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I. ASPECTE GENERALE 

PRIVIND MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
1. În sem. I al anului școlar 2018-2019 a fost constituită echipa de revizuire  a Proiectului de 

dezvoltare instituțională (PDI) 2017-2020, numită prin Decizia nr.214/13.09.2018. Documentul a 

fost realizat cu consultarea partenerilor sociali (reprezentanți ai Primăriei municipiului Craiova, ai 

Consiliului Județean Dolj, ai organizațiilor non-guvernamentale partenere, ai părinților și 

susținătorilor legali ai elevilor), fiind  avizat în ședința Consiliului profesoral și aprobat în ședința 

Consiliului de Administrație al liceului. PDI revizuit poate fi consultat AICI: 

https://www.henricoandacraiova.ro/fisiere/proiect_de_dezvoltare_institutionala_2018_2019.pdf. 

Acesta cuprinde linia directoare pe baza căreia au fost realizate şi celelalte proiectări manageriale, 

pe termen scurt: semestriale şi anuale.  

  Analizele SWOT și PEST alcătuite în interiorul PDI oglindesc riscurile care ar putea 

afecta obiectivele instituției, dar procentul de promovare de 84,41%, la Bacalaureat, iunie 2018 - 

la forma de învățământ zi, nota minimă de la Admiterea 2018 - de 7,65, calitatea profesională a 

cadrelor didactice, implicarea acestora în viața școlii, atmosfera favorabilă progresului, existentă 

în școală și dezvoltarea constantă a zonei în care funcționează Liceul Teoretic ”Henri Coandă” ne 

îndeamnă să credem că perspectivele acestuia, cu profilurile sale teoretice sunt unele foarte 

încurajatoare. 

 

2. Documentele de proiectare managerială și operațională anuală şi semestrială au fost realizate în 

cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar privind aplicarea 

curricumului național și cel elaborat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, ținând cont și de 

direcțiile strategice de dezvoltare cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, cap. ”Politica în 

domeniul educației”. Astfel, s-a realizat corelarea obictivului general și a obiectivelor specifice 

ale liceului în acord cu aceste documente strategice, elaborate la nivel național, regional și local, 

urmărite pe domenii de management: 

 managementul de curriculum școlar și curriculum școlar pentru activitățile educative; 

 managementul resurselor materiale și financiare; 

 managementul resurselor umane; 

 dezvoltarea generală a școlii, relațiile comunitare și sistemice. 

  

  Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială şi au fost întocmite pe baza 

următoarelor: 

1) Documente de evaluare şi diagnoză: 

a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor 

de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2018/2019; 

b. Documente de raportare financiar-contabilă; 

c. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 

2) Documente de proiectare: 

a. Proiectul de dezvoltare instituţională; 

b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2018  

 

 

3. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2018/2019 au 

https://www.henricoandacraiova.ro/fisiere/proiect_de_dezvoltare_institutionala_2018_2019.pdf


 

 

fost emise decizii interne pentru a numi: 

1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, 

responsabilii de comisii metodice; 

2) Comisii,  grupuri de lucru și responsabili de domenii de intervenție, cu atribuţii 

specifice: 

 

COMISII / DOMENII  DE INTERVENȚIE 

COMISII CU CARACTER PERMANENT 

Comisia pentru curriculum 

Comisia de evaluare și asigurare a calității 

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 

control intern managerial 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității 

Echipa de gestionare a riscurilor 

Comisia pentru programe și proiecte educative 

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR 

Comisia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru elevi                             

Comisia de salarizare 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR 

Comisia de achiziții publice prin SEAP 

Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

Comisia de redactare a revistelor școlare 

Echipa de implementare a Proiectului Erasmus+  Empowering students through  

peer learning strategies 

Comisia de cercetare disciplinara 

Comisia de gestionare a activităților privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din  învăţământul preuniversitar în anul şcolar curent 

Comisia de promovare și reprezentare publică a instituției școlare                       

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

Comisia pentru buna functionare a   cantinei si a internatelor școlare 

Comisia de recepție și distribuire a produselor lactate și a fructelor 

Comisia de gestionare a datelor aferente Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului 

din România(SIIIR) 

Comisia de recepție a lucrărilor de reparații, instalații, amenajări interioare 

Comisia sportului școlar 

Comisia de organizare şi asigurare a accesului liber  la informaţiile de interes public 

Comisia de etică 

Comisia pentru dezvoltare durabilă – Programul ”Eco-Școala” 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL 

Comisia pentru examenele de diferențe 

Comisia de întocmire a orarului școlii 

Comisia de organizare a simulărilor examenelor naționale 



 

 

Comisia de realizare a recensământului populației școlare pentru ciclul primar 

Comisia de revizuire a RIOF  al LTHC 

Comisia de revizuire a PDI 

Comisia anuală de selecționare a documentelor din arhivă 

Comisia de coordonare a Programului național „Școala altfel” 

Comisia de elaborare a Proiectului planului de școlarizare 2019-2020 

Comisia de elaborare a Proiectului planului de încadrare 2019-2020 

Comisia paritară și de dialog social 

Comisia de echivalare competențe limbi moderne pentru elevii claselor a VIII-a 

Comisia de Evaluare Națională pentru clasele aII-a, aIV-a, aVI-a 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL 

Comisia de gestionare a  situațiilor școlare neîncheiate și a corigențelor 

Comisia centrală de inventariere a activelor fixe / bunurilor  de natura obiectelor de inventar 

Comisia de casare a activelor fixe / bunurilor  de natura obiectelor de inventar 

Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formării continue 

RESPONSABILI – DOMENII DE INTERVENȚIE 

Coordonator  SNAC 

Coordonator de programe și proiecte școlare și extrașcolare 

Responsabil gestionarea CDȘ la nivel de școală 

Responsabil proiecte europene 

Responsabil Program ”Info E+” 

Multiplicator de informație europeană 

Responsabil consiliere și orientare școlară și profesională 

Responsabil siguranta civică 

Responsabil dezvoltare durabilă – Programul ”Urbis salvus” 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

Responsabil Program educațional ”Peer Mediation – Medierea de la egal la egal” 

Responsabil Program educațional ”Pro Bono” 

Responsabili  Program educațional ”Educăm așa”  

Responsabil program educațonal pentru părinți și susținători legali ai elevilor 

ciclurilor  gimnazial și liceal ”Împreună responsabili” 

Responsabili Program educational ”Săptămâna părinților” 

Responsabili Program educațional ”Leadership” 

Responsabili Program educațional ”Academia 16+” 

Responsabil cu centralizarea și promovarea rezultatelor la olimpiade și concursuri  

Responsabil serviciu pe școală 

Responsabili gestionare acte de studii și documente școlare 

Responsabil gestionare arhivă școlară 

Responsabil cu distribuirea manualelor 

Responsabil cu  întocmirea condicilor de prezență ale  personalului școlii 

Responsabil gestionare EDUSAL  

Responsabil gestionare REVISAL  

Responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor din unitate 



 

 

Secretar Consiliul profesoral 

Secretar Consiliul de Administrație 

Responsabili Punct DICOS (documentare, informare, comunicare și sprijin) 
 

 Toate documentele de proiectare/planificare s-au realizat cu respectarea prevederilor Legii nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a ROFUIP. 

 La nivelul tuturor compartimentelor funcționale ale şcolii există programe manageriale 

semestriale şi anuale coroborate cu celelalte tipuri de documente de planificare. Au fost 

întocmite materiale de monitorizare, analiză şi raportare semestriale, urmând a fi realizat şi 

raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate în unitate în anul școlar 2018-2019. 

 La nivelul compartimentelor s-a stabilit o listă de documente obligatorii printre care se găsesc şi 

cele menţionate. S-au realizat de către toţi responsabilii şi au fost verificate, corectate şi ulterior 

avizate. 

4. Prin Decizia internă nr. 277/06.11.2018  s-au stabilit: Componența C.A. în perioada septembrie 

2018 – august 2019 și responsabilitățile membrilor CA. Prin Decizia internă 277 din 06.11.2018 

s-a stabilit secretarul CA în anul școlar 2018-2019. Consiliul de adminsitraţie este constituit şi 

funcţionează cf. Regulamentului aprobat prin OM 4619/2014, cu completările și modificările  

ulterioare. Există grafic semestrial şi anual al şedinţelor, tematica acestora, precum şi distribuirea 

sarcinilor specifice către membri. Documentele sunt întocmite corect, existând grafic semestrial 

şi anual al şedinţelor, tematica acestora, precum şi distribuirea sarcinilor specifice către membrii. 

Registrul de procese verbale şi dosarul anexă sunt realizate şi păstrate corespunzător. 

5. Consiliul Profesoral  este constituit şi funcţionează cf. ROFUIP. Există grafic semestrial şi 

anual al şedinţelor, tematica acestora, precum şi distribuirea sarcinilor specifice către membri. 

Registrul de procese verbale şi dosarul anexă sunt realizate şi păstrate corespunzător. Prin 

Decizia internă nr.181 din 13.09.2018 s-a stabilit secretarul CP în anul școlar 2018-2019.  

6. În alcătuirea şi coordonarea comisiilor metodice s-a ţinut cont de prevederile ROFUIP. A fost 

distribuită la începutul anului şcolar lista orientativă a documentelor ce trebuie să existe la 

dosarul comisiei metodice, cf. indicaţiilor primite de la inspectorii şcolari şi   s-a respectat 

întocmai constituirea acestora în corelaţie cu documentele manageriale  similare întocmite de 

către echipa managerială 

7. Prin Decizia internă nr. 278 din 06.11.2018 s-au stabilit componența CEAC în anul școlar     

2018-2019 și responsabilitățile membrilor comisiei. CEAC la nivelul unităţii şcoalre a fost 

constituită cf. Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie şi  regulamentelor în 

vigoare. Au fost distribuite sarcini membrilor, fiind întocmit şi respectat planul de activitate 

pentru acest an şcolar. În acelaşi timp s-a urmărit implementarea Planului de îmbunătăţire 

rezultat din RAEI aferent anului școlar 2017-2018. Au fost introduse la timp şi cu 

responsabilitate toate datele solicitate de aplicaţia informatică dedicată activităţii de asigurare a 

calităţii.   

8. Prin Decizia internă nr. 188 din 13.09.2018 a fost constituită Comisia de monitorizare, 

coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control 

managerial intern și Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei mai sus amintite.  

Aceasta a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și toate 

documentele strategice, tactice și operaționale subsecvente specifice.  

Operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al Liceului 

Teoretic ”Henri Coandă” s-a realizat în conformitate cu prevederile Deciziei interne nr. 296 din 

28.12.2018. Au fost trimise la timp raportările solicitate de către departamentul de specialitate 

din cadrul Primăriei Craiova.  

9. Prin Decizia internă nr. 190 din 13.09.2018 s-a aprobat constituirea Echipei de gestionare a 



 

 

riscurilor și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia. Aceasta a elaborat toate 

documentele specifice. 

10. Documentele legislative şi actele normative emise la nivel naţional, judeţean sau al unităţii 

şcolare se află în format letric şi pot fi consultate în biroul directorului şi, cf. calendarelor 

specifice, copii ale acestora sunt oferite spre consultare în cabinetul metodic. Cele de interes 

public sunt postate pe site-ul liceului la meniul specific:  

https://www.henricoandacraiova.ro/informatii-de-interes-public/   . 

11. Pentru buna desfășurare a activității, unitatea  are următoarele autorizații: 

 Autorizaţie sanitară de funcţionare a cantinei şcolare nr. 692/12.02.2010.                                    

 Autorizaţie sanitară de funcţionare a spalatoriei nr. 3434/02.06.2015. 

 Autorizaţie sanitară de funcţionare Spaţiului de Învăţămaânt nr. 3432 din 02.06.2015- 

Corp A;  

 Autorizaţie sanitară de funcţionare Spaţiului de Învăţămaânt nr. 852 din 02.06.2010- Corp 

B; 

 Autorizaţie sanitară de funcţionare a caminului internat-fete cu  nr. 30 din 

24.09.2009.(Corp C); 

 Autorizaţie sanitară de funcţionare a caminului internat-baieti cu  nr. 3433 din 

02.06.2015.(Corp F); 

 Autorizaţie sanitară de funcţionare a sălii de sport  nr.3965 din 24.10.2016. 

 Autorizatie  sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru unităţile de v`nzare 

cu amănuntul  nr. 91 din 26.02.2007. 

 Certificat constatator seria DJ nr. 193 /11.03.2010 de la ITM Dolj privind securitatea si 

sanatatea in munca.  

 Pentru Corpul D preluat recent de la Colegiul “Stefan Odobleja”, aflat într-o stare 

avansată de degradare,  după încetarea lucrărilor de reparații se va demara procedura de 

obtinere a autorizației sanitare. 

 Există autorizaţie sanitară, PSI, conform prevederilor Legii nr. 481/2004 (Legea 

protecţiei civile), Legii nr.319/2006 (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă), Legii 

nr.307/2006 (Legea privind apărarea împotriva incendiilor).  

12. Activitatea de SSM, PSI  și ISU  este organizată conform prevederilor legale. Astfel, la nivelul 

școlii s-a constituit prin decizie internă Comisia de securitate și sănătate în muncă  și pentru 

situații de urgență  și au fost numiți responsabilii Comisiei (președinte, vicepreședinte, 

responsabil cu atribuții ISU, vicepreședinte, responsabil cu atribuții SSM). Activitatea comisiei 

se desfășoară conform prevederilor legale, după cum este precizat și în rapoartele SSM și PSI și 

în procesele verbale de constatare ale echipelor de control. 

13. Orarul şcolii a fost întocmit în cadrul comisiei de lucru numită prin Decizia nr.211 din 

13.09.2018, cu respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor şi a fost distribuit acestora încă 

din prima zi a anului şcolar. 

14. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

1) Pentru activitatea didactică: 

a. au fost efectuate asistențe la ore, conform fișei postului; 

b. evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de 

respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 

c. analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor 

necesare în activitatea acestora; 

d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă; 

e. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare; 

f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind 

disciplina elevilor; 

https://www.henricoandacraiova.ro/informatii-de-interes-public/


 

 

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi 

financiar contabil; 

b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil; 
 

c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; 

d. Coordonarea, monitorizarea și evaluarea activității personalului nedidactic; 

e. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei; 

f. Casarea mijloacelor fixe. 

 

Există instrumente de evaluare a calității serviciilor educaționale (fișe de evaluare, 

chestionare elaborate și completate în format letric sau electronic). 

 

15. A fost asigurat managementul strategic şi operaţional al unităţii de învăţământ, ce a vizat 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ.  

   Au fost centralizate, pe școală, procedurile de monitorizare şi autoevaluare a activităţii 

şcolii la nivelul Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie, CEAC, comisiilor 

metodice, compartimentelor funcţionale ale şcolii. La nivelul  unității școlare 13 

proceduri de sistem și 170 de proceduri operaționale formalizate care reglementează 

activitățile principale ale fiecărui compartiment funcțional, conform prevederilor legale. 

Acestea au fost actualizate permanent, în funcție de nevoile interne identificate. Au fost 

de asemenea validate în CA al liceului. 

   Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2018-2019 s-a realizat integral. 

Colectivele de elevi au fost organizate corespunzător, respectând normativele în 

vigoare.  În urma solicitării părinţilor, copiii şi tinerii nou veniţi în unitatea şcolară au 

fost înscrişi în unităţile de studiu, colectivele şi formele de educaţie stabilite prin lege, 

fapt confirmat de rapoartele inspecţiilor tematice realizate de către inspectorul şcolar de 

sector. 

   Documentele şcolare au fost completate în general corect şi la timp, fapt consemnat şi 

în rapoartele inspecţiilor tematice ce au avut ca punct de verificare şi acest aspect în                              

sem. I. 

    Hotărârile privind calitatea procesului de învăţământ au fost luate prin consultarea tuturor 

factorilor educaţionali: Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, părinţii, elevii, 

autorităţile locale. 

   Există documentele de evaluare și analiză a calității activității unității de învățământ la 

nivelul compartimentelor funcționale, al comisiilor metodice, al CEAC, al Consiliului 

profesoral și al  Consiliului de administrație. Discutarea și asumarea colectivă a acestora 

sunt consemnate în procesele verbale corespunzătoare. 

 Au fost elaborate rapoarte anuale cu privire la calitatea educației (RAEI  2017-2018, 

elaborat de CEAC – documentul poate fi consultat AICI: 

https://www.henricoandacraiova.ro/fisiere/raei_2017_2018.pdf  , Raport anual privind 

starea învățământului, elaborat de directorul școlii, aferent anului școlar 2017-2018 – 

documentul poate fi consultat AICI: 

https://www.henricoandacraiova.ro/fisiere/raport_privind_starea_invatamantului_%20201

7-2018_director.pdf ), ambele avizate de CP, aprobate de CA și aduse la cunoștința tuturor 

https://www.henricoandacraiova.ro/fisiere/raei_2017_2018.pdf
https://www.henricoandacraiova.ro/fisiere/raport_privind_starea_invatamantului_%202017-2018_director.pdf
https://www.henricoandacraiova.ro/fisiere/raport_privind_starea_invatamantului_%202017-2018_director.pdf


 

 

beneficiarilor direcți și indirecți și a persoanelor interesate, pe site-ul școlii)  

 Există instrumente de evaluare a calității serviciilor educaționale și a gradului de 

satisfacție a beneficiarilor (fișe de evaluare, chestionare de satisfacție aplicate în format 

letric sau online), iar datele colectate au fost interpretate și aduse la cunoștința cadrelor 

didactice, a elevilor, părinților acestora. 

 Există graficele de asistențe la ore și la activitățile educative școlare și extrașcolare, care 

respectă numărul de ore de asistență stabilit prin fișa postului; există fișele de asistență 

completate; există chestionare aplicate on-line elevilor la sfârșitul fiecărei ore de 

asistență realizate, pentru a aprecia nivelul de staisfacție a beneficiarilor direcți; s-au 

realizat frecvent întâlniri informale și formale cu cadrele didactice, pentru a discuta 

nivelul de realizare a obiectivelor de învățare și formare de competențe specifice, 

probleme identificate la nivelul colectivelor de elevi sau probleme de etapă; au fost 

organizate întâlniri cu părinții la nivelul claselor și la nivel de școală, Comitetul 

Reprezentativ de Părinți  și Asociația de părinți a L.T.H. Coandă fiind un colaborator 

permanent al școlii și un susținător al activităților acesteia; s-au organizat întâlniri ale 

conducerii școlii cu reprezentanții elevilor/cicluri de învățământ și reprezentanții 

elevilor din clasele terminale, pentru a discuta aspecte specifice legate de activitățile 

școlare și extrașcolare organizate. 

 Au fost întocmite la nivelul tuturor comisiilor metodice și de lucru rapoarte semestriale de 

activitate. Acestea au fost avizate și aprobate de conducerea școlii, putând fi consultate la 

portofoliile de documente ale directorilor coordonatori, conform repartizării de sarcini 

aprobate la începutul sem. I. Pe baza lor s-a întocmit prezentul  raport semestrial privind 

starea învățământului. 

 Există planuri de măsuri de îmbunătățire a activității compartimentelor specifice, avizate 

de directorul adjunct al unității. 

 

16. A fost elaborat  și aprobat Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020. Acesta  s-a 

fundamentat pe analiza de nevoi realizată la nivelul unității școlare, ținând cont de : criteriul legislativ 

(respectarea legislației, a metodologiilor, regulamentelor, instrucțiunilor și notificărilor emise de MEN și 

ISJ Dolj, asigurarea resurselor umane calificate), criteriul economic (situația claselor paralele și a 

efectivelor de elevi), criteriul demografic (efectuarea recensământului copiilor din circumscripția 

arondată – pentru ciclurile primar și gimnazial - și analiza datelor statistice furnizate de INS privind 

evoluția demografică a populației jud. Dolj, analiza fenomenului de migrație internă și externă a 

populației), criteriul geografic (asigurarea accesului la educație al elevilor din mediul urban și rural), 

criteriul relevanței (investigarea necesarului de specializări solicitate, analiza solicitărilor exprimate de 

elevi și părinți). Proiectul Planului de școlarizare a fost avizat de CA al L.T.H. Coandă. Planul de 

școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 a fost avizat de ISJ Dolj. Acesta poate fi consultat AICI: 

https://www.henricoandacraiova.ro/documente-manageriale/  

 

17. Statul de functii  a fost intocmit corect, conform bugetului de ore, a normelor didactice, 

didactic auxiliare si nedidactice, conform normativelor in vigoare.  

18. Statul de personal s-a  întocmit lunar  în programul de salarii EduSal, s-a aprobat online, 

lunar de I.S.J.Dolj, serviciul salarizare, cuprinzând încadrarea personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic pe forme de învățământ, pe norme și încadrare salarială, sporuri, 

indemnizații, conform legislației în vigoare. 

https://www.henricoandacraiova.ro/documente-manageriale/


 

 

19. În baza planurilor cadru în vigoare, pentru anul școlar 2019-2020 s-a întocmit bugetul de 

ore și  proiectul planului de încadrare. Proiectul planului de încadare cu anexele 1-10 a fost 

aprobat în ședința Consiliului de Administratie din data de 01.02.2019. Acesta urmează să fie 

înaintat ISJ Dolj spre aprobare, la începutul sem. al II-lea. 

20. A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor 

didactice, a  reprezentanţilor comunităţii locale, a elevilor şi a părinţilor în activitățile curente și 

în  actul decizional. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele: 

i. Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral şi 

al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ; 

ii. Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de 

Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului Municipiului 

Dolj şi părinţilor. Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie a fost 

corespunzătoare pentru asigurarea cvorumului. La toate şedinţele Consiliului de 

Administraţie au participat reprezentanții sindicatelor din unitatea de învăţământ; 

iii. Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor şi a Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor. 

 

 

II. CURRICULUM 

1. La începutul anului școlar a fost elaborat, în colaborare cu responsabilii de comisii metodice, după 

consultarea cu toate cadrele didactice, elevii, părinții și autoritățile publice locale reprezentate în 

Consiliul de Administrație al școlii, proiectul de curriculum al școlii privind aplicarea 

curriculumului național (planuri-cadru, programe școlare).  

2. Proiectul de curriculum al Liceului Teoretic ”Henri Coandă” a respectat următoarele repere 

conceptuale:                                                    

 realizarea finalităţilor educaţiei;     

 asigurarea accesului egal la educaţie;        

 garantarea dreptului la educaţie diferenţiată şi personalizată.  

Procesul de elaborare şi aprobare a curriculumului a avut, de asemenea, în vedere:  

 îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei educaţionale a școlii;  

 asigurarea măsurilor specifice de suport educaţional pentru grupurile dezavantajate; 

 asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea ofertei curriculare a școlii cu sistemul 

naţional de învăţământ cu recomandările europene în vigoare;  

 stimularea educaţiei permanente.  

3. La baza proiectării curriculare au stat planurile cadru în vigoare, aferente învățământului, pentru 

ciclul primar, ciclul gimnazial, ciclurile inferior și superior al liceului. Planurile-cadru de 

învățământ au fost aplicate și respectate  în întregime. Planificările calendaristice ale cadrelor 

didactice au fost verificate și avizate de responsabilii de comisii metodice și directorul adjunct al 

unității. 

4. Oferta educaţională cuprinde propuneri pentru toate ariile curriculare şi a fost realizată cf. 

Legii nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare.  Au fost 

realizate schemele orare la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ. Schemele orare au fost 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.    

5. Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea 

şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a 

ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline 

Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus 

activităţile de evaluare.  

Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară în vederea 

susținerii examenelor naționale şi pentru activităţile extracurriculare. 

Din rapoartele şefilor de comisii metodice, monitorizările realizate pe parcursul     

semestrului I şi rezultatele obţinute de elevi la clasă rezultă că proiectarea şi realizarea procesului 

educativ s-a situat la un nivel foarte bun, fără probleme majore.  

Criteriile și instrumentele de monitorizare și evaluare a calității educației școlare au fost 

elaborate de către CEAC și aplicate de către membrii acesteia, dar și de către echipa managerială. 

Au fost analizate rezultatele de la testările inițiale, de la evaluările periodice și au fost 

elaborate Planuri remediale, în funcție de fișele de progres – regres întocmite și analizate la nivelul 

comisiilor metodice. 

S-au analizat rezultatele obținute la ENVIII și Bacalaureat – 2016, 2017, 2018 și au fost 

elaborate Planuri de îmbunătățire. 

 

6. Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate în acest 

scop. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de 

învăţământ. În sem. I din anul școlar curent, s-au desfășurat 78 de CDȘ după cum urmează: 

 8 CDȘ integrat – ciclul primar; 

 8 CDȘ, din care 4 CDȘ integrat – ciclul gimnazial; 

 62 CDȘ din care 4 specifice claselor cu profil bilingv elgleză – ciclul liceal. 

 

Proiectul de curriculum la decizia şcolii pentru anul școlar 2019-2020 s-a alcătuit prin asigurarea 

coerenței cu curriculumul naţional: respectarea numărului minim/maxim de ore din planurile cadru în 

vigoare și discuții cu  părțile interesate. Oferta de curriculum la decizia școlii  s-a conturat treptat, în 

urma consultărilor şi dezbaterilor cu întreg personalul didactic al şcolii, cu elevii și 

părinții/reprezentanții legali ai acestora şi a fost elaborat de Consiliul pentru curriculum, care cuprinde 

şefii comisiilor metodice, un organism decizional coordonat de directorul şcolii, având atribuţii 

ulterioare în dezvoltarea şi diversificarea curriculară la nivel de şcoală în anul şcolar următor. Proiectul 

curricular al şcolii este realist. Prin Proiectul curricular al şcolii elaborat de Comisia pentru curriculum, 

unitatea școlară şi-a construit propria identitate şi poate informa comunitatea căreia i se adresează care 

este tipul de formare şi educaţie pe care îl oferă şi care sunt avantajele frecventării şcolii noastre. Pentru 

anul școlar 2019-2020, stabilirea ofertei educaţionale s-a realizat prin consultarea și implicarea directă a 

elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Astfel, au fost aprobate graficele 



 

 

ofertelor de CDȘ (în ședința CA din 01.02.2019) / disciplinelor de CDȘ selectate prin consultare 

publică, pentru anul școlar 2019-2020 (în ședința CA din 11.02.2019). Cele 72 de ore din cadrul CDŞ 

sunt alocate în principal astfel: 

 8 CDȘ integrat – ciclul primar; 

 8 CDȘ, din care 6 CDȘ integrat – ciclul gimnazial; 

 56 CDȘ din care 4 specifice claselor cu profil bilingv elgleză – ciclul liceal. 

Graficul disciplinelor din oferta de CDȘ poate fi consultat AICI: 

https://www.henricoandacraiova.ro/documente-manageriale/  

Există coerență la nivelul documentelor curriculare. Documentele de proiectare și 

gestionare a curriculumului național și a curriculumului la decizia școlii existente respectă 

reglementările în vigoare şi sunt corelate cu priorităţile MEN şi direcţiile de acţiune ale ISJ Dolj prin 

adaptarea directă a proiectărilor spcifice pe termen scurt, asigurându-se coordonarea între diferite 

discipline din aceeași arie curriculară/între discipline din arii curriculare diferite și asigurând de 

asemenea, în limita resurselor școlii, aoperirea nevoilor de învățare în interesul elevilor. Rezultatele 

elevilor şi profesorilor şcolii confirmă faptul că ele sunt adecvate la realitatea şi contextul  unităţii de 

învăţământ, răspund nevoilor elevilor, eficientizează activitatea şi au în vedere creşterea calităţii 

serviciilor educaţionale. 

La nivelul școlii a fost asigurată procurarea documentelor curriculare (manuale, 

auxiliare curriculare) și a  logisticii necesare pentru buna funcționare a compartimentelor de lucru. 

În sem. I al anului școlar 2018-2019, s-au utilizat manualele selectate de membrii comisiilor 

metodice, asigurându-se necesarul după cum urmează
1
: 

 

 

Nr. 

crt. 

Ciclu de studiu 

Primar 

Nr. Elevi Manuale                                                                             Manuale 

asigurate 

1 Clasele Preg.  53 - - 

2 Clasele I   47 3 10% 

3 Clasele a II-a             74 3 100% 

3 Clasele a II-a             74 3 100% 

4 Clasele a III-a   57 8 100% 

5 Clasele  a IV-a  56 10 100% 

 

Nr. 

crt. 

Ciclu de studiu Gimnazial Nr. Elevi Nr. manuale comandate Manuale  asigurate 

1 Clasele   a V-a  56 15 100% 

2  Clasele  a VI-a 53 15 100% 

3 Clasele  a VII-a  57 13 100% 

4 Clasele  a VIII-a  62 14 100% 

 

Nr.crt. Ciclul de studiu             

liceal IX-XII 

Nr. elevi Manuale /                                                 

Discipline de studiu 

Nr. manuale asigurate 

1 

 

Clasele a IX-a 

 

142 Limba română (profil uman) 112 

Limba română (profil real) 30 

                                                      
1
 Situație prezentată de compartimentul Bibliotecă. 

https://www.henricoandacraiova.ro/documente-manageriale/


 

 

Nr.crt. Ciclul de studiu             

liceal IX-XII 

Nr. elevi Manuale /                                                 

Discipline de studiu 

Nr. manuale asigurate 

Matematică TC (profil  uman) 86 

Matematică TC + CD (profil real) 0 

Religie 100% 

Chimie (profil real) 57 

Educaţie muzicală 100% 

Fizică (profil real) 57 

Istorie 100% 

Geografie 100% 

Biologie 100% 

Educaţie plastică 100% 

Logică şi argumentare 100% 

TIC 100% 

Informatică (profil real) 57 

Latină (profil uman) 86 

Limba engleză L1 100% 

Limba franceză L2 100% 

2   Clasele a X-a    

  

143 Limba română 100% 

Matematică TC (profil uman) 63 

Matematică TC + CD ( profil real) 80 

Religie 100% 

Chimie 100% 

Educație muzicală 100% 

Fizică 100% 

Istorie 100% 

Geografie 100% 

Biologie 100% 

Educație plastică 100% 

Educație antreprenorială 143 

TIC 100% 

Informatică (profil real) 80 

Latină 63 

Psihologie 0 

Limba engleză L1 100% 

Limba franceză L2 

 

100% 

3 Clasele a XI-a  140 Limba română  100% 

Literatură universală (profil uman) 67 

Limba latină (profil uman) 67 

Matematică M1 (profil real) 22 

Matematică M2 (profil real) 51 

Fizică F1+F2 (profil real) 67 

Chimie C1 (profil real) 67 

Economie 100% 

Educaţie artistică (profil uman) 67 

Religie - Cultul ortodox 100% 

Biologie (profil real) 67 



 

 

Nr.crt. Ciclul de studiu             

liceal IX-XII 

Nr. elevi Manuale /                                                 

Discipline de studiu 

Nr. manuale asigurate 

Geografie 100% 

Istorie 100% 

TIC 3  22 

Informatică 22 

TIC 4  51 

Limba engleză L1 100% 

Limba franceză L2 100% 

Sociologie (profil uman) 67 

4   Clasele a XII-a  

  

167 Limba şi literatura română 100% 

Literatura universală (profil uman) 91 

Limba latină (profil uman) 91 

Matematică M1 (profil real- Mate-Info) 31 

Matematică M2 (profil real) 45 

Geografie 100% 

Istorie 100% 

Filosofie (Tip A) 76 

Filosofie (Tip B)  91 

Biologie (profil real) 76 

Fizică F1 + F2 (profil real) 76 

Chimie C1 + C2 (profil real) 76 

Informatică (profil real - Mate-Info) 31 

TIC 3 76 

TIC 4  45 

Limba engleză L1 100% 

 Limba franceză L2 100% 

 

Situația centralizată a activității bibliotecii la sfârșitul sem. I se prezintă astfel: 
 

7. Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind 

utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea şi 

desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi cabinete specializate. Liceul dispune în 

prezent de următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică: 

 Laboratoare de ştiinţe ale naturii – fizică (1), chimie (1) şi biologie (1) 

 Săli specializate pentru predarea bilingvă – limba engleză (3) 

 Cabinet de limba și literatura română  (1) 
 

 Cabinet de matematică (1) 

 Cabinet de geografie (1) 

Nr. cărţi 
existente la 

sfârşitul 
semestrului I 

Nr. total cărţi 
donate la 
sfârşitul 

semestrului I 

Nr. 
cititori 
înscrişi  

pe 
semestrul 

I 

Elevi Ciclul 
primar 

6-10 ani 

Ciclul 
gimnazial   
11-14 ani 

Ciclul liceal 
15-18 ani 

Cadre didactice 
şi alte categorii 

de personal                      
peste 25 ani 

26.298 volume  364 volume 901 841 184 132 525 60 



 

 

 Cabinet de geografie (1) 

 Laboratoare de informatică (3) 

 Cabinete de arte (2) 

 Cabinet de consiliere psiho-pedagogică (1) 

 Bibliotecă (1) 

 Săli de sport / terenuri de sport (2/3) 

 sală de sport și mișcare pentru ciclul primar (1) 

 Sală de festivități (1) 

 

8. Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului. În privinţa 

metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări 

scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate 

aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea 

disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această 

constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi progresul 

elevilor. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea raţională a procesului de evaluare la 

clasă a dat rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea 

elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul anului școlar. Există în 

continuare unele probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 oră pe săptămână. 

9. Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele: 

1) Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade şcolare). 

Activitatea a fost monitorizată de şefii de comisii metodice. 

2) Pregătire specifică pentru examenul de evaluare națională la clasa a VIII-a 

3) Pregătire specifică pentru examenul naţional de bacalaureat 

 

10. Activităţile educative școlare şi extraşcolare au fost organizate sub îndrumarea 

coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în cadrul 

Comisiei pentru proiecte și programe educative. 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea Comisiei pentru proiecte și programe educative a fost proiectată pornind de la 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a proiectelor, programelor și 

activităților școlare și extrașcolare, aprobat în ședința C.A. din data de 03 

septembrie 2019. Toate proiectele, programele și activitățile școlare și extrașcolare 

organizate de cadrele didactice și elevii Liceului Teoretic Henri Coandă din Craiova care au 

respectat cerinţele cuprinse în Regulament, avizate de conducerea unității de învățământ au fost 

incluse în Calendarul activităților extracurriculare școlare și extrașcolare, semestrul I, al 

Liceului Teoretic Henri Coandă, document de interes public pentru comunitatea școlară și 

locală. 

2. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

Comisia pentru proiecte și programe educative, constituită la nivelul Liceului Teoretic 

Henri Coandă în baza deciziei nr.191/13.09.2018, are următoarele obiective ce decurg din țintele 

strategice înscrise în PDI 2017-2020, astfel: dezvoltarea dimensiunii extrașcolare și 



 

 

extracurriculare prin deschiderea ofertei școlii către comunitatea din care face parte prin 

activități extrașcolare (educație nonformală) prin care elevii să își exploreze și rafineze talentele, 

abilitățile și interesele, dar și prin modificarea opticii pe care o au părinții asupra întâlnirilor din 

mediul școlar în sensul îmbunătățirii relației dintre părinte, copil și cadrul didactic; promovarea 

echității și a incluziunii; formarea comportamentelor pro-active prin dirijarea ofertei 

educaționale către un set de valori comune, precum: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, 

egalitatea de șanse; promovarea ethosului școlar; generarea unui comportament cu valențe 

ecologice în rândul copiilor și tinerilor, prin flexibilizarea ofertei școlare și extrașcolare. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor enunțate mai sus, la nivelul Liceului Teoretic Henri 

Coandă s-au încheiat parteneriate educaționale cu diverse instituții de cultură, cu ONG-uri și 

agenți economici, astfel: 

 12 parteneriate în curs de derulare, încheiate în anii şcolari precedenţi (dintre care 1 

parteneriat SNAC); 

 34 parteneriate nou-încheiate în semestrul I al anului școlar 2018-2019, astfel: 
 16 cu instituţii de cultură, O.N.G.-uri şi cu reprezentanţi ai comunităţii locale; 

 18 cu instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, 

fiind obiectivele propuse, la sfârșitul semestrului I al anului şcolar 2018-2019. 
 

3. EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

- Proiectul ALEGERI SĂNĂTOASE, adresat claselor P-VIII, proiect inițiat de Asociația Salvați Copiii, 

Dolj 

-  TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIȚIU, derulat de Asociația Comunități pentru Tineret,în cadrul 

proiectului european Youth Entrepreneurship Skills - YES, cu nr. de referință 2017-2-RO01-KA105-

037667, 04 decembrie 2018. 

-”BOOSTING STUDENTS’ CONFIDENCE THROUGH PEER MEDIATION  ” – 21-25 ianuarie 2019, 

Prima întâlnire de proiect organizată în cadrul proiectului  Erasmus+ ” EsPEER -Empowering students 

through peer learning strategies”, număr:  2018-1-RO01-KA229-049287 

- ABORDĂRI INOVATIVE ÎN FORMAREA DE COMPETENȚE INTEGRATE PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILĂ, diseminare și valorizare a cursurilor de formare la care au participat 

cadrele didactice inplicate în proiectul INOVATIV, nr. de referință 2017-1-RO01-KA101-036548 

- ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI LA PARLAMENTUL UNGARIEI, vizită de lucru tematică la 

Parlamentul din Budapesta și la alte obiective turistice - 05octombrie 2018. 

 

4. CONCURSURI, DEZBATERI, MESE ROTUNDE 

 Concursuri  școlare derulate la nivelul Liceului Teoretic Henri Coandă: 

▪ Concurs naţional de creativitate, cu tema Protegez la nature, ediţia a XII-a, derulat în luna 

noiembrie 2018; 

▪ Concurs regional, cu tema Art with Fiction and Poetry, domeniul cultural-artistic, 

literaturăderulat în perioada decembrie 2018 – 30 martie 2019;  

▪  Concurs interjudeţean, cu tema Arts and Crafts – Christmas Time, ediţia I, domeniul cultural-

artistic, creaţie literară în limba engleză, care s-a finalizat in decembrie 2018. 
 Dezbateri, Mese rotunde 

 Dezbatere – Modele de educație : generația elevilor de azi și generația părinților acestora, 17 ianuarie 

2019 ; 

 Masă rotundă - Schimb de bune practici între profesorii Liceului Teoretic "Henri Coandă" din 

Craiova și cei ai Școlii Gimnaziale Secu, desfăsurat în cadrul proiectului "Super Școala - vrem, 

putem, reușim!", proiect cofinantat din FSE prin POCU 2014-2020. Parteneri: Asociția Mereu pentru 

Europa, Asociația EduFor Craiova si ISJ Dolj. 

 

 

5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Toate programele educaționale, culturale și educative ating țintele strategice înscrise în PDI 2017-

2020 al Liceului Teoretic Henri Coandă, fiind popularizate atât pe site-ul liceului, pe pagina de facebook 



 

 

a unității de învățământ, dar și în mass-media locală prin apariții în presă. Permanent s-a urmărit 

asigurarea egalității de șanse, dezvoltarea dimensiunii extrașcolare și extracurriculare prin deschiderea 

ofertei școlii către comunitatea din care face parte prin educație nonformală și prin asigurarea echității în 

educație. 

 

Centralizatorul Parteneriatelor încheiate de Liceul Teoretic « Henri Coandă» actualizat la 

sfârșitul semestrului I al anului școlar 2018-2019 este anexat la prezentul raport. 

 

 

III. RESURSE UMANE 

 
3. Compartimentele secretariat, contabilitate si administrativ au intodus in SIIIR, conform 

solicitarilor ISJ Dolj si MEN, datele solicitate, la termenele stabilite (planul de scolarizare, statistici 

anuale/semestriale, evidenta elevi, transferuri elevi(veniri,plecari, cazuri speciale),atribute elevi, 

personalul didactic, nedidactic si auxiliar, atribute personal, norme , situatia spatiilor, a cladirilor, 

autorizatiile de functionare, atribute spatii, situatii financiar contabile. Datele solicitate au fost 

introduse de membrii Comisiei  pentru gestionare SIIIR numiti in baza Deciziei interne nr. 204 din 

13.09.2018. 

4. Încadrarea personalului școlii s-a realizat sub coordonarea directorului şi a şefilor de 

compartimente. Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ 

aprobată în anul şcolar anterior. Fisele postului pentru personalul didactic si didactic auxiliar au fost 

elaborate in luna septembrie 2018, iar pentru personalul nedidactic in luna ianuarie 2019.  Sarcinile 

de serviciu au fost repartizate personalului didactic si didactic  auxiliar/nedidactic, conform 

OMECTS nr. 6143./01.11. 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, iar pentru personalul 

nedidactic conform OMEN 5079/2016. Incadrarea/angajarea personalului didactic s-a realizat in 

baza deciziilor de numire emise de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. 

5. Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar, prin decizii interne, au funcţionat 

conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial 

semestrial. Am prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie atribuţiile 

specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi 

monitorizarea realizată pe parcursul anului școlar evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor 

planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate 

corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor 

catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă 

necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi 

mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi sumative.  

6. Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat participarea în 

număr mare a cadrelor didactice din LTHC  la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă 

organizate de CCD-Dolj și alte centre de formare continuă, la nivel regional, național și 

internațional.  

7. Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2018/2019. În anul şcolar 

curect, LTHC funcționează cu 11 clase la ciclul primar, 8 clase la ciclul gimnazial și 21 de clase la 

ciclul liceal. 

8. În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, situația cea mai serioasă constatată a fost cea a 



 

 

numărului relativ mare de absenţe (în majoritate motivate). Pentru descurajarea absenteismului au 

fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării 

prevederilor regulamentare. Astfel s-au stabilit şi aplicat sancţiuni pentru situaţiile de chiul dovedite, 

se păstrează legătură permanentă cu familia pentru elevii cu număr mare de absenţe etc. Am acţionat 

ori de câte ori a fost nevoie pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale la nivelul colectivelor de elevi. 

Am avut o bună colaborare cu comisia de disciplină a școlii, comisie care a rezolvat pozitiv toate 

situațiile conflictuale la nivelul liceului. 

În vederea abordării diferenţiate a elevilor în raport cu particularităţile de vârstă şi 

psihocomportamentale, am luat legătura cu consilierul şcolar care a participat la ore de consiliere, a 

aplicat chestionare elevilor. 

Absenteismul este explicat și de factori de natură externă unităţii de învăţământ. Astfel, un 

inventar minim al acestor factori ar include: 

Factori de natură externă: 

a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care părinţii sunt 

plecaţi din localitate pentru muncă; 

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii al căror interes pentru 

studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară; 

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală este 

justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare. 

Acţiunea concentrată asupra influenţei acestor factori aflaţi sub controlul unităţii de 

învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să 

vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea 

ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea 

regulamentelor şcolare. 

Cu ajutorul Comisiei diriginților s-au prelucrat la început de an școlar: ROI, sarcinile elevilor 

de serviciu, procedurile privind accesul în școală, programul și orarul de desfășurare a procesului 

înstructiv educativ, măsuri de securitate și siguranță în spațiile școlare. 

6. Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor LTHC se situează la nivelul performanţelor medii în 

raport cu standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor generale şi specifice prevăzute de 

programele şcolare în vigoare). Considerând notele obţinute de elevi ca un prim indicator al 

rezultatelor învăţării, se constată existenţa unei ponderi importante a elevilor cu medii generale in 

întervalul 9-10 (peste 50%). 

 

IV. RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE 

 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe surse de finanţare, a fost elaborat în conformitate cu 

reglementările în vigoare și aprobat de către ordonatorul principal de credite. A fost intocmit  

Proiectul de buget –sursa de finantare buget local inregistrat cu nr.186366/27.12.2017 si Proiectul de 

buget –sursa de finantare venituri proprii cu nr.186365/27.12.2017. Proiectele de buget pentru anul 

financiar 2018 au fost aprobate prin Consiliul de Administratie din data de 20.12.2017. 

Au fost întocmite documentele financiare pentru anul financiar 2019:  Proiectul de buget –sursa de 

finantare buget local si Proiectul de buget –sursa de finantare venituri proprii. Proiectele de buget 



 

 

pentru anul financiar 2018 au fost aprobate prin Consiliul de Administratie al LTHC. 

 In fundamentarea bugetului, atât  pe anul 2018 cât și pe anul 2019 necesarul de cheltuieli de personal 

a fost efectuat in conformitate cu Legea 2/2018 – Legea bugetului de stat, Legea 1/2011 – Legea 

educatiei nationale, Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice cu modificarile ulterioare cit si HG 993/2015 pentru modificarea HG 72/2013 privind 

finantarea unitatilor  din  invatamantul preuniversitar  de stat,pe baza standardelor de cost pe  elev/ 

prescolar, actualizate prin Hotararea nr. 30 din 2018.  

 Comisia de salarizare la nivelul unității școlare numită prin Decizia 193 din 13.09.2018 și-a 

defășurat activitatea în mod corespunzător, respectând toate reglementările în viogoare. 

 A fost aprobată trecerea personalului salariat al unității de învățământ de la o gradație salarială la 

alta, în condițiile legale corespunzătoare. 

 Plata salariilor in sem. I al anului școlar curent a fost efectuata la termenul stabilit in 

conformitate cu OAP 4576/2011 cu modificarile ulterioare ,privind validarea fluxurilor financiare 

pentru cheltuielile de personal in invatamantul preuniversitar de stat. In conformitate cu Legea 

nr.2/2018 a bugetului de stat finantarea cheltuielilor de personal se face din bugetul de stat. 

 Programul de achiziţii publice a fost elaborat conform Legii 98/2016 cu modificarile ulterioare ,a 

normelor metodologice din HG 395/2016. 

 Întocmirea documentaţiei pentru primirea finanţării necesare lucrărilor si obiectivelor de 

investiţii s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. În luna decembrie 2018, a fost 

depusa la PMC Serviciul Investitii si Achizitii o  Nota de fundamentare privind propunerile pentru 

reparatii curente si investiții. 

 Fondurile alocate au fost repartizate, conform legii, pe capitole de cheltuieli şi articole bugetare în 

conformitate cu Legea nr. 500/2002 - Legea finanţelor publice şi Legea nr. 273/2006 - Legea 

finanţelor publice locale. 

 Proiectul de buget și rectificările periodice aferente acestuia  au fost discutate și  aprobate în 

ședințele Consiliului de adminsitrație al liceului, iar variantele aprobate au fost făcute publice pe 

site-ul instituției. 

 Proiectul de buget a fost corelat cu domeniile de activitate, prioritățile și termenele cuprinse în PDI 

2017-2020. 

 La data realizării prezentului raport bugetul instituției pentru anul financiar 2019 este depus și se află 

în curs de aprobare. 

 Execuţia bugetară s-a realizat în conformitate cu Legea nr. 500/2002- Legea finanţelor publice , 

Legea nr. 273/2006-Legea finanţelor publice locale. şi
 
 Legea nr 2/2018 –Legea bugetului de stat. 

Execuția bugetară a fost prezentată în Consiliul de Administrație, afișată la avizierul unității,pe 

adresa de mail a unitatii ,incarcata in SIIR si raportata in Forexebug. 

 Administrarea eficientă a resurselor materiale se reflectă în starea patrimoniului unității. In functie 

de necesitatile aparute si a economiilor realizate la  utititati s-au efectuat virari de credite pentru 

procurarea de materiale, obiecte sau efectuarea de reparatii  in vederea imbunatatirii nivelului de 

confort in locatiile unitatii. 

 Planul de achiziții publice a fost realizat în forma propusă, în limita bugetului aprobat, cuprinzand 

toate achizitiile publice, inclusiv cele preconizate a fi facute prin cumparare directă.  

 Exerciţiul financiar a fost încheiat cu respectarea normelor legale referitore la destinaţia 



 

 

fondurilor, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 - Legea finanţelor publice şi Legea nr. 273/2006-

Legea finanţelor publice locale.   

 Darea de seama,balantele si toate situatiile au fost intocmite conform legislatiei in vigoare. 

Întocmirea documentelor şi arapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de IŞJ, MEN sau 

alte instituţii abilitate prin lege s-a făcut la timp și cu responsabilitate. 

 Fondurile extrabugetare au fost utilizate în funcție de necesități, cu acceptul ordonatorului principal 

de credite. A existat buget de venituri și cheltuieli distinct pentru acest tip de fonduri, pentru care 

au fost parcurși și respectați aceeași pași ca și la bugetul de venituri și cheltuieli principal. 

 La evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare a reieșit 

întocmirea și utilizarea eficientă a acestora și au fost identificate punctele slabe din acest an, pentru 

a fi îmbunătățită activitatea ulterioară. 

 Pentru obținerea de surse alternative de finanțare au fost închiriate spațiile excedentare pentru 

activități sportive, precum și săli de clasă pentru organizarea de întruniri sau cursuri de formare. 

 Au fost  respectate standardele de dotare minimală a spațiilor școlare, conform normativelor MEN 

în vigoare. 

 Comisia de recepție a bunurilor materiale, a  lucrărilor  de reparatii, instalatii, amenajari interioare, 

efectuate in sem. I al anului școlar curent, și-a desfășurat activitatea corespunzător, nefiind 

semnalate probleme sau disfuncții majore.  

 Comisia de inventariere anuală a patrimoniului unității și-a desfășurat activitatea în baza Deciziei 

interne 291 din 05.12.2018. 

 La nivelul școlii s-a remarcat preocuparea pentru  realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și 

modernizarea bazei materiale a unității de învățământ. În acest sens au fost coordonate lucrări de 

reparații și întreținere a spațiilor din incinta liceului. De asemenea, s-a urmărit permanent 

realizarea planului de investiții, în limita bugetului aprobat. Pentru completarea cheltuielilor 

aferente lucrărilor și achizițiilor de modernizare a bazei materiale, s-au căutat și obținut donații și 

sponsorizări, alături de susținerea Asociației de părinți a Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din 

Craiova. 

 S-a urmărit prin responsabilul compartimentului financiar-contabil, respectarea termenelor și 

legalitatea încasării veniturilor proprii. 

 In decursul anului bugetar au fost respectate termenele în incasarea veniturilor ce provin din chirii 

si in conformitate cu HCL 191/2015 ,jumatate din ele au fost virate la PMC. 

 Au  fost intocmite documentele și rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de IŞJ, MEN sau 

alte instituţii abilitate prin lege,în termenele stabilite. 

 Platile s-au realizat conform clasificatiilor bugetare aprobate de PMC si ISJ.      

 S-a urmărit aprobarea deciziilor financiare în Consiliul de administrație, cu respectarea cadrului 

legal specific. 

 S-a asigurat nivelul corespunzător privind păstrarea integrităţii şi funcţionalitatea bunurilor aflate 

în administrare. 

 

 

 

 
 

 



 

 

V. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

 
9. Pentru o buna dezvoltare și relații comunitare care să vină în sprijinul activităților din liceu, s-au 

elaborat planurile manageriale ale directorului, directorului adjunct și consilierului educativ, 

care au ca obiectiv și satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii locale. Acesta se bazează 

pe identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi pe identificarea posibilităţilor de 

satisfacere, în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile. 

S-a realizat o permanentă informare  a tuturor categoriilor şi organzaţiilor interesate, în legătură 

cu activitatea unităţii şcolare şi cu programele naţionale de reformă în curs, precum şi 

promovarea altor proiecte inovative. 

10. Școala are o permanentă colaborare cu autorităţile locale alese (Consiliul Local şi 

Primăria, prin reprezentanții acestora în Consiliul de Administrație al liceului) în ceea ce 

priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea 

unităţilor şcolare. Este încheiat și Protocolul cu Primăria Dolj de dare în administrare a spațiilor 

școlare aferente LTHC. 

La nivelul liceului este stabilit un parteneriat cu Secția nr.3 de Poliție Dolj, privind derularea 

unor întâlniri cu elevii pe tema prevenirii şi combaterii delicvenţei juvenile. Tematica orelor de 

dirigenţie, întâlnirile elevilor cu agenţi ai departamentului de proxemitate din cadrul Secției 3 

de poliţie Craiova, au drept scop participarea elevilor la programe/activităţi în domeniul 

educaţiei pentru cetăţenie democratică, cu formarea unor deprinderi de comportament civilizat. 

11. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin 

structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile 

organizate de consilierul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de 

unitate, consultaţii pe probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri, admiteri), 

precum şi cursuri speciale „lectorate” pentru părinţi, prin grija consilierului şcolar, pe teme de 

interes şi de actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională etc.).1 

reprezentant al  părinţilor în Consiliul de Administraţie a fost prezent la toate ședințele şi s-a 

implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii. 

Am păstrat legătura cei doi lideri de sindicat de la organizațiile: (Spiru Haret și Diaconu Coresi)  

 

Unitatea noastă școlară se bucură de un climat de lucru favorabil, de înțelegere între personalul 

didactic și beneficiarii direcți și indirecți ai procesului instructiv educativ. 



 

 

 

 
 

ANEXA 1 

 

RAPOARTE SINTETICE  DE ACTIVITATE A COMISIILOR 

METODICE - SEM I 

 
1. COMISIA PROFESORILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

La începutulanuluișcolar, cadreledidactice din ComisiaMetodică a Profesorilor din 

ÎnvățământulPrimar au fostpreocupate de proiectareaactivitățiila clasă. 

Proiectareacurricularăcentratăpecompetenţe a fostrealizatăastfelîncâtsăcontribuie la 

dezvoltareaprofilului de formare al elevului din ciclulprimarși ladezvoltareapersonalităţiilui. 

 Conținutulactivităților de învățarea a fostcorelat cu competențelegeneraleprevăzute de 

programașcolarășinumărulorelorafectatefiecărei discipline predate. S-au 

luatînconsiderareaccesibilitateagradului de informaţie, precumşinevoile de învăţarespecificeșcolarului 

mic.  

 Pentrucreareaunuiclimatfavorabilînvățării, motivăriișistimulăriielevilor, învățătorii au 

organizatmediulfizic al claseiînfuncție de particularitățile de vârstăși de conținuturileînvățării. 

 La începutulanuluișcolar, membriiComisieiMetodice a Profesorilor dinÎnvățământulPrimarau 

propusurmătoareleactivități:Învățareaprinproiecte la istorieșigeografie – exemple de 

bunăpractică,Metodesitehnici de lucrupentrupentruînvățareamatematicii- lecție demonstrative,Familiași 

mas-media, factorii care influențeazăaziclimatuleducativînșcoală-dezbatere,Jocul didactic înorele de 

matematică, Învăţareacolaborativăînorele de AVAP 

 De asemenea, au propusincheiereaunorparteneriate cu instituții de culturăși cu grădinițele din 

apropierealiceuluișiderulareaproiecteloreducaționale: Coboarătoamnaînorașul meu, Mănâncsănătos, 

suntvoinic,Mândriromânașiuniți sub acelașiisteag-SteagulRomâniei, PorniLuceafărul, 

publicarearevisteiAMICII– revistă a  învățământuluiprimar 

 

S- OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

Pentruanulșcolar 2018-2019 ComisiaProfesorilor din ÎnvățământulPrimarși-a 

stabiliturmătoareleobiective: 

 Îmbunătățireacalitățiiactului didactic de predare- învățare –evaluare, 

asigurareașanseloregaletuturorelevilor, atingereastandardelorcurriculare de performanță, 

pregătireaelevilorpentru o societateînschimbare. 

 Adaptareacurriculumuluișcolar la nevoile de dezvoltarepersonală ale elevilor. 

Promovareaactivitățilorinstructiv-educativebazatepemetode active-participative, 

pedemersurieducaționale inter-șitransisciplinare, pecompetențelecheie. 

Asigurareaaccesului laformareacontinuășiperfecționareacadrelordidactice: gradedidactice, 

formarecontinuăobligatorie, formăriprin CCD, mentorat, educație permanent, formăriprinprograme 

POSDRU; 

Gestionareaeficientă a resurselorexistente; 

Încurajareainițiativelor de tip antreprenorialale elevilorșiantrenarealorînidentificarea de 

activitățiaducătoare de venituriînfolosulșcolii.  

Consolidareacolaborării cu PrimăriașiConsiliul Local, Poliția, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, 



 

 

 

AsociațiaPărinților, învedereaasigurăriiunuimediușcolaratractiv , sigurșifuncțional 

Dezvoltareaproiecteloreducaționaleprinpromovareaunoractivități educative formaleși 

nonformaleavând ca scopdezvoltareaeducațieiinterculturale , antreprenoriale, civice, pentrusănătate , 

promovareadesegregăriișiegalizării de șanse 

Prinacțiunilederulate, considerămcăobiectivelepe care membriicomisiei le-au stabilit la  

începutulanuluișcolar au fostatinse.  

 

 

3. ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

Învățareaprinproiecte la istorieșigeografie -–exemple de bunăpractică,un model de instruire care 

îiimplicăpeeleviînactivităţi de investigare a unorproblemeobligatoriişi au 

dreptrezultatobţinereaunorproduseautentice.  

Metodesitehnici de lucrupentrupentruînvățareamatematicii- lecțiedemonstrativă 

Familiași mas-media, factorii care influențeazăaziclimatuleducativînșcoală,dezbatere 

Cu ocaziasărbătoririCentenaruluiUnirii s-a desfășuratproiectulMândriromânașiuniți sub aacelașisteag-

SteagulRomânieicare a cuprinsmaimulteactivitățieducative(prezentărippt, vizionărifilme, realizăricreații 

plastic, programeartistice) 

Târgul de Crăciun- activitate de educațieantreprenorială 

Amicii- Poveste de Crăciun- revistaelevilor din învățământlprimar 

 

4.      MANAGEMENTUL CARIERIEI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

Înacestsemestru, învățătorii au urmatcursurile de formareorganizate de CCD: 

Diferențiereașiindividualizareaînprocesul de învățământ,Stiluri de predare. Stiluri de învățare, 

Leadership și management pentruunînvățământ performant. 

Membriicomisiei au participatlacercul pedagogic alprofesorilor din învățământulprimarși la 

alteforme de dezvoltareprofesionaleprecum: 

Conferințejudețene/naționale:Romii – interculturalitate/interferente – obiceurisitraditii/ 

asemanarisidiferentieri,Voluntariatul – dovada de maturitate 

Simpozioane, județene/naționale:Magiasărbătorilor de 

iarnă,Iarnacopilărieinoastre,Rolulpovestilor,Valorile educative ale folclorului,Impreunăconstruim o 

lumemaibună,Comunicareainterculturalăînsituațiieducaționale: cunoaștere-metode-

competențedidactice. 

 

5.      EXAMENE, OLIMPIADE, CONCURSURI (DACĂ ESTE CAZUL) 

Elevii din învățământulprimar au paticipat laconcursurșcolareobținânddiferitepremii: 

-Comper– Matematică -21 premii I, 20 premii II, 18 premii III, 16 mențiuni 

-Comper – Comunicareînlimbaromână– 26 premii I, 21 premii II,20 premii III, 17 mențiuni 

-Gazetamatematică- 3 premii I. 3 premii II, 4 premii III, 3 mențiuni 

-Formidabilii- 18 premii I, 16 premii II, 12 premii III, 18 mențiuni 

-Amintiri din copilărie-26 premii I, 21 premii II, 19premii III, 21mențiuni 

- MiculArhimede – 1 mențiune 

 

6.      CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

-Înlunaoctombrie, de  Ziuaeducației,am organizat o masărotundă cu 

titlul„Coeziuneaparteneriatelorșcoală-grădiniță,  rolesențialînformareacopiilor”. Au 



 

 

 

fostinvitateeducatoarele de la grădinitele din apropierealiceului. 

    -Participare la activitățileProiectuluiErasmus + Inovativ, număr de referință 2017-1-RO01-KA101-

036548. 

   - Programe de voluntariatSăptămânalegumelorșifructedonate,SHOEBOX. 

 

 

2.  COMISIA  METODICĂ DE   LIMBA ROMÂNĂ LIMBA LATINĂ 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

Activitateadesfășurată de membriiComisieiLIMBA ROMÂNĂ LIMBA LATINĂ 

a avut la bazarespectareaprevederilorprogramelorelaboratepentrupredarealimbiiromâneși a limbii latine la 

nivelulciclurilorgimnazialșiliceal,înconformitatecumodificărileînvigoare . 

Planificărilecalendaristicesemestriale/anualeprecumșiproiectareaunităților de învățares-auintocmit la 

timp, corelândconținutulactivităților de învățarecuobiectivelegenerale, competențele, 

prevederileprogramei si numarulorelorafectate . 

S-aurealizatplanificarilecalendaristicesemestrialeșianuale, proiectareaunitățilorde învățare. S-

aurevizuitportofoliile personale. 

 

2. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

- Îmbunătățirea ratei promovabilității la examenele naționale 

-Implicarea elevilor în elaborarea/desfășurarea proiectelor de activitate extraşcolară. 

-Valorificarea la clasă a experienţei dobândite în aceste activităţi extracurriculare. 

-Asigurarea materialelor didactice necesare desfăşurării orei (confecţionarea lor): planşe, scheme, 

auxiliare didactice etc. 

- Dotarea catedrei cu mijloace moderne , precum și cu publicații. 

-Realizarea de parteneriate cu diverşi factori instituţionali şi educaţionali în vederea realizării unei 

evaluări nonformale 

    Toate aceste obiective au fost într-o proporție de 100 % îndeplinite. 

 

3. EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

- Participare consfătuiri 

- Activitate extrașcolară 5 OCTOMBRIE- ZIUA EDUCAȚIEI 

- Participare cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română 

- Activitate extrașcolară Culorile Toamnei- recitări, dramatizări, prezentări power-point 

- Coordonare atelier Formă, sunet, culoare-voluntariat in cadrul activităților SNAC în colaborare cu 

Școala Gimnazială Specială SF. VASILE 

- Participare workshop Conflict Mediation : Innovative approches to teaching 

- Bucuria Nașterii Domnului- recital de poezie și colinde 

- Vis de Crăciun- serbare clasele gimnaziale și liceale 

- Eminescu- poetul nemuririi noastre: de la slova cărții la mirajul rostirii versurilor eminesciene sub 

lumina reflectoarelor 



 

 

 

- Pregatirea loturilor pentru olimpiadă și concursuri școlare 

- Pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor naționale 

- Comemorareazilei,,HOLOCAUSTULUI’’încadrulactivitățiiextrașcolare25 Ianuarie- 

ZiuaHolocaustului.  

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

    S-a desfășurat workshopul cu tema ,,Abordări inovative în predare” desfășurat la Liceul Teoretic 

,,Henri Coandă”-26 septembrie 2018, inițiativă derulată în cadrul proiectului Erasmus+ INOVATIV 

număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036548. 

       S-au derulat activitățile workshopului cu tema ,,Active Methodology-sustainable development 

through integrated skills” desfășurat la Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”-18 octombrie 2018, inițiativă 

derulată în cadrul proiectului Erasmus+ INOVATIV număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036548. 

        Workshopul cu tema ,,Conflict Mediation:Innovative approaches to teaching” s-a desfășurat la 

Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”-24 octombrie 2018, inițiativă derulată în cadrul proiectului Erasmus+ 

INOVATIV număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036548. 

 

5. EXAMENE, OLIMPIADE, CONCURSURI 

- S-au calificat la OLLR etapa locală, ciclurile gimnazial și liceal 17 elevi. S-au obținut numeroase 

premii și mențiuni la concursul Comper, etapa județeană I și un premiu la concursul național 

Protegez la nature. 

6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂȚII ȘCOLARE 

    -    Programvoluntariat-campaniesocialăintitulată,,Săptămânalegumelorșifructedonate”-19-23 

noiembrie 2018, activitateinclusăînPlanulnațional de activități SNAC 2018-2019 

     -   Activitate transdisciplinarăCulorile toamnei, promovată in presa online 

 

 

3. COMISIA DE MATEMATICĂ INFORMATICĂ  

 

1.PROIECTAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE: 

-Toți membrii comisiei de matematică –informatică au parcurs programa școlară conform planificărilor. 

-Au fost analizate rezultatele testelor predictive(consultații,meditații conform planurilor remediale ). 

-În procesul de predare –învățare s-au folosit abordări metodice moderne,dobândite la cursurile de 

perfecționare și la consfătuirile profesorilor de matematică și informatică,corelarea interacțiunilor 

profesor-elev și a celor între elevi cu aspecte ale comunicării reale,prin metode care  să dezvolte 

competențele matematice și nu numai,aceste metode au avut în vedere conștientizarea de către elevi a 

învățării matematice ,dezvoltării competențelor de gândire și de lucru în echipă,dar și folosirea de 

materiale și mijloace ce conțin informații intercurriculare ,atât pe suport clasic cât și pe suport audio/ 

video.  

2.OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE: 

În centrul atenției desfășurării activității de predare –învățare au stat următoarele obiective: 

-proiectarea activiții didactice,eficiența procesului instuctiv –educativ,evaluarea nivelului de pregătire a 

elevilor și luarea măsurilor corespunzătoare cu rol reglator (testele progres-regres),dezvoltarea 

competenței profesionale a membrilor comisiei prin participarea la cursuri de perfecționare, 



 

 

 

simpozioane,cercuri metodice , participarea la activității extracurriculare; în principiu aceste obiective au 

fost atinse. 

3.ACTIVITĂTI RELEVANTE ALE MEMBRILOR COMISIEI: 

-Participarea  profesorilor de matematică la cercul metodic organizat la liceul tehnologic”Ionete 

Aurelian”- loc.Malu Mare cu referate specifice temei “Sisteme și ecuații simetrice” 

-Participarea la Sesiunea Națională de referate și comunicări științifice”Matematica între tradiție și 

inovație”-Școala Gimnazială Nicolae Romanescu –Craiova 

-Organizarea fazei pe școală a olimpiadelor de matematică și informatică 

-Participarea membrilor comisiei ca evaluatori la concursurile interjudețene de matematică“ Funar Louis” 

și “Micul Arhimede”,olimpiada faza locală 

4.MANAGEMENTUL CARIEREI :  

-Participarea membrilor comisiei la cursurile de perfecționare: 

   "Modalități de prevenție și intervenție a violenței în școală” – 24 ore  C.C.D.Dolj 

"Metode de lucru cu elevii care prezintădificultăți de învățare "-24  ore,C.C.D.Dolj 

"Leadership și management educațional"-24 credite-95 ore-Asociația Start pentru formare 

     "Modalități de prevenție și intervenție a violenței în școală” – 24 ore  C.C.D.Dolj 

"Metode de lucru cu eleviicare prezintă dificultăți de învățare "-24  ore,C.C.D.Dolj 

" Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate" 

" Managementul stresului în context educațional" 

5.CON CURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE: 

-Participarea elevilor la concursurile interjudețene de matematică“ Funar Louis” și “Micul Arhimede” 

-Participarea elevilor la olimpiade faza pe școală si locală 

--o eleva la clasa a VI-a B ,s-a calificat la faza  locală a olimpiadei de matematică 

6  CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 

 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților. Cu 

ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se 

întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se 

desfășoară.. 

Toți membrii comisiei metodice au contribuit la creșterea flexibilitățiiși sporirea gradului de formare 

profesională adaptat la cerințele pieței,a nevoilor și intereselor elevilor ca viitori absolvenți,conform 

cerințelor pe piața muncii (dezvoltarea de parteneriate cu diferite instituțiide învățământ superior-

Parteneriatul derulat cu Universitatea Politehnică București „O mie pentu inginerie”, întâlniri cu 

reprezentanți ai diferitelor facultății in cadrul derulării parteneriatului „Zilele porților deschise”, 

activitatea de voluntariat desfășurată în cadrul SNAC-“Săptămâna legumelor și fructelor donate”-

activitate ce a avut ca scop creșterea interacțiunii și incluziunii sociale-beneficiar-Școala gimnazială 

specială “Sfântul Vasile” ; implementarea proiectului educațional derulat la nivel interjudețean-

“Prevenirea violenței în mediul școlar”  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților. Cu 

ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se 

întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se 

desfășoară. 

7. LISTA AUXILIARELOR DIDACTICE UTILIZATE 

 -Fișe de lucru  și teste concepute de către cadrele didactice de  matematică-informatică, utilizabile în  

format electronic, accesibile  în rețeaua locală,culegeri de teste ,proiecte didactice  

 -Softuri educaționale-achiziționate prin contribuția profesorilor de matematică-Didactic Promedia -          



 

 

 

- Softuri educaționale-Intuitext“Geomeria între joc și nota zece” 

 -Platforma https://iacademy.oracle.com/ords/f?p=4550:1:0:, pusă la dispoziție în mod oficial,   gratuit, 

unitatea școlară fiind membră a Oracle Academy, care permite elevilor de clasa a XII-a, profil  

matematică-informatică, să creeze aplicații SGBD. 

 -Platforma  Oracle Academy  https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html cu conținut de  

iLearning, evaluare și autoevaluare.  

 

4. COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE 

       

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 Proiectele didactice elaborate au respectat etapele unui proiect didactic modern, structurat pe 

activităţi cu competenţele generale, specifice, derivarea competenţelor aferente tipului de activitate 

desfăşurată. S-au corelat conținutul activităților de învățare cu obiectivele generale, competențele, 

prevederile programei și numărul orelor afectate . S-au luat în considerare accesibilitatea gradului de 

informaţie, precum şi  nevoile de învăţare specifice elevilor. 

 La începutul anului școlar, membrii comisiei metodice de limbi moderne au propus următoarele 

activități: Ziua Limbilor Europene, Halloween Masks, Toamna în literatură, Thanksgiving Day, 

Sărbătoarea Naşterii  Mântuitorului în lumea  creştină , Noël dans le monde -Christmas around the 

world, Arts and Crafts - Christmas Time , Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu – le plus grand 

poète roumain.    

 De asemenea, au propus implementarea proiectelor: Ziua Mondiala a Educatiei, La Magie de Noël, 

Apprendre ensemble pour travailler ensemble, Apprendre la diversité culturelle à l’école, Les amis 

des livres, Culorile Toamnei. 

 

 

2. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

 Cunoașterea tradițiilor unității privind rezultatelor școlare, a planului managerial general al 

unității școlare precum și răspunderilor proprii cei revin din aceasta.  

 Inducerea unui sentiment de încredere în forțele proprii prin aprecierea performanțelor 

individuale ale elevilor.  

 Valorificarea experienței pozitive privind practica activității didactice adecvate obiectivelor 

curriculare, interesului și capacității intelectuale  ale elevilor. 

 Optimizarea continuă a actului de evaluare a activității școlare: 

 Fluidizarea circulației informației la nivelul comisiei metodice.  

 Stabilirea bibliografiei pentru pregătirea de bază și suplimentară a elevilor.  

 Colaborarea la stabilirea ofertei școlare generale și a ofertei speciale pentru elaborarea 

curriculumului la decizia școlii. 

 Participarea cadrelor didactice la activitățile metodice și de perfecționare de la nivelul unității 

școlare precum și la cele organizate de ISJ. 

 Corelarea influențelor educative și didactice. 

 Cunoașterea cadrului normativ privind activitatea școlară.  

 Reglarea și autoreglarea permanentă a activității școlare în funcție de dinamica rezultatelor 

instruirii. 

Prin acțiunile derulate, considerăm că obiectivele pe care membrii comisiei le-au stabilit la începutul 

anului școlar au fost atinse. Elevii, profesorii și părinții au fost formați în scopul acceptării necesității 

învățării limbilor străine. 

        

https://iacademy.oracle.com/ords/f?p=4550:1:0
https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html


 

 

 

3. ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

Cu ocazia Zilei Limbilor Europene, pe 26 septembrie 2018 a fost organizată activitatea CHANGING 

THE WORLD THROUGH LANGUAGES și masa rotundă INTERCULTURALITATE ȘI 

PLURILINGVISM/ INTERCULTURALITE ET PLURILINGUISME /INTERCULTURALITY AND 

PLURILINGVISM. Elevilor le-au fost prezentate materiale care au vizat provocările învățării 

interculturale, valorile Europei și importanța cunoașterii limbilor străine în context european. Participanții 

au fost ajutați să conștientizeze dacă au sau nu competențe interculturale și au fost antrenați în jocuri de 

rol care au permis aprecierea diversității, dezvoltarea empatiei și experimentarea unor situații din 

perspective diferite. 

În perioada 2018-2020, se derulează proiectul de schimb interșcolar Erasmus+ EsPEER 

„Empowering students through peer learning strategies”, nr. 2018-1-RO01-KA229-049287 . Prima 

întalnire de lucru: Boosting student confidence through peer mediation, din cadrul proiectului, a fost 

găzduită de Liceul Teoretic„Henri Coandă”, în perioada 20-26.01.2019. Cadre didactice ale liceului au 

participat la evenimentul de multiplicare în cadrul  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ „The 

New Educations in Promoting Transversal Skills”, nr: 2016-1-RO01-KA201-024720. 

În luna decembrie, concursul Crăciunul în lume (Noël dans le monde / Christmas around the world) 

și masa rotundă Tradițiile de Crăciun în lume / Les traditions de Noël dans le monde / Christmas 

Traditions in the world le-au oferit elevilor și profesorilor prilejul de a cunoaște și de a prezenta tradițiile 

și obiceiurile de Crăciun din diverse colțuri ale lumii, scopul activităților fiind de a promova 

interculturalitatea. 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

Mai multe cadre didactice ale Liceului Teoretic „Henri Coandă” au urmat cursurile de formare: 

„Leadership și management pentru un învatamant performant”, „Profesor - mileniul III, „Fondurile 

europene în administrația publică locală”, „Managementul clasei”, „Promovarea incluziunii, a diversității 

culturale și a toleranței în educație” , „Metode de prevenire a abandonului școlar în rândul elevilor de 

etnie rromă”, „Active Methodology”, „ Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea instruirii 

diferenţiate” și au participat la următoarele simpozioane / mese rotunde / dezbateri: The gateway to ELT 

training session , Changer le monde à travers les langues, Les traditions de Noël dans le monde, The new 

educations in promoting transversal skills, Metode de promovare a diversitatii culturale, Strategii 

educaționale de succes pentru incluziune, Cum gândim alteritatea, Educația pentru sănătate în randul 

facilitatorilor-masă rotundă, Metode de prevenire a violeței în mediul școlar , Tradiții de  Craciun în 

lume. 

Au fost organizate o serie de workshop-uri : Abordări inovatoare în predare, Active Methodology-

Sustainable Development Through Integrated Skills , Managementul eficient al clasei de elevi , Conflict 

Mediation: Innovative Approaches to Teaching, Leadership școlar, de la teorie la practică-dezvoltare 

durabilă prin competențe integrate desfășurate la Liceul Teoretic Henri Coandă, Craiova, inițiative 

derulate în cadrul proiectului Erasmus + Inovativ, număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036548. 

Cadrele didactice ale liceului au participat la cercurile pedagogice ale profesorilor de limba engleză 

cu tema USING TEXTS IN TEACHING ENGLISH și cele de limba franceză ACTIVITES DE BRISE-

GLACE EN CLASSE DE LANGUE care s-au desfășurat la Colegiul Național Elena Cuza. Unele cadre 

didactice frecventează programe de conversie profesională și se preocupă în permanență de dezvoltarea 

profesională prin publicarea de articole în reviste de specialitate și prin participarea la activități în 

domeniu. 

 

 

 



 

 

 

5. EXAMENE, CONCURSURI, OLIMPIADE 

Elevii au câștigat mai multe premii I, II, III, mențiuni la concursuri județene, interjudețene, naționale 

și internaționale atât la limba franceză, cât și la limba engleză. Dintre acestea amintim - concursul 

național „Protegez la nature”, concursul interjudețean de Limba Engleză ’’Solve the mystery”,„Noel 

francophone”,  „Arts et artisanats. Le temps de Noël”, concursul județean de creație în limba 

engleză’’Arts and Crafts –Christmas Time’’ ,’’Halloween Fun”.    

La olimpiada de franceză, s-au calificat la faza locală 5 elevi, iar la olimpiada de limba engleză - 39 

de elevi. 

 

6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂȚII ȘCOLARE 

Prin proiectele derulate, considerăm că am promovat imaginea școlii atât la nivelul ISJ Dolj, CCD 

Dolj, Deutscher Lesesaal (Universității din Craiova), Centrului de Limbă și Cultură Poloneză (multe 

activități / concursuri fiind derulate în colaborare cu aceste instituții), cât și la nivelul altor unități de 

învățământ din țară. 

 Derularea proiectului Erasmus+ Project EsPEER 21-25 ianuarie ,,Empowering students through 

peer learning strategies” 

 Programe de voluntariat Săptămâna legumelor și fructe donate și  Povești pentru Copii în luna 

noiembrie , activități incluse în Planul național de activități SNAC 2018-2019 cu Scoala Gimnaziala 

Speciala „Sf. Vasile”, Craiova, activitățile SHOEBOX și Bradul Manuțelor în luna  decembrie, 

„Suflet pentru suflet” parteneriat din cadrul concursului interjudețean IDENTITATEA ȘCOLII-

IDENTITATEA NOASTRĂ, 

 Parteneriate educaționale cu Muzeul de Arta din Craiova - Lecții la muzeu , cu Şcoala Gimnazială „ 

Alexandru Macedonski”- Let’s be friends ,cu Şcoala Gimnazială Novaci – Sat şi oras- prezent şi 

viitor, cu Poliția Rutieră și Crucea Roșie - Stop Accidentelor rutiere : Viața are prioritate 

 Proiect de activitate extrașcolară-excursie: „Sinaia – Valori culturale si spirituale 

 

5. COMISIA METODICĂ CHIMIE- BIOLOGIE – FIZICĂ 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea susținută de membrii Comisiei Chimie-Biologie-Fizică a avut la baza studierea și 

aplicarea prevederilor programelor elaborate pentru predarea chimiei, biologiei si fizicii în gimnaziu și 

liceu  în conformitate cu modificările survenite . 

            Planificările calendaristice semestriale/anuale precum și proiectarea unităților de învățare s-au 

intocmit la timp. S-au corelat conținutul activităților de învățare cu obiectivele generale, competențele, 

prevederile programei si numarul orelor afectate . 

           S-au realizat planificarile calendaristice semestriale și anuale, proiectarea unităților de învățare. S-

au revizuit portofoliile personale. 

 

2. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

- Implicarea elevilor în elaborarea/desfășurarea proiectelor de activitate extraşcolară. 

- Valorificarea la clasă a experienţei dobândite în aceste activităţi extracurriculare. 

- Asigurarea materialelor didactice necesare desfăşurării orei (confecţionarea lor): planşe, scheme, 

diagrame, etc. 

- Dotarea catedrei cu mijloace moderne , precum și cu publicații. 

- Realizarea de parteneriate cu diverşi factori instituţionali şi educaţionali în vederea realizării unei 

evaluări nonformale 



 

 

 

    Toate aceste obiective au fost într-o proporție de 100 % îndeplinite. 

 

3. EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

- Participarea la cercurile metodice 

- Colectare hârtie Proiectul de parteneriat educațional ”Copacul de hârtie” 

- Vizită la Facultatea de chimie – Proiectul de parteneriat educațional ”Împreună pentru o viață mai 

sănătoasă” 

- Membru al Comisiei de organizare/evaluare a Olimpiadei ”Științele Pământului” 

- Evaluator și secretar al Comisiei de evaluare finală la cursul ”Învățarea științelor –abordări metodologice 

moderne” 

- Membru de organizare a Concursului ”Protegez la nature” 

- Participarea cu elevii la activitatea „Noaptea cercetătorilor 2018” – Universitatea din Craiova 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

   - Workshopul cu tema ,,Conflict Mediation:Innovative approaches to teaching” s-a desfășurat la Liceul 

Teoretic ,,Henri Coandă”, inițiativă derulată în cadrul proiectului Erasmus+ INOVATIV număr de 

referință 2017-1-RO01-KA101-036548. 

- Curs „Învățarea științelor – abordări metodologice moderne” 

 

5. EXAMENE, OLIMPIADE, CONCURSURI 

- Nu au fost cazuri semestrul I. 

 

6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂȚII ȘCOLARE 

  -    Program voluntariat - campanie socială intitulată ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate” - 19-23 

noiembrie 2018, activitate inclusă în Planul național de activități SNAC 2018-2019 

- Profesor mentor a unei grupe de studenți de la Facultatea de fizică: fizică informatică și fizică medicală 

7. LISTA AUXILIARELOR DIDACTICE UTILIZATE/DISCIPLINĂ 

DISCIPLINA Biologie : 

Lecția de biologie. Teorie. Aplicații. Clasa a-V-a. Aprobat de MEN prin ordinul 3022/08.01.2018 

Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina-Dana Grasu 

Ghid pentru Bacalaureat de nota 10 la Biologie ed. Gimnaziu; Stelică Ene, Cecilia Răducu, Nicoleta 

Ciobanu 

DISCIPLINA Chimie: 

- Exerciții și probleme de chimie pentru gimnaziu; Luminița Irinel Doicin, Adriana Mihaela Anghel, Art 

 

6. COMISIA METODICĂ ISTORIE-GEOGRAFIE 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea susținuta de membrii Comisiei Istorie-Geografie a avut la baza studierea și aplicarea 

prevederilor programelor elaborate pentru predarea istoriei și geografiei în gimnaziu și liceu  în 

conformitate cu modificarile survenite . 

            Planificarile calendaristice semestriale/anuale precum și proiectarea unităților de învățare s-au 

intocmit la timp.S-au corelat conținutul activităților de învățare cu obiectivele generale, competențele, 

prevederile programei si numarul orelor afectate . 

           S-au realizat planificarile calendaristice semestriale și anuale, proiectarea unităților de învățare. S-

au revizuit portofoliile personale. 

http://www.litera.ro/catalogsearch/advanced/result/?litera_author=2303


 

 

 

 

2. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

-Implicarea elevilor în elaborarea/desfășurarea proiectelor de activitate extraşcolară. 

-Valorificarea la clasă a experienţei dobândite în aceste activităţi extracurriculare. 

-Asigurarea materialelor didactice necesare desfăşurării orei (confecţionarea lor): planşe, scheme, 

diagrame, etc. 

- Dotarea catedrei cu mijloace moderne , precum și cu publicații. 

- Realizarea de parteneriate cu diverşi factori instituţionali şi educaţionali în vederea realizării unei 

evaluări nonformale 

    Toate aceste obiective au fost într-o proporție de 100 % îndeplinite. 

3. EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

- Comemorarea zilei ,,HOLOCAUSTULUI’’ în România-dezbatere  cu tema ,,Holocaustul în 

retrospectiva evenimentelor celui De-al doilea Război Mondial” precum și prezentare de carte și ppt 

tema  ,,Să nu uităm Holocaustul” la 9 octombrie 2018.În urma activităților desfășurate elevii 

participanți au primit câte o carte- Liviu Beriș, ,,Holocaust sub guvernul Antonescu”. 

- Cu ocazia aniversării ,,REALIZĂRII STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN”  a fost realizată o 

excursie tematică-tema ,,Pe urmele fondatorilor României Moderne”  la vila Florica-centrul cultural 

Brătianu și la Muzeul Golești (com. Ștefănești jud. Argeș) în perioada 17-18 noiembrie 2018. 

- Cu ocazia ,,ANIVERSAREA ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE-au fost organizate 

manifestări precum: prezentarea evenimentului în cadrul proiectului Erasmus+ Project EsPEER 

,,Empowering students through peer learning strategies”- expoziție de imagini organizată cu sprijinul 

Muzeului Olteniei Craiova. 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

      S-a desfășurat workshopul cu tema ,,Abordări inovative în predare” desfășurat la Liceul Teoretic 

,,Henri Coandă”-26 septembrie 2018, inițiativă derulată în cadrul proiectului Erasmus+ INOVATIV 

număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036548. 

       S-au derulat activitățile workshopului cu tema ,,Active Methodology-sustainable development 

through integrated skills” desfășurat la Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”-18 octombrie 2018, inițiativă 

derulată în cadrul proiectului Erasmus+ INOVATIV număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036548. 

        Workshopul cu tema ,,Conflict Mediation:Innovative approaches to teaching” s-a desfășurat la 

Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”-24 octombrie 2018, inițiativă derulată în cadrul proiectului Erasmus+ 

INOVATIV număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036548. 

     S-a participat la conferința națională cu tema ,,Unirea românilor: deziderat și finalitate”-Craiova 12-

14 noiembrie 2018, organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale. 

EXAMENE, OLIMPIADE, CONCURSURI 

- Nu au fost cazuri semestrul I. 

 

5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂȚII ȘCOLARE 

 

- Derularea proiectului Erasmus+ Project EsPEER 21-25 ianuarie ,,Empowering students through 

peer learning strategies”. tema ” Boosting student confidence through peer mediation” 



 

 

 

    -    Program voluntariat-campanie socială intitulată ,,Săptămâna legumelor și fructe donate”-19-23 

noiembrie 2018, activitate inclusă în Planul național de activități SNAC 2018-2019 

 

 

LISTA AUXILIARELOR DIDACTICE UTILIZATE/DISCIPLINĂ 

DISCIPLINA ISTORIE: 

 

Ochescu Maria, Caiet de Istorie pentru clasa a V-a, Editura Art, București, 2014. 

Idem, Istorie.Caiet pentru clasa a VIII-a, Editura Art, 2015. 

Olteanu Mihaela, Istorie. Evaluări finale standard.Teste pentru Bacalaureat, Pitești:Paralela 45, 2015. 

Dumitrescu, Nicoleta, Istorie.Sinteze și teste, Editura Media Master, București, 2006. 

Moțu Iancu, Atlas Istoric Școlar, Editura Corint, București, 2001. 

Idem,, Atlas Istoric Școlar, Editura Corint, București, 2003. 

Copoeru Lucia, Pop Corina, Istoria pe înțelesul tuturor.Ghid de pregătirea examenului de 

Bacalaureat,Editura Delfin, București, 2018. 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIE: 

 

Constantin Furtună, Atlas școlar.România Editura All, 2014. 

Lumea noastră, Editura Kreativ 2016 

Octavian Mândruț, Bac 2018 Geografie, Editura Corint, 2017. 

 

7. RAPORT  COMISIA METODICĂ Ed.muzicala, Ed. Fizica, Ed. Plastica, Ed. tehnologica 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea susținută de membrii Comisiei Ed.muzicala, Ed. Fizica, Ed. Plastica, Ed.tehnologica a avut la 

baza studierea și aplicarea prevederilor programelor elaborate pentru predarea chimiei, biologiei si fizicii 

în gimnaziu și liceu  în conformitate cu modificările survenite . 

            Planificările calendaristice semestriale/anuale precum și proiectarea unităților de învățare s-au 

intocmit la timp. S-au corelat conținutul activităților de învățare cu obiectivele generale, competențele, 

prevederile programei si numarul orelor afectate . 

           S-au realizat planificarile calendaristice semestriale și anuale, proiectarea unităților de învățare. S-

au revizuit portofoliile personale. 

 

2. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

- Implicarea elevilor în elaborarea/desfășurarea proiectelor de activitate extraşcolară. 

- Valorificarea la clasă a experienţei dobândite în aceste activităţi extracurriculare. 

- Asigurarea materialelor didactice necesare desfăşurării orei.  

- Dotarea catedrei cu mijloace moderne , precum și cu publicații. 

- Realizarea de parteneriate cu diverşi factori instituţionali şi educaţionali în vederea realizării unei 

evaluări nonformale 

    Toate aceste obiective au fost într-o proporție de 100 % îndeplinite. 

 

3. EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

- Participarea la cercurile metodice 



 

 

 

- Activitate SNAC- Saptamana legumelor si fructelor donate 

- Campionate interne: fotbal, sah, tenis de masa, clasele IX- X 

- Participare- Cercul Pedagogic al Profesorilor de Religie- “De la tara vin si domnii” 

- Participare- Proiectul Regional “Maniere ecologice durabile- Jos palaria” 

- Simpozion International new WERDMANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII 

PROFESIONALE 

  - Participare- Proiectul ESPEER- Erasmus+, design harta liceului 

      

 

4. EXAMENE, OLIMPIADE, CONCURSURI 

- Olimpiada Nat. A Sp. Scolar- Tenis de Masa Locul I 

- O.N.S.S- Baschet (B) Participare 

- O.N.S.S- Sah (B) Locul 7 

- Colinde si obiceiuri de Craciun-« Dor de Sarbatori » Locul II 

 

5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂȚII ȘCOLARE 

  -    Program voluntariat - campanie socială intitulată ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate” - 19-23 

noiembrie 2018, activitate inclusă în Planul național de activități SNAC 2018-2019 

 

8. COMISIA METODICĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI RELIGIE 

 

1. Proiectarea activității 

 Activitatea Comisiei Metodice de Științe Socio-Umane și religie care funcționează la nivelul 

Liceului Teoretic Henri Coandă și care numără 7 membri, cadre didactice titulare, dintre care 4 predau 

discipline socio-umane, iar 3, disciplina religie, a fost proiectată în acord cu Planul managerial al 

responsabilului comisiei metodice, propunându-se transpunerea în acțiuni concrete a finalităților și 

țintelor strategice.  

2. Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse 

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ 

 Formarea complexă a elevului prin activităţi extracurriculare 

 Elaborarea CDȘ în concordanţă cu nevoile elevului şi ale comunităţii. 

Obiectivele Comisiei au fost atinse în totalitate în semestrul I al anului școlar 2018-2019.  

 

3.      Exemple de activități relevante ale comisiei, desfășurate la nivel local sau regional 

- Organizarea campaniilor de voluntariat: Săptămâna legumelor și fructelor (19-23.11.2018) și Brăduțul 

prieteniei, ediția a IV-a (26.11-06.12.2018), ambele realizate în colaborare cu Școala Gimnazială Specială Sf. 

Vasile, Craiova; 

- Organizarea Cercului Pedagogic de Religie, secțiunea liceu, cu tema Sacru și profan în satul românesc, 

Casa Băniei, 17.11.2018; 

- Organizarea panelului tematic dedicat Zilei Internaționale a Toleranței – Toleranța, între respect și 

întelegere, 16.11.2018. 

 

 



 

 

 

4.      Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

Membrii Comisiei Metodice de Științe Socio-Umane și Religie au participat la următoarele cursuri și 

programe de dezvoltare profesională: 

-  Curs de instruire Corp Experţi al Corpului de Control-MEN-Sighişoara 7-9 decembrie 2018; 

-  Leadership şi management pentru un învăţământ performant acreditat OMEN nr 3019-

08.01.2018- 30 credite profesionale transferabile cu durata de 120 de ore noiembrie -decembrie 

2018; 

-  Masa rotundă din cadrul proiectului SUPERȘCOALA – Vrem, putem, reușim!, cod MySMIS 

106595, Craiova, 28.01.2019; 

-  Prima întâlnire de lucru din cadrul proiectului Erasmus+ EsPEER-Empowering students through 

peer learning strategies, 2018-1-RO01-KA229-049287, intitulată Boosting student confidence 

through peer mediation, Craiova, 20-26.01.2019; 

-  Cursul Erasmus+ KA1, cu titlul Special Needs Children, Praga, 26-30.11.2018; 

-  Workshop-ul Leadership școlar, de la teorie la practică – Dezvoltare durabilă prin competențe 

integrate, activitate inclusă în Planul de diseminare și valorizare al proiectului Erasmus+ 

“INOVATIV – Abordări inovative în formarea de competențe integrate pentru dezvoltare 

durabilă”, 2017-1-KA101-036548, 29 octombrie 2018; 

-  Workshop-ul Active Methodology – sustainable development through integrated skills, activitate 

inclusă în Planul de diseminare și valorizare al proiectului Erasmus+ “INOVATIV – Abordări 

innovative în formarea de competențe integrate pentru dezvoltare durabilă”, 2017-1-KA101-

036548, 18.10.2018; 

-  Managementul conflictelor în mediul şcolar  Simpozion interjudeţean  noiembrie 2018; 

-   Conferinţa Naţională “Promovarea valorilor culturale românești în contextul globalizării” 

 organizată de C.T.”C.D.Neniţescu” Craiova – 24 noiembrie 2018; 

-   Simpozionul Naţional “Impactul factorilor de mediu asupra societăţii” organizat de Lic. “Marin 

 Sorescu” Craiova – 29 noiembrie 2018; 

-   Conferinţa Internaţională “e-Live – Education and Learning in Virtual Environment” organizată 

 de Lic. “Marin Sorescu” Craiova – 18 ianuarie 2019; 

-   Cursul “Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea instruirii diferenţiate” – 21 de credite (84 

 de ore) organizat de CCD Dolj; 

-   Cursul avizat CCD Dolj “Metode de lucru cu elevii care prezintă dificultăţi de învăţare”(24  

 ore); 

-   Cursul avizat CCD Dolj “Modalităţi de prevenţie și intervenţie a violenţei în școală (24 de ore); 

-     Conferinţă naţională „Strategii educaţionale de succes pentru incluziune” Conferinţă Naţională 

 si Publicare în Revistă Naţională articolul ,,Medierea cale alternativă de revolvare a conflictelor 

 și investiție europeană strategică în educație ,, cu ISSN- noiembrie 2018; 

-    Workshop-ul„ Managementul eficient al clasei de elevi”  Activitatea este inclusă în Planul de 

 diseminare și valorizare al proiectului Erasmus + „INOVATIV-Abordări inovative în formarea 

 de competențe integrate pentru dezvoltarea durabilă”.-noiembrie 2018; 

-   Conferinţă judeţeană Voluntariatul, o dovadă de maturizare +concurs -noiembrie 2018; 

-   Conferinţă naţională Dezvoltarea educaţiei şi culturii din Oltenia în România-decembrie 2018; 

-  Dezbaterea națională  Natura din perspectivă interdisciplinară - decembrie 2018; 



 

 

 

-       Masa  rotundă din cadrul proiectului SUPERȘCOALA – Vrem, putem, reușim!, cod MySMIS 

106595, Craiova, 28.01.2019. 

-  

5.      Examene, olimpiade, concursuri : Concursul "Protegez la nature"- premiul III obținut de 

echipajul compus din 4 elevi de la clasa aVIII-a A. 

 

6.      Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

Prin participarea membrilor Comisiei la cursuri de perfecționare în țară și străinătate, precum și prin 

organizarea de activități relevante la nivel județean, au fost îndeplinite țintele strategice cuprinse în PDI 

2017-2020, fiind promovată imaginea unității școlare prin popularizarea activităților pe site-ul și pe 

pagina de facebook ale unității noastre școlare, precum și ale partenerilor, dar și în media locală. 

 

7.       Lista auxiliarelor didactice utilizate/disciplină 

Religie: 

 CLASA I   Autori: Irina Leonte, Daniela Buzatu, Iuliana Enache, Daniela Filip; Editura Corint 

Educațional 2015;  

 CLASA II   Autori: Gabriela Favu, Ana Nicoleta danciu, Ionelia Țițirigă, Daniela Lupiș; Editura Corint 

Educațional 2015;  

 CLASA III   Autori: Cristina Benga, Aurora Ciachir, Niculina Filat, Mihaela Ghițu, Ioana Niculae; 

Editura Corint Educațional 2014; 

 CLASA IV   Autori: Mihaela Achim, Anișoara Daiu, Dragoș Ioniță, Maria Moldoveanu, Florentina 

Nicula; Editura Corint Educațional 2016; 

 CLASA V   Autori: Cristian Alexe, Marius Bîzoi, Sorina Ciucă, Dragoș Ioniță, Mirela Șova ; Editura Art 

Academos 2017; 

 CLASA VI  Autori: Cristian Alexa, Sorina Ciuca, Dragos Ionita, Mirela Șova, Editura Didactică și 

Pedagogică S.A., București 2018; 

 Discipline socio-umane: 

 Liliana Zaschievici, Nicoleta-Laura Creţu, Tamara Mânatu, Elena Nedelcu, Maria-Dorina Stoica, 

Educaţie socială. Manual pentru clasa a V-a , Editura Litera 

 Victor Bratu, Alina Bratu, Elena Lupşa, Educaţie socială. Manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică 

şi Pedagogică                                                                                                                                       

 Mielu Zlate (coord.), Tinca Creţu, Nicolae Mitrofan, Mihai Aniţei, Psihologie. Manual pentru clasa a X-

a, Editura Aramis                                                                                                                                                                                                                                            

 Ioan N. Roşca (coord.), Codruţa Sorina Missbach, Gabriel Ion, Filosofie. Manual pentru clasa a XII-a 

(tip B), Editura Corint 

 Elena Lupşa, Gabriel Hacman, Filosofie. Manual pentru clasa a XII-a (tip A), Editura Didactică şi 

Pedagogică. 

 

9. COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR 

 

1. Proiectarea activității 

Activitatea profesorilor diriginți se desfășoară conform programelor școlare pentru Aria curriculară 

Consiliere și Orientare pentru clasele I-IV, V-VIII, aprobate prin OMEC nr. 5286/09.10.2006, 



 

 

 

respectiv Consiliere și dezvoltare personală (clasa a V-a), aprobată prin OMEN 

nr.3393/28.02.2017 și a programei școlare pentru Aria curriculară Consiliere și orientare clasele 

IX-XII, aprobată prin OMEC nr.5287/09.10.2006. În baza acestora au fost întocmite Planificările 

la dirigenție, pe lângă temele prevăzute în programe fiind incluse și teme de Protecție civilă și de 

prevenire a violenței în școli. 

 

2. Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse: 

- Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali, în vederea evitării abandonului şcolar, 

precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial 

dezorganizat sau mono-parental;   

- Consolidarea parteneriatului elev-școală-familie, prin implicarea activă a părinților în viața școlii ; 

- Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

Activitatea Comisiei Diriginților a fost eficientă, în concordanță cu obiectivele stabilite. 

 

3.      Exemple de activități relevante ale comisiei,desfășurate la nivel local sau regional 

o Implicarea elevilor clasei a IX-a C şi a dirigintelui în activități săptămânale în cadrul  proiectului 

Erasmus + , Axa Mobilitate în domeniul tineretului, YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

SKILLS (YES) SEV/Proiect 2017-2-RO01-KA105-037667, implementat de Asociația Centrul 

Comunități pentru Tineret (ACT) în perioada 15.08.2018-01.03.2019, co-finanțat de Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – 

ANPCDEFP – finalizat prin organizarea evenimentului inttulat Târgul Firmelor de Exercițiu – 

04.12.2018. 

o Săptămâna legumelor și fructelor donate, 19-23 noiembrie 2018, campanie umanitară inclusă în 

planul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, la care au participat 1000 de elevi de la toate 

nivelurile de învățământ, precum și 60 de cadre didactice. 

o Excursii, expoziții, serbări. 

4.      Managementul carieriei şi al dezvoltării profesionale (pe tematici specifice activității 

comisiei) 

 Membrii Comisiei Diriginților s-au întrunit periodic în ședințe de lucru.  

 A fost distribuit Manualul de Consiliere și dezvoltare personală pentru clasa a VI-a, Editura Didactică 

și Pedagogică S.A, aprobat prin OMEN nr.3970/15.06.2018. 

 La începutul anului școlar 2018-2019 au fost încheiate, la nivelul fiecărei clase de început de ciclu 

(pregătitoare, V, IX) contracte de parteneriat elev-școală-familie. 

 Au fost realizate întâlniri de tip asociativ cu părinții. 

 A fost stabilită componența Comitetului Reprezentativ al Părinților Liceului Teoretic ˝Henri Coandă˝, 

existând întruniri periodice ale acestora. De asemenea, din rândurile acestora au fost desemnați 

reprezentanții părinților în Consiliul de Administrație și în CEAC. 

 Diriginții au prelucrat elevilor și părinților acestora următoarele documente:  

o Metodologia desfășurării examenului de bacalaureat (diriginții claselor a XII-a);  

o Metodologia Evaluărilor Naționale și a admiterii în învățământul liceal (diriginții claselor 

a VIII-a); 

o Calendarul și Metodologia Evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-

a, încheindu-se procese-verbale. 

o Metodologia prograului național Școala Altfel, săptămâna dedicată activităților 

extrașcolare pentru L.T.Henri Coandă fiind  15-19 aprilie 2019. 

5.      Examene, olimpiade, concursuri: Nu este cazul 



 

 

 

6.      Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

Activitatea Comisiei Metodice a Diriginților a avut în vedere realizarea următoarelor ținte strategice: 

TS2-Realizarea cadrului educației pentru dezvoltare durabilă; TS3-Realizarea unui învățământ axat pe 

aplicarea metodelor active și a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale 

elevilor; TS4-Dezvoltarea dimensiunii europene, a egalității de șanse, a echității și a incluziunii în 

educația elevilor. 

Activitățile realizate au fost popularizate pe pagina  de facebook a liceului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXA 2 

RAPOARTE   DE ACTIVITATE ALE COMISIILOR DE LUCRU 
 

1. Comisia de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de 

control intern managerial pentru semestrul I an scolar 2018-2019 

 

     În cadrul Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de 

control intern managerial  ,s-au respectat reglementările în vigoare și s-a întocmit documentația, ținându-

se cont de:  

           -  Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

           -  Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind Controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

        In aceasta perioada membrii comisiei au desfășurat numeroase activități de  control si  monitorizare 

astfel ; 

       - au centralizat chestionarele de autoevaluare completate de fiecare membru al Comisiei de 

monitorizare si sa intocmit Situatia sintetica a rezultatelor evaluarii 

       - a fost avizata situatia centralizatoare anuala privind stadiul implementarii sistemului de control 

intern managerial ,in scopul inaintarii spre aprobare ordonatarului tertiar de credite  

   - a fost elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial pentru anul precedent  

 

2. Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a 

formării continue 

 

    Comisia este alcătuită din următoarele persoane: 

a) directorul unității de învățământ- Brumar Mihaela 

b) responsabilul cu dezvoltarea profesională- Lulă Corina 

c) un profesor metodist de la casa corpului didactic- Bălan Camelia 

     Comisia s-a întrunit în intervalul 20-30 septembrie 2018 şi a analizat dosarele personalului didactic, 

de conducere, de îndrumare şi de control care au solicitat echivalarea. 

        Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme de organizare a 

formării continue: 

 a) obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I; 

 b) absolvirea de către personalul didactic din educația antepreşcolară, învățământul preşcolar şi din 

învățământul general obligatoriu, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul 

de specialitate sau în domeniul Ştiințele educației; 

 c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau 

în domeniul Ştiințele educației; 

 d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională în învățământ prin studii 

postuniversitare; 

 e) obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de 

predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe 

diploma de licență. 

     Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea în intervalul respectiv a unui curs 



 

 

 

postuniversitar didactic. 

      Au fost echivalate cu 90 de credite transferabile dosarele doamnelor profesoare Toma Larisa și Cotea 

Iulia care au obținut gradul didactic I și doamna prof.înv. primar Beștea Mihaela care a obținut gradul 

didactic II. 

       Nu au fost echivalate cu 90 de credite transferabile dosarele doamnelor profesoare Vînturiș Irina și 

Predescu Andreea ,deoarece nu se încadrau la criteriile date de MEN 

       Unitatea de învățământ a eliberat  personalului didactic o adeverință de echivalare în credite 

profesionale   transferabile, din care rezultă numărul de credite profesionale transferabile acordat. 

 

 

3. Comisia pentru Curriculum 

Obiective urmarite in activitatea comisiei: 

- procurarea documentelor curriculare oficiale (plan –cadru, programe școlare, ghiduri metodologice, 

manuale etc.) 

- aplicarea planului-cadru de învatamant ce se realizeaza prin elaborarea ofertei curriculare 

- asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare 

- realizarea încadrărilor pentru anul școlar 2019-20120. 

-asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea 

elevilor pentru o societate în schimbare. 

-promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri 

educaționale inter si transdisciplinare, diferențiate, stabilite conform nevoilor educaţionale individuale 

si/sau colective ale elevilor. 

-reconsiderarea tehnicilor de evaluare si a metodelor de examinare a performanţelor școlare. -

personalizarea şi diversificarea ofertei educaţionale: corelaţia dintre curriculum-ului naţional si CDS. 

Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de participare, grad de 

cuprindere, rata de abandon, % reuşită).  

Activitati prin care s-au realizat obiectivele: 

• activtati interactive privind: realizarea programului de activitati precum și a celorlalte documente. 

• întocmirea regulamentului comisiei; 

• realizarea de chestionare de aflare a opiniei elevilor/printilor privind optiunile CDS pentru anul 

urmator; 

• centralizarea si interpretarea chestionarelor; 

• centralizarea proceselor verbale de la sedintele cu parintii /elevilor , grupelor de prescolari si claselor I-

VIII privind disciplinele optionale pentru anul scolar 2019-2020; 

• asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare 

      Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea şefilor de 

catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de 

precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de 

cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost 

elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară în vederea examenului național de 



 

 

 

evaluare clasa a-VIIIa  pentru examenul de Bacalaureat şi pentru activităţile extracurriculare. Din 

rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul semestrului I şi rezultatele obţinute de 

elevi la clasă rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun, fără 

probleme majore. Se consideră că este necesară o revizuire periodică atentă a planificărilor calendaristice 

– pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă. 

        Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate în acest 

scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea directă a elevilor şi a 

părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună 

măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. Procesul educativ se desfăşoară în cea 

mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode 

moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare. 

       Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de 

evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului. În privinţa metodelor şi tehnicilor 

de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici 

alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere 

echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele 

evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează pe analizele 

interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi progresul elevilor. 

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal pregătirea specifică pentru examenul de evaluare 

nationala clasa a-VIII-a și Bacalaureat. 

        Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub îndrumarea 

coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. Din evaluarea activităţilor 

realizate pe parcursul semestrului I se consideră că este necesar în continuare un nivel de implicare mai 

ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a activităţilor cu un caracter educativ-moral 

pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de 

activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie) 

2) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare 

(dirigenţie) 

3) Activități dedicate sărbătorilor de iarnă  

4) Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică pentru țară  

5) Activitatea dedicată omagierii scriitorilor naționali  

6) Activitățile derulate în cadrul proiectelor de parteneriat pe plan local (pollitie, biserica, familie)si 

judetean. 

       Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat conform 

planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial semestrial. 

Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie atribuţiile specifice, 

categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi monitorizarea 

realizată pe parcursul semestrului I evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen şi 

conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele catedrelor, 

indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor.        

La toate cadrele didactice s-a constatat parcurgerea curriculumului şi a activităţilor concepute. 

Evaluarea formativă cât şi cea sumativă s-au realizat prin diverse teste orale sau scrise, probe practice, 

concursuri, întreceri, etc. Rezultatele obţinute au fost înregistrate în scopul stabilirii măsurilor 

ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare. 

 

 



 

 

 

4. Comisia de perfecţionare a cadrelor didactice 

 

      În cadrul comisiei s-a stabilit planul managerial pe anul şcolar 2018-2019, urmărindu-se ca 

fiecare cadru didactic să se perfecţioneze continuu, putând astfel să fie în concordanţă cu noul mod de 

abordare  al procesului de învăţământ. 

             S-a întocmit graficul activităților din cadrul comisiei de perfecționare continuă, încercând ca 

fiecare cadru didactic care este înscris pentru susținerea gradelor didactice să participe la diverse activități 

din cadrul comisiei. 

Oferta de cursuri de pregătire continuă a Casei Corpului Didactic a fost transmisă prin e-mail tuturor 

cadrelor didactice din școală și afișată în cancelarie. 

S-au afişat  la loc vizibil: 

- graficul datelor de depunere a dosarelor de înscriere la definitivat și grade didactice a cadrelor didactice  

- graficul datelor de susţinere a examenelor şi a inspecţiilor speciale, 

-graficul datelor de susţinere a colocviilor pentru gradului I în diferite centre universitare, 

- cursurile de perfecţionare organizate  de Casa Corpului Didactic. 

S-au întocmit dosarele cadrelor didactice înscrise la  gradul II și gradul  I care au fost predate la 

Inspectoratul Judetean Dolj, după cum urmează :  

- gradul II : (2018-2020) Grecioiu-Farfară Gabriel-Viorel (geografie-dosar), (2018-2021 ) Popescu 

Alexandra Daniela (învățătoare-cerere) 

- gradul I (2019-2022) Beștea Elena  Mihaela  (învățătoare) 

S-au verificat dosarele cadrelor didactice, în vederea înscrierii la gradul didactic II(2018-2020) 

S-au întocmit la termen toate situaţiile cerute. 

S-au prezentat și analizat toate notele telefonice venite de la ISJ Dolj . 

S-a afisat  la loc vizibil graficul datelor de depunere a dosarelor a cadrelor didactice , a graficului  datelor 

de susţinere a examenelor şi a inspectiilor speciale, a cursurilor de perfecţionare organizate  de Casa 

Corpului Didactic. 

         S-au informat cadrele  didactice metodiste cu privire la graficul inspecţiilor de specialitate din 

judeţ. Au fost transmise tuturor cadrelor didactice toate notele telefonice ale ISJ legate de domeniul 

perfecționare. Au fost informate cadrele didactice care nu aveau cursuri de perfecţionare în ultimii 3   ani, 

asupra situaţiei. 

           Am asigurat participarea la Cercul responsabililor cu perfecţionarea a cadrelor didactice din Dolj, 

ianuarie  2019, la ISJ Dolj.. 

 

 

5. Comisia de ETICĂ 

1. Proiectarea activității 

 Plan managerial al comisiei de ETICĂ pe semestrul I al anului școlar 2018-2019 

 

2. Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse 

 continuarea acţiunilor de cunoaştere şi popularizare a existenţei, locului şi rolului Comisiei în 

structura instituţională a acestei unităţi de învăţământ;  

 identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a instituției de 

învățământ;  

 implicarea, medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea între elevi, între 

elevi şi profesori,între cadre didactice şi structurile de conducere;  



 

 

 

 întreţinerea unei comunicări informale permanente cu toate structurile comunităţii, pentru a putea 

monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în Codul etică al  liceului 

contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale de învăţământ ;  

 extinderea schimburilor de experienţă şi asimilarea practicilor pozitive din activitatea Comisiilor 

de etică ale celorlalte instituţii de învăţământ din județ. 

 

3. 2-3 exemple de activități relevante ale comisiei, desfășurate la nivel local sau regional 

 Diseminarea ordinului  nr. 4.831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, care a intrat în vigoare din 04.10.2018. 

 Diseminarea exemplelor ce contravin Codului etic. Diseminarea exemplelor de bune practici. 

Studiu de caz.  

 Promovarea unui sistem intern de management și asigurare a calității la nivelul unității de 

învățământ care să asigure transparența și responsabilitatea instituțională cu privire la aspectele 

legate de etica profesională și de performanțele profesionale 

 

6. Proiecte europene;  Programul  ”Info E+” si  multiplicare de informatie europeana 

 
La nivel de institutie s-a tinut o gestiune clara a proiectelor europene implementate si in 

desfasurare: 

- Proiect ERASMUS+  ‘Abordari inovative în formarea de competente integrate pentru 

dezvoltare durabila”  INOVATIV;numar  de referinta: 2017-1-RO01-KA101-036548 ; 

- Proiect Erasmus+  Empowering students through Peer Learning strategies EsPEER; 
numar de referinta: 2018-1-RO01-KA229-049287 

 
-Un obiectiv este accesibilizarea informatiilor referitoare la Uniunea Europeana si la oportunitati 

de finantare prin programe si proiecte; in aceste sens a fost acordata consultanta privind 

parteneriatul educational local, national si international printr-o intalnire de consiliere a cadrelor 

didactice din scoala  care urmeaza sa depuna solicitari pentru parteneriate in proiecte 

ERASMUS+ inainte de rundele de aplicatie si o intalnire de informare cu parinti ai elevilor din 

clasele de liceu in legatura cu programele şi proiectele europene in desfasurare sau ce 

urmeaza a avea loc. 

-au fost constituite echipe de lucru in vederea stabilirii unor parteneriate in proiecte de schimb 

interscolar. In acest sens, s-a incheiat un numar de cinci parteneriate cu institutii scolare din 

Uniunea Europeana care urmeaza sa depuna aplicatii in runda 2019. 

- Participare la Consfatuirile multiplicatorilor de informație europeană – ISJ Dolj, ca 

reprezentant al L.T. ”H. Coanda”, Craiova – septembrie 2018 

- Colaborarea cu O.N.G.-uri si asociatii în scopul derularii unor proiecte educationale:  au fost 

initiate proiecte de parteneriat 44reate44n la nivelul școlii – Asociatia Centrul Regional de 



 

 

 

Economie Sociala si Asociatia Comunitati pentru Tineret care desfasoara activitati cu elevi ai 

clasei a IX-a A. 

-Au fost elaborate si aplicate chestionare de interes despre proiectele Erasmus+ desfasurate in 

cadrul Liceului Teoretic “Henri Coanda”. 

- a fost creată pagina web dedicată proiectului  Erasmus+ Empowering students through Peer 

Learning strategies EsPEER un spatiu virtual de popularizare, diseminare și valorizare a 

rezultatelor  proiectului: www.espeer.ro 

 

7. Programul  educațional ”Academia 16+” 

 

1.      Proiectarea activității 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a programului educațional ”Academia 16+”, membrii comisiei au 

avut în vedere următoarele aspecte: 

- întocmirea și gestionarea documentelor de lucru de către profesoarele responsabile; 

- popularizarea Program educațional ”Academia 16+” în rândul bunicilor şi părinţilor elevilor din şcoală; 

- informarea participanților asupra graficului de desfășurare al programului educațional ”Academia 16+”; 

- alegerea elevilor cu abilităţi lingvistice deosebite în limba engleză care să interacţioneze cu participanţii 

la program; 

- alegerea elevilor cu abilităţi deosebite în utilizarea calculatorului care îi vor învăţa pe participanţii la 

program cum să navigheze pe internet şi cum să utilizeze diferite aplicaţii; 

- monitorizarea activităţilor desfăşurate în laboratorul de informatică în cadrul programului; 

- asigurarea conexiunii internet pentru desfășurarea activităților în condiții optime; 

- asigurarea material de lucru (cv-europass, minighid conversaţional în limba engleză, chestionar online 

de tip Google Form) 

- asigurarea asistenței tehnice. 

- informarea conducerii şcolii cu privire la activităţile desfăşurate analizând rezultatele înregistrate prin 

rapoarte semestriale sau ori de câte ori este necesar. 

 

2.      Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse 

Programului educațional ”Academia 16+” are ca obiectiv interacţionarea dintre părinţi, bunici şi elevi. În 

cadrul activităţilor desfăşurate, elevii îi învaţă pe bunici şi părinţi câteva expresii uzuale în limba engleză 

şi cum să navigheze pe internet pentru a putea ţine legătura cu persoane aflate în alte ţări.  

Obiectivele propuse au fost atinse în proporție de 99%. Este totuși necesară optimizarea comunicării 

dintre profesoarele responsabile, elevi şi participanţii la programul educațional ”Academia 16+”, în 

sensul existenței unui feedback mai rapid în propunerea unor noi activităţi.  

3.      2-3 exemple de activități relevante ale comisiei, desfășurate la nivel local sau regional 

 Prin specificul comisiei, membrii acesteia și-au desfășurat activitățile doar în cadrul unității 

școlare. 

4.      Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

Membrii comisiei au  întocmit la timp toate situaţiile şi documentele, dar şi rapoartele solicitate. 

http://www.espeer.ro/


 

 

 

Membrii comisiei au  îndeplinit  atribuțiile dispuse de directorul coordonator. 

Prin  activitatea derulată de către membrii comisiei, aceștia au  încercat să contribuie la ridicarea 

nivelului calitativ al unităţii şcolare. Participanţii la programul educațional ”Academia 16+” asigură 

diseminarea nivelului ridicat de cunoştinţe al elevilor noştrii în ceea ce priveşte limba engleză şi 

utilizarea calculatorului. 

 

8. Punctul DICOS (Documentare, Informare, Comunicare și Sprijin)  

 

Punctul DICOS prevăzut în Proiectul  de Dezvoltare Instituțională 2017-2020 – utilizat pentru 

asigurarea transparenței intrainstituționale, prin facilitarea unui sistem de comunicare eficient și eficace – 

a fost implementat la începutul semestrului I al anului școlar 2018-2019, și este funcțional, fiind 

actualizat permanent. 

Pe cele două echipamente de comunicare au rulat și rulează:  

- anunțuri referitoare la:  programul de fucnționare al Serviciului Secretariat, al Biroului de Relații 

cu publicul, Programul de audiențe director, Programul de audiențe director  adjunct, 

- anunțuri referitoare la: activități omagiale, activități aniversare, activități cultural-artistice 

desfășurate cu prilejul diverselor evenimente din viața școlii ori a comunității, precum: serbări școlare la 

învățământul primar, gimnazial, liceal; Unirea Principatelor Române, Ziua Națională 1 Decembrie, ziua 

dedicată poetului Mihai Eminescu; 

- popularizarea programelor: Pro Bono, Peer mediation, Espeer, O mie pentru inginerie, 

Academia 16+, Toleranța între respect și înțelegere, Săptămâna legumelor și fructelor donate, 

Concurs național de creație ,,Protegez la nature", Culorile toamnei, proiect Erasmus+ Inovativ, 

Erasmusdays, Târgul firmelor de exercițiu,  

- anunțuri referitoare la activități ocazionale: ședinte CP, selecție consilieri școlari, activități 

școlare și extrașcolare, control medical periodic etc. 

Punctul DICOS, ca modalitate de facilitare a comunicării intrainstituționale, este util și eficient, 

oferind cadrelor didactice, elevilor și vizitatorilor Liceului Teoretic Henri Coandă posibilitatea de a fi 

permanent informați cu privire la activitățile și proiectele derulate în unitatea de învățământ, fiind astfel 

atinse țintele strategice înscrise în PDI. 

 

9. Programul  de reziliență educațională asistată pentru copii și tineri ,,Pro Bono” 

 

7. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

-proiectarea activităților săptămânale ține seama de surprinderea  rolului inteligenţei emoţionale, ca 

resursă creativă, în dezvoltarea şi antrenarea rezilienţei copiilor și adolescenților cuprinși în activități 

educaționale școlare  aflați în proximitatea participării la o formă de examinare -Evaluare Națională, 

Bacalaureat. 

-se propune  proiectarea unei intervenţii centrate pe dezvoltarea rezilienţei educaţionale a elevilor  care 

ține cont de vârstă, de provenienţa socio-culturală, de particularităţile psihologice, de aspiraţiile, 

aşteptările, temerile, valorile şi modelele elevilor. 

-  dezvoltarea rezilienţei educaţionale este o necesitate în societatea noastră, având în vedere că elevii se 



 

 

 

confruntă cu o multitudine de condiţii adverse – de la factorii de risc individuali până la cei de sistem – 

care le afectează dezvoltarea şcolară şi profesională. 

-programul se adresează următoarelor categorii de copii și adolescenți: 

 ți în situații precare/vulnerabile; 

  

 

-la disciplina Limba și Literatura Română doamna profesor Brumar Mihaela desfășoară activități cu un 

număr de 8 elevi de clasa a XII-a  în vederea susținerii examenului de Bacalaureat, doamna profesor 

Stancu Mădălina pregătește elevii clasei a VIII-a B, săptamânal în zilele de joi, la disciplina Istorie, 

domnul profesor Mănescu Alexandru desfășoară activități cu un număr de 5 elevi de clasa a XII-a, 

săptămânal, în zilele de marți. 

 

8. OBIECTIVELE PROGRAMULUI  

- Realizarea de activități de consiliere școlară sub coordonarea unui cadru didactic specializat, consilier 

psiho-pedagog/profesor de psihologie, implicat pro bono; 

-  Desfășurarea unor activități  atractive, interactive şi provocative  realizate împreună cu cadre didactice 

specializate, implicate pro bono; 

-Cunoşterea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 

- Parcurgerea integrală a materiei la disciplinele de examen-Limba Română, Istorie, Biologie 

- Conştientizarea de către elevi a propriilor cunoştinţe (cunoştinţe deţinute, eventuale neînţelegeri) 

- Stimularea curiozităţii şi a interesului, motivarea elevilor pentru angajarea în activitate 

- Aprofundarea, recapitularea şi recuperarea materiei de bacalaureat 

- Cunoaşterea nivelului atins pentru pregătirea elevilor la fiecare disciplină de examen 

 

9. EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI RELEVANTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

- Explicarea Metodologiei de organizare şi defăşurare a examenului de Bacalaureat 

- Utilizarea metodelor didactice de tip activ-participative în procesul de predare-învăţare-evaluare precum 

și abordarea conţinuturilor învăţării din perspectivă interdisciplinară; 

- Motivarea elevilor pentru participare; 

-Antrenarea elevilor in procesul de predare-invatare-evaluare; 

- Testare predictivă și evaluarea continuă  pe discipline; 

-Realizarea de activități de loisir, sub coordonarea unor cadre didactice, implicate pro bono; 

- Participarea la activități culturale, împreună cu cadre didactice implicate pro bono. 

 

10. Comisia paritară si de dialog social 

 

Comisia paritara si de dialog social, din  Liceul Teoretic “ Henri Coanda”, numita in baza deciziei 

interne, in semestrul  I, an scolar 2018-2019, s-a intrunit  o singura data, in 19 decembrie 2018, in 

vederea stabilirii numarului de zile de concediu de odihna suplimentar, pentru anul finaciar 2019, zile ce 

se acorda in baza C.C.M. la Nivel de Invatamant Preuniversitar ,  nr. 78/2017, modificat  si completat 

prin act additional nr. 335/29.06.2018, art. 29, alin.(5) 



 

 

 

In urma votului membrilor comisiei, au fost aprobate 10 zile de concediu de odihna suplimentar 

pentru personalul didactic auxiliar si 5 zile pentru personalul nedidactic. 

 

11. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ-PROGRAMUL ECO-ȘCOALA 

  

Comisia pentru dezvoltare durabilă-Programul Eco-Școala a fost constituită la nivelul unității de 

învățământ în anul școlar 2018-2019 conform deciziei nr.209 din 13.09.2018. 

 Tema aleasă pentru acest an școlar este Curtea școlii.Comisia si-a desfășurat activitatea pe parcursul 

semestrului I conform graficului de activități întocmit. 

Activitatea membrilor comisiei s-a concretizat în următoarele: 

 Întocmirea documentației programului mondial Eco-Școala 

 Stabilirea planului de activități în conformitate cu obiectivele dezvoltării durabile și cu activitățile 

cuprinse în PDI 

 Desfășurarea activităților propuse,monitorizarea și evaluarea acestora 

 Formularea de propuneri de ajustare a obiectivelor țintă și a termenelor de execuție acolo unde se 

consideră necesar 

Activități desfășurate: 

1. Realizarea Eco-Codului și a logoului-noiembrie 2018, 

 Reprezentanții elevilor din cadrul Comitetului Eco au realizat Eco-Coduri care să reprezinte 

tema din acest an “Curtea școlii”.Acestea au fost fie scurte poezii,fie un motto.În cadrul 

ședinței comitetului a fost ales Eco-Codul:Înainte de a arunca ceva,învață să reciclezi tu în 

viața ta!,realizat de eleva clasei a VII-a A.Logoul a fost realizat de elevii clasei a XI-a. 

2. Concurs Național “Protegez la Nature” –noiembrie 2018 

3. Identificarea problemelor de mediu cu care se confruntă școala- noiembrie 2018 

Stabilirea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala şi comunitatea locală s-a realizat în 

cadrul întâlnirii cu membrii comitetului eco. Problemele de mediu au fost identificate și analizate în urma 

unor interviuri luate de elevi conducerii școlii, cadrelor didactice și colegilor.  

4. “Impreună pentru România”-decembrie 2018, activitate realizată în parteneriat cu școlile din 

județul Dolj  implicate în programul Eco-Școala,cu reprezentanți ai A.P.M.,I.S.J,C.L.M. 

Prin implementarea unui program de formare de abilități de viață și competențe pentru  elevi se 

urmărește creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare.Activităţile practice în care sunt 

antrenați elevii contribuie la formarea unui comportament etic şi a unor deprinderi de protejare a 

mediului,păstrare a curățeniei,formarea deprinderilor de colectare selectivă în cadrul școlii. 

De asemenea programul ajută la creșterea prestigiului școlii pe plan local ca urmare a implicării în 

derularea unor acțiuni în parteneriat cu alte școli și instituții. 

 

12. C.E.A.C. 

1. Proiectarea activității 

 Plan managerial al C.E.A.C. pentru anul școlar 2018-20179 

 Plan operațional al C.E.A.C. pentru anul școlar 2018- 2019 

 Planul de îmbunătățire a calității educației în  anul școlar 2018-2019 



 

 

 

 Strategie de evaluare internă a calității în  anul școlar 2018- 2019 

 Regulament de organizare și funcționare a C.E.A.C. pentru anul școlar 2018-2019. 

13. Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse 

 Realizarea Planului managerial al Liceului Teoretic „Henri Coandă”  în concordanţă cu strategia 

M.E.N.; 

 Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 

2018/2019 în cele mai bune condiţii; 

 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ particular; 

 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ pentru respectarea standardelor de calitate 

conform cerinţelor A.R.A.C.I.P; 

 Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia 

şcolii; 

 Încurajarea şi sprijinirea participării cadrelor didactice şi didactice auxiliare la programele de 

formare continuă; 

 Asigurarea unui climat benefic desfăşurării procesului instructiv-educativ; 

 Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte; 

 Iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea, naţionale şi internaţionale; 

 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în 

scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune; 

 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de 

A.R.A.C.I.P, nu numai prin existenţa comisiilor metodice din şcoală, dar mai ales prin existenţa 

progresului real în ceea ce priveşte asigurarea calităţii de la an la an. 

14. 2-3 exemple de activități relevante ale comisiei, desfășurate la nivel local sau regional 

 Procedură operațională de organizare și desfășurare a proiectelor, programelor și activităților 

școlare și extrașcolare, avizată în C.A. din 04.10.2018. 

 Procedură operațională de plată inspecții grade didactice avizată în C.A. din 04.10.2018. 

 Procedură operațională de plată a orelor suplinite pe concedii medicale avizată în C.A. din 

04.10.2018. 

 Procedură operațională de asistență la ore ale directorului,directorului adjunct și consilierului 

educativ avizată în C.A. din 16.10.2018. 

 

 



 

 

 

13. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN 

PENTRU ELEVI 

Comisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin pentru elevi constituită în baza 

Deciziei  nr.192 din 13.09.2018, în anul școlar 2018- 2019, și-a desfășurat activitatea în semestrul I al 

acestui an școlar, în conformitate cu atribuțiile stabilite, după cum urmează: 1.Proiectarea activității: 

Activitatea comisiei s-a desfășurat pe baza  Proiectului  Hotărârii privind aprobarea 

cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 

Municipiul Craiova, în anul școlar 2018- 2019, aprobată în Consiliul Local al Municipiului Craiova, în 

ședința ordinară din data de 25.10.2018 și având în vedere Expunerea de motive nr. 159853/ 2018, 

Raportul  nr. 164773/ 2018 întocmit de Direcția Economico- Financiară și  Raportul nr. 167584/ 

2018, întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care 

se propune acordarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar  de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2018- 2019,                  

S-au prelucrat modificările art. nr.2  din H.G. nr. 1488/2004 conform  H.G. nr.712/ 2018 care 

modifică cuantumul sprijinului financiar  acordat elevilor prin Programul național de protecție 

socială ”Bani de liceu”, de la 150 lei la 250 lei lunar, începând cu anul școlar 2018- 2019; 

        Acordarea burselor s-a realizat conform Ord. nr. 3480  pentru modificarea anexei la Ordinul  

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/ 2011 privind aprobarea 

Criteriilor generale pentru acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,  
publicat în M. Of. nr. 358 din25 aprilie 2018.  

 

2. Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse: 

- Afișarea în unitatea școlară a  criteriilor generale, criteriilor specifice și metodologiei  de acordare 

a burselor, ajutoarelor sociale  precum și lista actelor necesare, cu precizarea termenului de 

depunere la secretariatul unității a documentelor necesare, s-a realizat în timp optim; 

- Documentele depuse de elevi, părinți, reprezentanții legali, diriginți, pentru obținerea burselor și 

ajutoarelor sociale, s-au preluat de la Biroul de relații cu publicul, de către comisie, la data 

stabilită; 

- Documentele  depuse au fost analizate conform legislației în vigoare iar comisia a propus și 

înaintat  spre aprobare Consiliului de Administrație al liceului, categoriile de burse și elevii 

beneficiari (conform procesului verbal din data de 20.10.2018): 

- În termen de 3 zile de la data aprobării, Comisia  a afișat la loc vizibil lista nominală cu bursele și 

ajutoarele sociale acordate precizând că,  termenul de contestație este de 15 zile de la data afișării; 

- Conform   procesului verbal din 19.11.2018, s-au predat către secretariatul liceului dosarele  și  

tabele nominale de burse. 

 

3. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare: 
Conform legislației în vigoare, comisia  a analizat cu obiectivitate și transparență  documentele 

depuse, cu respectarea termenelor stabilite, contribuind astfel la dezvoltarea instituţională şi la 

promovarea imaginii unităţii şcolare. 

 

 

 

 



 

 

 

14. COMISIA DE REDACTARE A REVISTELOR SCOLARE 

1.      Proiectarea activității 

Activitatile au fost desfasurate in functie de necesitate. Astfel, au avut loc doua actiuni majore in timpul 

semestrului I: 

1. Intocmirea tabelului cu Revistele scolare la nivelul scolii pentru anul scolar 2018-2019 

2. Intocmirea referatului pentru avizarea revistelor scolare de catre Consiliul de Administratie.  

2.      Obiectivelecomisieișigradulîn care au fostatinse: 

Obiectivelecomisiei au fostcorelate cu activitatilepropusesi au fostatinse. 

3.      2-3 exemple de activitățirelevante ale comisiei, desfășurate la nivel local sau regional 

1. Activitatilecomisieis-audesfasurat in functie de necesitatileacesteia. 

2. S-a intocmittabelul in google docs pentrustabilirearevistelorceurmeaza a fi avizate la nivel de scoalasi la 

nivel de ISJ Dolj. 

4.      Contribuţia la dezvoltareainstituţionalăşi la promovareaimaginiiunităţii şcolare 

 

Comisia a promovatrevistelescolareprincoordonatorii de reviste, care au distribuit revistele la nivel local, 

in comunitatea de parinti, darsi national, prin reviste care promoveaza creativitatea elevilor cum ar fi “Art 

with Fiction and Poetry”.  

 

15. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A 

ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar din LTHC și-a 

desfășurat activitatea în scopul diminuării numărului de absențe înregistrate de elevi precum și al 

depistării și consilierii psihopedagogice a elevilor care au un risc crescut de absenteism școlar. 

Activitatea comisiei a fost proiectată astfel încât să se atingă scopul propus.  

Comisia a realizat rapoarte lunare privind evoluția numărului de absențe înregistrate de fiecare 

clasă precum si comparații între lunile anului școlar în curs dar și față de anul școlar precedent. 

S-au luat măsuri de monitorizare strictă a numărului de absențe înregistrate de elevi dar și a 

modalității de motivare a acestora, ținându-se o evidență strictă a numărului de scutiri și de cereri de 

învoire permise pe parcursul semestrului.  

Scutirile și cererile elevilor sunt păstrate pentru fiecare elev în ordine cronologică în portofoliile 

diriginților, pe baza lor realizându-se evidența  numărului de zile lucrătoare absentate de elevii cu 

număr mare de absențe. 

Conform datelor înregistrate în cataloage, în semestrul I în LTHC s-au înregistrat în total 18132 

absențe dintre care 5543 nemotivate, adică o medie de 16,56 absențe/elev din care 5,06 absențe 

nemotivate /elev. 

Analizându-se situațiile din cataloage, se constată însă că doar un număr relativ mic de elevi au 

tendință spre absenteism, înregistrând un număr total de absențe de peste 50. 

Din totalul de 1095 elevi înscriși la LTHC, doar 79 (adică 7,2 % din numărul total de elevi) au 

înregistrat pe semestrul I peste 50 absențe. Distribuția pe clase a elevilor care au înregistrat un total de 

peste 50 absențe este următoarea: 

 

 



 

 

 

CLASA NUMAR ELEVI CU 

PESTE 50 

ABSENȚE 

VII 2 

VIII 3 

IX 6 

X 12 

XI 16 

XII 39 

TOTAL 79 

 

 

Acești 79 de elevi au înregistrat 7237 absente din care 2093 nemotivate, adică o medie de 91,6 

absențe/elev din care 26,5 absente nemotivate/elev. Pe de altă parte, acești 79 elevi, reprezentând  

7,2 % din elevii liceului au înregistrat 39,9% din totalul  absențelor înregistrate în școală, respectiv 

37,8 % din absențele nemotivate înregistrate în școală. Se constată că acești elevi, cu număr mare de 

absențe, au adus un numar mare de scutiri medicale, ajungînd și la 10-11 scutiri, dar și cereri de 

învoire prin care au solicitat mai multe zile decât cele 3 admise. 

Comisia a realizat o evidență clară a acestor situații, urmînd ca diriginții să intensifice eforturile 

pentru ca și în aceste cazuri izolate de elevi cu tendință spre absenteism, frecvența să fie îmbunătățită. 

Printr-o strînsă legătură cu familia și psihologul școlii, diriginții trebuie să încerce să identifice 

cauzele acestei tendințe de absenteism a elevilor și să-i convingă să renunțe la aceste oiceiuri. Este 

însă adevărat ca acest lucru e de multe ori dificil deoarece în numeroase cazuri, părinții sunt de acord 

cu absențele copiilor și le facilitează obținerea de scutiri. 

Pentru marea majoritate a elevilor liceului însă, situatia frecvenței a fost bună și foarte bună, 

adică, exceptându-i pe cei 79 elevi cu frecvență slabă, ceilalți 1016 elevi au înregistrat 10895 absențe 

din care 3450 nemotivate, adică o medie de 10,72 absențe/elev din care 3,4 absențe nemotivate/elev. 

Trebuie evidențiat faptul că există un numar mare de elevi care au doar 2-3 absențe în tot semestrul, 

ceea ce trebuie să reprezinte exemple de bună practică pentru colegii lor predispuși la chiul. 

 

16. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR 

DE CORUPȚIE ȘI A DISCRIMINĂRII ȘI PENTRU PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂȚII 

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

La începutul anului școlar, membrii comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și a discriminării și pentru promovarea interculturalității au propus următoarele cinci activități: 

Interculturalitate și plurilingvism, De la umilință și excludere la participare: Eradicarea sărăciei în 

toate formele ei, Managementul conflictelor în mediul școlar, Crăciunul în lume, Prevenirea corupției în 

educație prin informare, formare și responsabilizare. De asemenea, s-au propus: centralizarea elevilor cu 

C.E.S. și a celor proveniți din centre de plasament,aplicarea unor chestionare în scopul identificării 

cazurilor de violență, de discriminare și de corupție identificate la nivelul unității de învățământ și 

implementarea proiectelor: Da, poți!, Violența în școli, Tradițiile de Crăciun în lume, Apprendre 



 

 

 

ensemble pour travailler ensemble, Apprendre la diversité culturelle à l’école, Educația e șansa ta, nu 

renunța! 

 

OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

 Prevenirea și combaterea faptelor de violență, discriminare și corupție în cadrul Liceului Teoretic ’’Henri 

Coandă’’; 

 Promovarea diversității culturale la nivelul unității de învățământ. 

Prinacțiunilederulate, considerămcăobiectivelepe care membriicomisiei le-au stabilit la 

începutulanuluișcolar au fostatinse. Elevii, profesoriișipărinții au 

fostformațiînscopulacceptăriidiferențelor culturale șieliminăriioricărei forme de discriminare, 

violențășicorupție. 

 

ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

Cu ocaziaZileiLimbilorEuropene, a fost organizată masa rotundă 

Interculturalitateșiplurilingvism.Elevilor le-au fostprezentatemateriale care au 

vizatprovocărileînvățăriiinterculturale, 

valorileEuropeișiimportanțacunoașteriilimbilorstrăineîncontexteuropean. Participanții au 

fostajutațisăconștientizezedacă au sau nu competențeinterculturaleși au fostantrenațiînjocuri de rol care 

au permis apreciereadiversității, dezvoltareaempatieișiexperimentareaunorsituațiidin perspective diferite. 

Înlunaoctombrie, mai mulți elevi șiprofesori au fostprezenți la activitateaDe la umilințășiexcludere 

la participare: Eradicarea sărăciei în toate formele sale, organizată în colaborare cuArigatou 

International,cuAsociația“Education for Change”dinBucurești, cuȘcoalaGimnazialăSpecială 

‘’SfântulVasile’’ șicuȘcoalaGimnazială ‘’Decebal’’ din Craiova. Participanții la activitateau 

avutocaziasămeditezeasupracelortreitipuri de sărăcie (materială, afectivășispirituală), 

săinteracționezecupsihologul șipreoțiiinvitați,cueleviidinînvățământulspecial,săafleinformațiidespreacțiun

ile de voluntariatpe care le pot propuneînscopulcombateriisărăciei. 

ÎncadrulacțiunilorViolența nu te face mare!șiStop delincvențeijuvenile, elevii, părințiișiprofesorii au 

aflat care suntriscurileșiefectelesăvârșiriifaptelor de violențăînmediulșcolar, ce consecințe are consumul 

de droguriși ce modalități de prevenireșicombatere a acestoraexistă. Invitații le-au 

prezentatparticipanțilorși aspecte generalelegate de prevenirea, descoperireașisancționareafaptelor de 

corupție, a traficului de persoane, a discriminării, a delincvențeijuvenileși a manifestațiilor de tipxenofob. 

În luna noiembrie, la activitățileDincolo de toleranță-empatie și respect, Caravana toleranțeiși 

Conflictele și violența din jurul meu, elevii și cadrele didactice au abordat mai multe aspecte referitoare 

la rolul și limitele toleranței în relațiile interumane: termometrul emoțiilor, copacul conflictului, 

conflictul ca oportunitate de dezvoltare personală, culorile violenței, portretul agresorului, modalități de 

evitare a conflictelor nedorite prin comunicare și atitudine. 

Activitățile au încurajat lucrul în echipă și au facilitat conștientizarea cauzelor și a consecințelor 

conflictelor și înțelegerea importanței toleranței în relațiile interumane. De asemenea, au permis schimbul 

de idei între elevii din învățământul de masă, elevii din învățământul special și cadrele didactice care s-au 

implicat în activități. Exercițiile de interrelaționare și modul inedit de abordare a subiectului au captat 

atenția și interesul participanților și au asigurat atingerea obiectivelor propuse.  

Tot în luna noiembrie, mai multe cadre didactice și elevi ai Liceului Teoretic ’’Henri Coandă’’ au 

participat la simpozionul Managementul conflictelor în mediul școlar, scopul acestuia fiind reducerea 

cazurilor de violență din școală și din comunitate,  crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul 

elevilor a unor comportamente pașnice / reducerea violenței în școală, dar și în afara acesteia, cunoaşterea 

şi identificarea fenomenelor de violenţă din şcoală / în afara ei şi a cauzelor care le generează prin 

aplicarea instrumentelor specifice (chestionare, anchete de familie), elaborarea unei strategii de prevenire 



 

 

 

şi combatere a violenţei la nivelul şcolii, realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele 

didactice, elevi şi părinţii acestora cu privire la problematica violenţei prin organizarea de dezbateri şi 

activităţi comune. 

 În luna decembrie, concursul Crăciunul în lumeși masa rotundă Tradițiile de Crăciun în lume le-au 

oferit elevilor și profesorilor prilejul de a cunoaște și de a prezenta tradițiile și obiceiurile de Crăciun din 

diverse colțuri ale lumii, scopul activităților fiind de a promova interculturalitatea. 

În luna ianuarie 2019, mai multe cadre didactice din județul Dolj au participat la dezbaterea 

Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare, derulată în colaborare cu 

Deutscher Lesesaal. 

Pe parcursul semestrului I, elevii și cadrele didactice s-au implicat în mai multe activități de educație 

etică, interculturală și interreligioasă derulate în colaborare cu elevii de la Școala Gimnazială Specială 

„Sfântul Vasile” în cadrul SNAC și au câștigat mai multe premii la concursurile la care s-au înscris.  

De asemenea, în cadrul orelor de dirigenție,s-a derulat programul de educație etică, interculturală și 

interreligioasă Învățând să Trăim Împreună.Elevii instituției s-au implicat activ în toate acțiunile pe care 

le-a propus psihologul Laura Molnar (director de program Învățând să Trăim Împreună) în colaborare 

cu UNESCO, obiectivele urmărite fiind cunoașterea și înțelegerea propriei culturi / religii, cunoașterea și 

înțelegerea altor culturi / religii, cunoașterea și înțelegerea situațiilor de respectare / nerespectare a 

drepturilor copilului, promovarea toleranței și rezolvarea situațiilor conflictuale la nivelul fiecărui grup de 

elevi. 

 

MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

Mai multe cadre didactice ale Liceului Teoretic „Henri Coandă” au urmat cursurile de formare 

Metode de prevenție a violenței și Metode de lucru cu elevii care prezintă dificultăți de învățare, 

Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate. 

 

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

Prin proiectele derulate, considerăm că am promovat imaginea școlii atât la nivelul ISJ Dolj, CCD 

Dolj, Deutscher Lesesaal(Universității din Craiova), Centrului de Limbă și Cultură Poloneză (multe 

activități/ concursurifiind derulate în colaborare cu aceste instituții), cât și la nivelul altor unități de 

învățământ din țară. 

 

 

17. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE ȘI A 

ACTELOR DE STUDII 

1.      Proiectarea activității 

Membrii comisiei au realizat verificări periodice ale modului de completare a cataloagelor școlare 

și a actelor de studii.  

Au fost efectuate verificări ale cataloagelor școlare, la începutul, la jumatatea și la finele 

semestrului I, urmate de reverificări, acolo unde au fost constatate neconformități, dar și a actelor de 

studii: registre matricole, foi matricole, cataloage pentru examene de diferențe. 

Au fost verificate un număr de 34 cataloage, după cum urmează: 

 5 cataloage învăţământ primar (Pregătitoare B, IB, IIC, IIIB, IVB) 

 8 cataloage învăţământ gimnazial ( VA, VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB,VIIIA, VIIIB ) 

 21 cataloage învăţământ liceal ( IXA, IXB, IXC, IXD, IXE, XA, XB, XC, XD, XE, XIA, 

XIB, XIC, XID, XIE, XIIA, XIIB, XIIC, XIID, XIIE, XIIF ) 

La nivelul învățământului primar step by step, au fost verificate: 



 

 

 

Clasa Pregătitoare A –21 cataloage  

Clasa I A – 21 cataloage  

Clasa II A – 23 cataloage  

Clasa II B – 21 cataloage  

Clasa III A – 23 cataloage  

Clasa IV A – 28 cataloage  

De asemenea, s-a avut în vedere semnalarea eventualelor erori apărute în înscrisuri şi corectarea 

acestora conform normelor pentru completarea şi folosirea catalogului clasei. 

Membrii comisiei au monitorizat ritmicitatea notării elevilor şi au îndrumat profesorii debutanţii 

în învăţământ în privința modului de completare şi de notare ritmică a elevilor în concordanţă cu numărul 

de ore alocat disciplinei respective. 

La finele semestrului, a fost realizată o nouă verificare a cataloagelor școlare, urmărindu-se, 

pentru fiecare catalog în parte, următoarele aspecte: 

 Înscrierea corectă a mobilităților elevilor 

 Înscrierea corectă a sancțiunilor 

 Înscrierea corectă a  

notelor/calificativelor 

 Semnături, ștampile în cazul unor 

înscrisuri greșite 

 Corectitudinea calculării mediilor 

 Corelarea corectă între media la purtare 

și numărul de absențe nemotivate 

 Corectitudinea  și completitudinea  

tabelului centralizator  ( Situația generală 

asupra mișcării și frecvenței elevilor și a 

rezultatelor obținute în timpul anului 

școlar ) 



 

 

 

2.      Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse 

- Monitorizarea actualizării progresive a cataloagelor școlare, a actelor de studii 

gestionate de unitatea de învățământ și corectitudinea informațiilor înscrise,  în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

18. COMISIA PENTRU CONSILERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI 

PROFESIONALĂ 

Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019, Comisia pentru consiliere și 

orientare școlară și profesională și-a desfășurat activitatea în concordanță cu planul 

managerial conceput la începutul anului școlar. În perioada septembrie-ianuarie, diriginții 

claselor a VIII-a, împreună cu prof. psiholog al liceului nostru au desfășurat întâlniri cu elevii 

claselor a VIII-a și părinții acestora. În cadrul acestor întâlniri s-a prelucrat metodologia 

Evaluării Naționale și a Admiterii în liceu.  

D-na prof. psiholog a realizat Colțul OSP, unde elevii au putut descoperi informații 

despre calendarul Evaluării Naționale și al Admiterii în liceu, aspecte esențiale din 

metodologia Admiterii în liceu (calculul mediei de intrare în funcție de specializare), profile și 

specializări.  

Totodată, profesorii diriginți ai claselor a XII-a au avut periodic întâlniri cu elevii și 

părinții, în vederea prelucrării Metodologiei de Organizare și Desfășurare a Examenului 

Național de Bacalaureat, precum și calendarul acestuia. 

În vederea unei bune orientări socio-profesionale, au fost aplicate teste de determinare 

a aptitudinilor și de stabilire a intereselor prioritate ale elevilor, făcându-se corelări cu 

personalitatea acestora. 

Elevii claselor a XII-a au participat la o serie de activități de promovare a ofertei 

educaționale a unor instituții de învățământ universitar: 

 Vizită tematică la Universitatea Politehnică, București – noiembrie 2018; 

 Centrul Zonal Militar (inclusiv la clasa a VIII-a) – noiembrie 2018. 

 

 

19. COMISIA PENTRU CONCURSURI ȘI OLIMPIADE 

1.      Proiectarea activității 

Activitatile au fost desfasurate in functie de necesitate.  

2.      Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse: 

Responsabilul centralizeaza rezultatele concursurilor si olimpiadelor scolare la nivel de 

unitate, promoveza aceste rezultate pe site-ul liceului sau ori de cate ori este nevoie. 

Stabileste la inceput de anscolar o proiectie a participarii la Olimpiade Scolare pentru anul in 

curs, pe comisii metodice.  



 

 

 

Transmite centralizatorul concursurilor si Olimpiadelor scolare in timp util cadrelor didactice 

pentru a se putea face raportareacorespunzator. 

Transmite  rezultatele directorilor scolii si profesorilor din unitatea scolara. 

Propune premierea elevilor olimpici. 

3.      2-3 exemple de activități relevante ale comisiei, desfășurate la nivel local sau regional 

Realizarea tabelului in google docs pentru a stabili premiile pe clase. 

Stabilirea proiectiei participarii la olimpiade scolare. 

4.      Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

Elevii au participat la numeroaseconcursuri judetene, interjudetene, nationale si 

internationale. 

Etapalocala 

-1 calificat Olimpiada de Limba engleza 

Etapajudeteana 

-clasa a IV-a 

Premiul I: 13 

Premiul II: 24 

Premiul III: 21 

Mentiune: 19 

-clasa a II-a 

Premiul I: 12 

Premiul II: 12 

Premiul III: 15 

Mentiune: 17 

 

-clasa a III-a 

Premiul I: 13 

Premiul II: 26 

Premiul III: 11 

Mentiune: 10 

Etapa interjudeteana  

-clasa a V-a 

Premiul I: 2 

-clasa a VI-a 

Premiul I: 2 

Premiul II: 1 

-clasa a VII-a 

Premiul I: 2 

Mentiune: 1 

 

-clasa a VIII-a 

Premiul I: 1 

 

-clasa a IV-a 

Etapa nationala  

-clasa a IV-a 

Premiul I: 12 

Premiul II: 17 

Premiul III: 2 

Mentiune: 26 

-clasa a II-a 

Premiul I: 4 

Premiul II: 2 

Premiul III: 7 

Mentiune: 11 

-clasa a III-a 

Premiul I: 11 

Premiul II: 5 

Premiul III: 4 

Mentiune: 6 

 

-clasa a VII-a 

Premiul I: 2 

Mentiune: 1 

 

-clasa a VIII-a 

Premiul II: 1 

 



 

 

Etapa internationala 

-clasa a II-a 

Premiul I: 8 

Premiul II: 10 

Premiul III: 8 

Mentiune: 14 

-clasa a III-a 

Premiul I: 8 

-clasa a IV-a 

Premiul I: 11 

Premiul II: 10 

Premiul III: 9 

 

20. COMISIA de PROMOVARE ȘI REPREZENTARE PUBLICĂ A INSTITUȚIEI 

ȘCOLARE 

 

 

1. Proiectarea activității 

Activitatea Comisiei a fost proiectată în concordanță cu Strategia de marketing a școlii și cu 

Planul de promovare și reprezentare publică a instituției școlare, nr.91/17.09.2018 (anexă la Raport). 

Activitățile la nivelul școlii se organizează conform flowchart-ului: 

 
 

2.Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse 

Comisia pentru promovare și reprezentare publică a instituției școlare, constituită la nivelul 

Liceului Teoretic Henri Coandă  în baza deciziei nr.200/13.09.2018, are ca obiectiv general crearea și 

promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate prin elaborarea unor proiecte locale care să 

vizeze multiplicarea experienței pozitive și a exemplelor de bună practică în managementul educațional, 

prin promovarea unor proiecte focalizare pe reducerea abandonului școlar, integrarea absolvenților pe 

piața muncii și susținerea elevilor cu dezavantaj social și conduite de risc, susținerea elevilor capabili de 

atingerea performanței, prin armonizarea ofertei de servicii educaționale și formare permanentă cu 

nevoile specifice identificate în unitatea școlară și comunitatea școlară. Aceste obiective au fost atinse în 

semestrul I al anului școlar 2018-2019. 

 

3. Exemple de activități relevante ale comisiei, desfășurate la nivel local sau regional 



 

 

 Prezentarea activității Liceului Teoretic Henri Coandă Craiova în ziarul Rațiunea, anul XIX –    Nr.236-

238/2018 – Ediție specială, paginile 7-11; 

 Popularizare activitate transdisciplinară, Culorile toamnei, în Gazeta de Dolj, 24.10.2018; 

 Panel tematic dedicate Zilei Internaționale a Toleranței, 16.11.2018, în parteneriat cu Gazeta de Sud; 

 Popularizarea Cercului pedagogic al profesorilor de religie, secțiunea liceu, 17.11.2018, în Ziarul 

Lumina, 22.11.2018 și în Ziarul Mitropoliei Olteniei, 19.11.2018_www.mitropoliaoltenia.ro; 

 Popularizarea campaniei SNAC, Săptămâna legumelor și fructelor donate, 19-23.11.2018, pe paginile de 

facebook al L.T. Henri Coandă și ale Școlii Gimnaziale Speciale Sfântul Vasile; 

 Popularizarea campaniei umanitare ShoeBox pe pagina de facebook a L.T.Henri Coandă, 13.12.2018; 

 Popularizarea activităților dedicate Nașterii Domnului, în ziarul online, Regional, știri, 17.12.2018; 

 Popularizarea participării cadrelor didactice la mobilitățile individuale ale proiectului INOVATIV, pe 

paginile de facebook și site-urile instituțiilor gazde; 

 Popularizarea primei întâlniri de proiect, derulată în perioada 21-25.01.2019, Confidence through Peer 

Mediation, organizată în cadrul proiectului Erasmus+ EsPEER, în Gazeta de Dolj, 18.01.2019 și la TVR 

Oltenia; 

 Popularizarea manifestărilor dedicate Zilei poetului Mihai Eminescu, în ziarul online, Regional, Știri din 

19.01.2019;  

 

4. Managementul carieriei şi al dezvoltării profesionale:Nu este cazul 

5. Examene, olimpiade, concursuri: Nu este cazul 

 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

Activitatea Comisiei de promovare și reprezentare publică a instituției școlare a fost în 

concordanță cu următoarele ținte strategice: 

TS1-Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe 

responsabilizare și implicare pro-activă; 

TS 6-Asigurarea transparenței intrainstituționale, prin facilitarea unui sistem de comunicare efficient și 

eficace. 

Activitățile au fost popularizate pe site-ul 

https://www.henricoandacraiova.ro/și 

pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/search/top/?q=liceul%20teoretic%20henri%20coanda%20craiova 

 

 

21. Comisia de întocmire a orarului  cadrelor didactice 

 

 

           În cadrul comisiei s-a verificat încadrarea profesorilor pe anul şcolar 2018-2019.  

             La întocmirea orarului cadrelor didactice s-a ţinut seama de încadrarea profesorului, de numărul 

de ore precum şi de repartizarea acestora în cadrul săptămânii de lucru, pentru ca elevii să nu fie 

supraîncărcaţi, sălile de laborator să fie utilizate la capacitate maximă, precum şi, sălile și terenul de 

sport. 

              S-a afişat  la loc vizibil: 

 Orarul pe şcoală; 

 Repartiția pe săli a claselor; 

 Planificarea claselor în laboratoare; 

 Graficul de intrare în cabinetele școlare. 

 

Fiecare cadru didactic diriginte/invător a primit orarul pentru clasă. 

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=liceul%20teoretic%20henri%20coanda%20craiova


 

 

22. Comisia pentru buna funcționare a cantinei și a internatelor  

 

1.      Proiectarea activității 

Membrii comisiei au realizat vizite periodice în cantină și în internatele școlare având ca scop 

verificarea respectării de către elevi a prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

internatelor și a cantinei școlare din Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, dar și îmbunătățirea condițiilor de 

viață și studiu ale elevilor.  

Au fost efectuate vizite în cantină și internatele școlare, la începutul, la jumătatea și la finalul 

semestrului I, urmate de reverificări, acolo unde au fost constatate mici nereguli de aplicarea normelor 

igienico-sanitare și a regulilor de conduită. 

În cadrul vizitelor periodice în cantină au fost verificate: 

1)  stabilirea  şi respectarea a  4  meniuri săptămânal și  afişarea acestora, conform  normelor în vigoare. 

2) verificarea respectării meniurilor şi a calităţii alimentelor şi a mâncărurilor preparate. 

3) respectarea normelor de igienă pentru elevii de la ciclul primar,  mai ales.  

4) însoţirea, supravegherea, controlarea acestora din punct de vedere igienic înainte şi după masă . 

5) respectarea liniştii şi disciplinei în sala de mese, înainte, în timpul şi după servirea mesei. 

6) respectarea unei ţinute corespunzătoare şi a unui comportament civilizat în timpul servirii mesei. 

7) respectarea programului de masă afişat. 

În cadrul vizitelor periodice în internatele școlare au fost verificate: 

1)  Procesele verbale care atestă că elevii au luat la cunoștință regulamentul de funcționare al 

internatelor școlare, în special secțiunile obligații, drepturi și sancțiuni cât și programul zilnic și 

condițiile de organizare în cămin pentru elevii cazați. 

2) Respectarea normelor de igienă pentru elevi în camerele unde sunt cazați dar și la grupurile sanitare 

și pe holurile comune de acces.  

3) Supravegherea, controlarea și îndrumarea elevilor de către pedagogi . 

4) Respectarea liniştii şi disciplinei în incinta internatelor. 

5)  Curăţenia în cameră,  ordinea și aerisirea periodică. Curăţeniei în grupurile sanitare. 

 

2.      Obiectivele comisiei și gradul în care au fost atinse 
- În urma  vizitării cantinei  s-a constatat că, în general, sunt păstrate ordinea și curățenia în sala de mese, în timpul 

mesei elevilor dar și înainte și după masă. Produsele sunt servite corespunzător. Normele de igienă, în special la 

cei mici sunt de asemenea respectate. Meniurile sunt conforme cu normele în vigoare. Grupurile sanitare au fost 

găsite curate și dezinfectate. 

- În urma  vizitării camerelor  din internat s-a constatat că, în general, acestea sunt aerisite și este păstrată ordinea și 

curățenia. Grupurile sanitare au fost găsite de asemenea curate și dezinfectate. De asemenea, din discuțiile avute 

cu domnii pedagogi a reieșit că nu sunt probleme deosebite sub aspectul igienei și al disciplinei. S-au purtat 

discuții și cu elevii găsiți în camere, la ora la care s-au făcut vizitele. Aceștia nu au semnalat probleme deosebite. 

Domnii profesori au solicitat domnilor pedagogi ca, în cazul apariției unor situații mai deosebite în ceea ce 

privește respectarea regulilor de igienă individuală, să fie anunțați  pentru a purta o discuție  individuală cu aceștia 

şi a-i sfătui corespunzător.  

Obiectivele propuse au fost atinse în proporție de 99%. Este totuși necesară optimizarea comunicării 

dintre membrii comisiei și elevi, în sensul existenței unui feedback mai rapid, raportat la rectificarea eventualelor 

nereguli apărute în respectarea programului de liniște și masă.  

3.      2-3 exemple de activități relevante ale comisiei, desfășurate la nivel local sau regional 

 Prin specificul comisiei, membrii acesteia și-au desfășurat activitățile doar în cadrul unității 

școlare. 

4.      Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale - unde este cazul 

Nu este cazul. 

5.Examene, olimpiade, concursuri(dacă este cazul) 

Nu este cazul. 

6.      Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

Prin  activitatea derulată de către membrii comisiei, aceștia au  încercat să contribuie la ridicarea 

nivelului calitativ al unităţii şcolare. Elevii cazați în internate și cei care servesc masa în cantină asigură 

diseminarea bunelor condiții de studiu și viață facilitate de liceul nostru. 



 

 

 
 

ANEXA 3 

 

Centralizatorul Parteneriatelor Educaționale 

existente la nivelul 

Liceului Teoretic Henri Coandă, 

la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2018-2019 
 

I. PARTENERIATE NOU-ÎNCHEIATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
 

Nr.crt. Partener Perioada de desfășurare a 
parteneriatului 

Denumirea/ 
Obiectul parteneriatului 

1.  Muzeul Olteniei – 
Secția Arheologie-Istorie 

Craiova 

2018-2019 Craiova – istorie și tradiție/Educarea culturală a elevilor 

2.  Muzeul Olteniei – 
Secția Științele naturii 

Craiova 

2018-2020 Viața în natură/Educarea culturală a elevilor – 
cunoașterea diversității lumii vii 

3.  Universitatea din Craiova 
Facultatea de Științe 

Departamentul de chimie 

2018-2020 Împreună pentru o viață sănătoasă/Educarea elevilor 
pentru adoptarea unui stil de viață sănătos 

4.  Asociația Umanitară 
”Viață prin implicare socială” 

2018-2020 Copacul de hârtie/Educație ecologică-colectarea 
selectivă a hârtiilor 
 

5.  Parohia Sfântul Calinic Cernicanul și Izvorul 
Tămăduirii 

2018-2020 Hristos împărtășit copiilor!Bucuria comuniunii!-
/Educarea moral-civică și religioasă a elevilor, 
promovarea valorilor creștine 

6.  Crucea Roșie, 
filial Dolj 

Poliția Rutieră 
Craiova 

2018-2019 Stop accidentelor rutiere : viaţa are 
prioritate/cunoaşterea normelor de circulaţie şi 
exersarea deprinderilor de tehnicã a circulaţiei 

7.  Teatrul Tomis 
Constanța 

2018-2019 Sus cortina! / Educarea cultural-artistică a elevilor,  
vizionare spectacole 

8.  Muzeul de Artă 2018-2019 Lecții la muzeu/Educarea interesului față de artă 



 

 

Nr.crt. Partener Perioada de desfășurare a 
parteneriatului 

Denumirea/ 
Obiectul parteneriatului 

Craiova 

9.  Biblioteca Județeană 
" Alexandru și Aristia Aman” 

2018-2020 Biblioteca:cheia către trecut, prezent și viitor/Educarea 
progresivă a elevilor pentru o cultură comunicațională și 
literară de bază 

10.  Asociația Comunități pentru Tineret 
Inițiator proiect 

15 august 2018-01 martie 2019 Youth Entrepreneurship Skills – YES Erasmus+, nr.2017-
2-RO01-KA105-37667/Promovarea firmelor de exercițiu 
în instituțiile de învățământ 

11.  Fundația WORLD VISION 
România 

Inițiator proiect 

2018-2019 Vreau în clasa a noua!/Promovarea egalității de șanse 
prin susținerea financiară a 61 elevi din județul Dolj_8 de 
la LTHC 

12.  Organizația Salvați Copiii 
filiala Dolj 

Inițiator proiect 

2018-2019 Alegeri sănătoase! Educarea elevilor pentru adoptarea 
unui stil de viață sănătos 
 

13.  Fundația Terre des hommes- Elveția 2018-2019 Copilul-un bulgăre de aur/Educație formală și 
nonformală 

14.  Școala Gimnazială Specială  
Sfântul Vasile 

Școala Gimnazială Specială  
Sfântul Mina 

2018-2019 Suflet pentru suflet/Voluntariat  

15.  Școala Gimnazială Specială  
Sfântul Mina 

 
Școala Gimnazială Castranova 

2018-2019 Modele de educație: Generația elevilor de azi și 
generația părinților acestora/ Educație pentru 
dezvoltare personală- Dezbatere 

16.  Școala Gimnazială Specială  
Sfântul Vasile 

 
Școala Gimnazială Specială  

Sfântul Mina 

2018-2019 De la umilință și excludere la participare : Eradicarea 
sărăciei în toate formele ei / Educație pentru dezvoltare 
personală- Voluntariat, worshop 

17.  Școala Gimnazială Castranova 
-Structura școlară Puțuri 

Școala Gimnazială  
Inițiator proiect 

Specială  
Sfântul Mina 

2018-2019 Ziua Internațională a Educației/ Educarea cultural-
artistică a elevilor –dezbatere, program artistic 



 

 

Nr.crt. Partener Perioada de desfășurare a 
parteneriatului 

Denumirea/ 
Obiectul parteneriatului 

Școala Gimnazială Decebal 

18.  Biblioteca Franceză Omnia 2018-2019 Les amis des livres/Dezvoltarea gustului pentru 
beletristica în limba franceză 

19.  Colegiul Național 
Frații Buzești – 

Structura Grădinița 
Otilia Cazimir 

Inițiator proiect 
Școala Gimnazială 
Nicolae Bălcescu 

Școala Gimnazială 
Nicolae Romanescu 
Grădinița Pinocchio 

2018-2020 Pas cu pas…spre școală/Domeniul cultural artistic și civic 
– Educație pentru dezvoltare personală 

20.  Liceul Teoretic 
Tudor Arghezi 

Inițiator proiect 
Colegiul Național 
Ștefan Odobleja 
Colegiul Național 

Frații Buzești 

2018-2019 Promovarea elevilor de liceu în practicarea Rugbylui 
Tag/Domeniul sportiv –Organizarea de activități sportive de 
rugby în 7 

21.  Școala Gimnazială 
Carpen 

Dolj 

        2018-2020 Absenteismul, de la cauză la efect –Organizarea de activități 
de prevenire a absenteismului 

21. Școala Gimnazială 
Novaci 

Gorj 

2018-2019 Sat și oraș-prezent și viitor/Cunoașterea tradițiilor locale din 
cele două zone 

22. Școala Gimnazială 
Novaci 

Gorj 
Inițiator proiect 

2018-2019 Tradiții și obiceiuri din străbuni/ Concurs despre tradiții și 
obiceiuri pentru clasele V-VIII 

23. Școala Gimnazială 
Novaci 

Gorj 
Inițiator proiect 

2018-2019 Prieteni necuvântători/Simpozion și concurs interjudețean 



 

 

Nr.crt. Partener Perioada de desfășurare a 
parteneriatului 

Denumirea/ 
Obiectul parteneriatului 

24. Școala Gimnazială 
Novaci 

Gorj 
Inițiator proiect 

2018-2019 Hristos a Înviat!/ Concurs de desene de Paști pentru 
clasele V-VIII 

25. Școala Gimnazială 
Alexandru Macedonski 

Craiova 

2018-2019 Let’s be friends!/Exersarea cunoștințelor și înclinației lor 
pentru limba engleză 

26. Școala Gimnazială 
Anton Pann 

Râmnicu Vâlcea 
Inițiator proiect 

16.10.2018-31.08.2019 Activitățile Concursului Național   
FII CAMPION!, ediția a X-a 

27. Grădinița cu Program Prelungit                            
Castelul Fermecat 

2018-2019 Și tu vei fi școlar/ Familiarizarea preşcolarilor cu 

mediul școlar 
28. Grădinița cu Program Prelungit                            

Eden”                     
2018-2019 Caravana prieteniei / Continuarea procesului de instruire 

şi educaţie de la grădiniţă la şcoală 

29. Grădinița cu Program Prelungit                     
Dumbrava minunată                    

2018-2019 Pas cu pas spre viața de școlar/ Integrarea cu succes a 
preșcolarilor la cerințele școlii  

30. Teatrul pentru Copii și Tineret                            
Colibri 

2018-2019 Lumea păpușilor vii /Educarea culturală a copiilor,Vizionare 
spectacole 

31. Societatea Studenților Mediciniști Craiova  
(SSMC) 

Inițiator proiect 

23.11.2018 Rămâi negativ!/Campanie de igienă personală și de 
prevenire a infecțiilor 

32. Asociația AD REM 
Inițiator proiect 

16.11.2018 Panel tematic, Toleranța, între respect și înțelegere, dedicat 
Zilei internaționale a toleranței 

33.  AISEC 
Inițiator proiect 

07-20.12.2018 Promovarea stagiilor de voluntariat în străinătate 

34. Asociația Comunități pentru Tineret  (A.C.T.) 
Inițiator proiect 

15.01 – 01.09.2019 Action Changes Things – ACT Erasmus+, nr.2018-1-
RO01-KA125-048700/Implementarea de programe non-
formale privind incluziunea și integrarea socială  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

II. PARTENERIATE ÎN DERULARE, ÎNCHEIATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 

Nr.crt. Partener Perioada de desfășurare a 
parteneriatului 

Denumirea/ 
Obiectul parteneriatului 

1. Teatrul Național ”Marin Sorescu” 2017-2019 Educația prin teatru/Educarea culturală a copiilor 

2. Opera Română 2017-2019 Educația prin și pentru cultură Educarea culturală a copiilor 

3. Muzeul Olteniei 2017-2019 Istorie și tradiție în orașul nostru/Cunoașterea patrimoniului 
muzeului 

4. Biblioteca Județeană 
" Alexandru și Aristia Aman” 

2017-2019 Cartea-comoară de înțelepciune/Formarea respectului față de 
carte și de cuvântul scris 

5. Directia Județeană pentru Sport si Tineret 2017-2019 Sportul ne menține sănătoși/Determinarea copiilor de a practica 
un sport 
 

6. Secția Nr. 3 de Poliție 2017-2019 Împreună pentru mai multă siguranță/Dezvoltarea abilităților 
copiilor de a rezolva probleme civice și de a lua decizii 
 

7. Facultatea de Agronomie 2017-2019 Biodiversitate/Formarea și cultivarea interesului pentru 
problematica biodiversității și dezvoltății economiei verde 

8. Școala Gimnazială Specială “Sfântul Vasile” 
Craiova 

2017-2020 Vreau să fim prieteni! / Dezvoltarea timpurie  a spiritului de 
voluntariat în cadrul atelierelor SNAC 
 

9. Colegiul Național "Frații Buzești" și Școala 
Gimnazială "Mihai Viteazul" 

octombrie2017- 
 iunie 2019 

Împreună într-o lume a prieteniei/Implicarea factorilor 
educaționali și de decizie în susținerea activităților colaborative 

10. Colegiul Ștefan Odobleja 
Inițiator parteneriat 

2017-2020 Prevenirea și combaterea abandonului școlar 

11. Uniunea Studenților Români 
Inițiator parteneriat 

Martie 2018 – perioadă 
nedeterminată 

Derularea programului Academia de Training pentru Elevi 

12. Centrul de Detenție Craiova 
Inițiator parteneriat 

2017/2018-2020 Prevenirea delincvenței juvenile și reintegrarea social a 
persoanelor internate 



 

 

 


