELA asistent 

AGARLITA IRINA ELENA medic stomatolog 

LUTA FELICIA asistent 

 Spaţii sanitare 

 Izolator- internat fete -7 paturi 

 Infirmerie-internat fete si internat băieți. 

 

Securitatea elevilor în incinta școlii 

 Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova dispune de: 

  supraveghere video  –  Școală Corpurile  A, B, C , D Interior și Exterior și poarta de acces în unitate; 

  proceduri de acces  în unitate – sistem de acces pe bază de cartelă magnetică; 

 porțile pentru intrarea cu autoturismele acționate cu telecomandă; 



 însemne distinctive – ecuson. 

Încadrare personal didactic auxiliar 

Încadrare – Personal didactic auxiliar : 

 bibliotecari: 
 Gavrila Ramona, titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 
 Nărtea –Firescu Daria, titular prin transfer / contract de munca durata nedeterminata 

 laboranți : 
 Roșianu Aida – titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 
 Prunaru Victoria – titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 

 serviciul secretariat : 
 Tălău Mihaela – secretar sef, titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 
 Drăghicioiu Paula Luminita-secretar- titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 
 Popescu Ioana – analist programator , titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata  

 serviciul contabilitate: 
 Popescu Carmen Cristina – contabil sef , titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 
 Vițelaru Camelia Florentina-admin. financiar , titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata  

 serviciul administrativ: 
 Tălău Dumitru Romulus , titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 

 internate scolare: 
 Popescu Cristina – pedagog, titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 
 Vizitiu Alin Lavinel – pedagog, titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 
 Trașcă Maria – supraveghetor noapte, titular prin concurs / contract de munca durata nedeterminata 
 Stănel Cristiana Andreea – supraveghetor noapte, detașat / contract de munca durata determinata 

 



Încadrare – personal didactic 

Date privind personalul didactic în anul școlar 2017-2018: 

 

 

 



Număr de clase, elevi și posturi (personal didactic și personal didactic auxiliar și nedidactic)  în anul școlar  2016-2017 : 

 

Număr de profesori metodiști: 8 

Număr de profesori responsabili de cerc pedagogic: 6 

Număr de profesori mentori:  2 

Număr de profesori formatori:  16 

Cadre didactice titulare_2016-2017 

 

 

 

 



 

Resurse materiale 

         Resurse materiale: 

         Numărul sălilor de clasă – 42 

         Numărul laboratoarelor şi cabinetelor-23 

         laborator informatica – 3 

Laborator Info 1       25+1 calculatoare + 1 imprimantă + Videoproiector 

Laborator Info 2       23 calculatoare + 1 laptop + Videoproiector 

Laborator Info 3       16 calculatoare 

•         Dotări IT: 

•         114 calculatoare 

•         15 laptopuri 

•         13 videoproiectoare  ( 4 Inv. primar + 9) 

•         6 xeroxuri 

•         4 TV la clasele de învăţământ primar 

Toate calculatoarele sunt conectate la internet:  

- abonament fibra optică Furnizor RCS/RDS, viteza de download  100 Mbps – Corp școală B, corp școală A - administrativ 



- abonament fibra optică Furnizor TELEKOM, viteza de download  100 Mbps – Corp școală A – învățământ primar; Corp C - 

Laboratoarele de Informatică, Cămin fete, Corp D - Cămin băieți. 

 

         laborator chimie - 1 

         laborator biologie - 1 

         laborator fizică - 1 

 

 cabinete( ed. tehnologica, ed.muzicală, geografie, religie, socio-umane, istorie, lb. romană, matematică, 
limba franceză, limba engleză, ed. fizică, informatică, fizică, chimie-biologie, C.I.A.P.S., C.E.A.C., Cabinet scolar de 
asistenta psihopedagogică)-17 

 Baza sportivă 

 Săli de sport – 2 

 Teren de fotbal( teren sintetic) – 1 

 Terenuri de baschet – 2 

 Starea clădirilor, număr corpuri – 8 corpuri 

 Cladire Scoala Corp A – stare tehnică bună 

 Cladire Scoala Corp B – stare tehnică bună 

 Cladire Cămin -Internat Corp C – stare tehnică bună 

 Cladire Cămin -Internat Corp D – stare tehnică bună 



 Cladire Scoala Corp E – stare tehnică satisfăcătoare 

 Cantină – stare tehnică bună 

 Sală de Sport – stare tehnică bună 

 Spălătorie – stare tehnică bună 

 Nivel de dotare cu resurse educaţionale 

 Toate spațiile de învățământ sunt dotate corespunzător pentru buna desfășurare a procesului instructiv – 
educativ. 

 

Resurse financiare 

Resursele  financiare ale LICEULUI TEORETIC HENRI COANDA CRAIOVA 

pentru anul scolar 2018-2019 

          In conformitate cu Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile ulterioare, la art. 101  se mentioneaza ca finantarea unitatilor de 
invatamant preuniversitar cuprinde finantarea de baza,finantarea complementara si  finantarea suplimentara. 

    Finantarea de baza se face in limitele costului standart per elev/prescolar ,conform metodologiei elaborata de Ministerul Educatiei Nationale . 

          Costul standard pe elev/preşcolar este un cost etalon. El se referă la necesarul de fonduri aferente finanţării proporţionale pentru un elev înscris 
la un anumit nivel de învăţământ într-o unitate şcolară de un anumit profil şi filieră situată în mediul urban sau rural. 

    In anul 2018 costul standard per elev/prescolar este stabilit conform Hotararii nr .30/2018, ce modifica HG nr 73/2013 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev /prescolar ,pentru coeficientul 1 la valoarea de 4413 lei pentru cheltuielile cu salarile 
,sporurile si alte drepturi salariale stabilite prin lege ,precum si contributiile aferente ,iar pentru cheltuielile cu pregatirea profesionala ,cheltuieli cu 



evaluarea periodica a elevilor ,cat si pentru cheltuielile prevazute la articolul bugetar ’’ Bunuri si Servicii ’’pentru coeficientul 1 la valoarea de 355 lei ,iar 
nivelului sumelor  sumelor se face prin inmultirea numarului de elevi /prescolari cu costurile mentionate. 

      Diferenţierea dintre mărimea costului standard şi a costului real pe elev/preşcolar este determinat de mai multe  cauze: 

        -costurile reale de personal pe elev într-o şcoală pot fi mai mari sau mai mici decât cele standard, în funcţie de gradul de calificare al personalului 
didactic, vechimea medie în învăţământ a acestuia, numarul de personal didactic auxiliar si nedidactic mai crescut in unitatile care au internat si 
cantina  etc. 

  In cadrul  Liceul Teoretic Henri Coanda activitatea se desfasoara pe 4 nivele de invatamant astfel : 

          -invatamant primar atat traditional cat si step 

          -invatamant gimnazial 

          -invatamant liceal 

          -camin -cantina 

         In baza art. 105 al Legii nr 1/2011 a educatiei nationale ,Liceul Teoretic Henri Coanda  primeste si finantare complementara de la bugetul local al 
Primariei Municipiului Craiova cat si din sume defalcate din TVA aprobate anual prin legea bugetului  de stat pentru cheltuieli de investitii ,reparatii 
capitale ,bursele elevilor ,transportul elevilor ,concursuri scolare ,participarea in proiecte europene. 

      Totodata in cadrul liceului se obtin si venituri din chirii si din diverse taxe . Aceste venituri se utilizeaza pentru desfasurarea in conditii optime a 
activitatii de convietuire ,educare si invatare . 

 

 

 

 



Contact 

Unitatea de învăţământ Liceul Teoretic ”Henri Coandă” este situată în partea central-estică a municipiului Craiova, în Cartierul Sărari, având acces dinspre Strada 
Henri Coandă. 

Unitatea şcolară:       LICEUL TEORETIC  “HENRI COANDĂ” 

Adresa unităţii:          Str. Henri Coandă nr. 48, Municipiul Craiova, 

Judeţul Dolj, Cod poştal: 200556 

Telefon/Fax:   +40.0251.542.257 şi  0351 807 043 

Web: www.henricoandacraiova.ro 

Email: office@henricoandacraiova.ro 

Localizarea geografică a şcolii: zona central-estică a Municipiului Craiova 

 

 

 

 

 

http://www.henricoandacraiova.ro/
mailto:office@henricoandacraiova.ro


 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A LICEULUI TEORETIC ”HENRI 
COANDĂ” CRAIOVA 

”AICI CONSTRUIM ÎMPREUNĂ VIITORUL!” 

https://www.henricoandacraiova.ro/  
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