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I. ASPECTE GENERALE 

PRIVIND MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

1. În anul școlar 2021-2022 a fost constituită echipa de revizuire  a Proiectului de dezvoltare instituțională 

(PDI) 2017-2020, numită prin decizie internă. 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 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 atât punctele tari, cât și riscurile care 

ar putea afecta obiectivele instituției, dar procentul de promovare de 96,42%, la Bacalaureat, 2022 - la 

forma de învățământ zi, nota minimă de la Admiterea 2022 - de 8,23, 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 etapa de dezvoltare evidentă în care se află liceul, ca și 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 2021-2024, cap. ”Ministerul 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 2021-2022 au fost 

emise decizii interne pentru a numi: 

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

de comisii metodice; 

2) Principalele 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 & Echipa de gestionare a riscurilor 

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

școlar și promovarea interculturalității 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR 

Comisia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru elevi                             

Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării 

continue 

Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

Proiecte europene 

Comisia de gestionare a activităților privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul 

școlar curent    

Comisia de reprezentare publică a LTHC 

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

Comisia sportului școlar 

Comisia de organizare și asigurare a accesului liber la informațiile de interes public 

Comisia pentru dezvoltare durabilă 

Comisia de ETICĂ 

Comisia pentru buna funcționare a cantinei și a internatelor 

Consiliul Școlar al Elevilor (CȘE) 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL & RESPONSABILI – DOMENII DE INTERVENȚIE 

Comisia paritară si de dialog social 

Responsabil – Gestionarea CDȘ la nivel de școală 

Consiliere și orientare școlară și profesională 

Responsabil – Programul educațional ”Săptămâna părinților” 

Punctul DICOS (Documentare, Informare, Comunicare și Sprijin) 

Protecția datelor cu caracter personal 

Consiliere și orientare școlară și profesională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• 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 puse în acord cu celelalte tipuri de documente de planificare. Au fost întocmite materiale de 

monitorizare, analiză şi raportare semestriale și anuale. 

• La nivelul compartimentelor s-a stabilit o listă de documente obligatorii, care s-au realizat de către toţi 

responsabilii, fiind verificate, corectate şi ulterior avizate. 

4. Prin decizie internă s-au stabilit: Componența C.A. în perioada septembrie 2021 – august 2022 și 

responsabilitățile membrilor CA. Prin decizie internă s-a stabilit secretarul CA în anul școlar 2021-2022. 

Consiliul de adminsitraţie este constituit şi funcţionează cf. Regulamentului aprobat prin OM 5154/2021, 

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  a fost constituit şi a funcţionat cf. ROFUIP, cu grafice semestrial şi anual al 

şedinţelor, cu prinzând tematica acestora, precum şi distribuirea sarcinilor specifice către membri. 

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

internă s-a stabilit secretarul CP în anul școlar 2021-2022.  

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 decizie internă s-au stabilit componența CEAC în anul școlar 2021-2022 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 2020-2021. Au fost 

introduse la timp şi cu responsabilitate toate datele solicitate de aplicaţia informatică dedicată activităţii 

de asigurare a calităţii.   

8. Prin decizie internă 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 din decizia internă. Au fost trimise la timp 

raportările solicitate de către departamentul de specialitate din cadrul Primăriei Craiova.  

9. Prin decizie internă 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. 

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


 

 

• 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 de la Colegiul “Stefan Odobleja”, reabilitat în întregime, s-a obținut 

autorizația sanitar-veterinară. 

• 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 decizie internă, 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; 

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 există  proceduri de sistem și 

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 2022-2023 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. 

•    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  2020-2021, elaborat de 

CEAC, Raport anual privind starea învățământului, elaborat de directorul școlii, aferent anului 

școlar 2020-2021, ambele avizate de CP, aprobate de CA și aduse la cunoștința tuturor 

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 de lucru rapoarte anuale 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 anual privind calitatea învățământului. 

 

16. A fost elaborat  și aprobat Planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023. 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 ME și 

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

efectivelor de elevi), criteriul demografic (centralizarea datelor de la Evidența populației privind 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 2022-2023 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. 

19. În baza planurilor cadru în vigoare, pentru anul școlar 2022-2023 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 și avizat și validat  de ISJ Dolj.  

20. A fost promovat un climat de transparenţă în care s-au asigurat condițiile pentru 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

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 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 directorului adjunct. 

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 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 monitorizările realizate pe parcursul anului școlar şi rezultatele obţinute de elevi la clasă rezultă că 

proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun și 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 grupurilor de lucru ale 

profesorilor pe discipline de studiu. 

S-au analizat rezultatele obținute la ENVIII și Bacalaureat – 2017- 2022 și au fost elaborate Planuri de 

îmbunătățire. 



 

 

 

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 ME 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, acoperirea 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. 

 

6. În anul școlar 2021-2022, s-au utilizat manualele selectate de membrii comisiilor metodice, asigurându-se 

necesarul după cum urmează1: 

 

Nr. 

crt. 

Ciclu de studiu Primar Nr. Elevi Manuale                                                                             Manuale asigurate 

1 Clasele Preg.  55 - - 

2 Clasele I   53 54 100% 

3 Clasele a II-a             52 10 100% 

4 Clasele a III-a   74 15 100% 

5 Clasele  a IV-a  58 12 100% 

 

Nr. 

crt. 

Ciclu de studiu 

Gimnazial 

Nr. Elevi Nr. manuale comandate Manuale  asigurate 

1 Clasele   a V-a  66 11 100% 

2  Clasele  a VI-a 60 61 100% 

3 Clasele  a VII-a  50 52 100% 

4 Clasele  a VIII-a  60 3 100% 

 

 

 

Nr.crt. Ciclul de studiu             

liceal IX-XII 

Nr. elevi Manuale /                                                 

Discipline de studiu 

Nr. manuale asigurate 

1  Clasele a IX-a  144 Limba română (profil uman) 100% 

Limba română (profil real) 100% 

Matematică TC (profil  uman) 100% 

Matematică TC + CD (profil real) 100% 

Religie 100% 

Chimie (profil real) 100% 

Educaţie muzicală 100% 

Fizică (profil real) 100% 

Istorie 100% 

Geografie 100% 

 
1 Situație prezentată de compartimentul Bibliotecă. 



 

 

Nr.crt. Ciclul de studiu             

liceal IX-XII 

Nr. elevi Manuale /                                                 

Discipline de studiu 

Nr. manuale asigurate 

Biologie 100% 

Educaţie plastică 100% 

Logică şi argumentare 100% 

TIC 100% 

Informatică (profil real) 100% 

Latină (profil uman) 100% 

Limba engleză L1 100% 

Limba franceză L2 100% 

2   Clasele a X-a    

  

146 Limba română 100% 

Matematică TC (profil uman) 100% 

Matematică TC + CD ( profil real) 100% 

Religie 100% 

Chimie 100% 

Educație muzicală 100% 

Fizică 100% 

Istorie 100% 

Geografie 100% 

Biologie 100% 

Educație plastică 100% 

Educație antreprenorială 100% 

TIC 100% 

Informatică (profil real) 100% 

Latină 100% 

Psihologie 100% 

Limba engleză L1 100% 

Limba franceză L2  100% 

3 Clasele a XI-a  140 Limba română  100% 

Literatură universală (profil uman) 100% 

Limba latină (profil uman) 100% 

Matematică M1 (profil real) 100% 

Matematică M2 (profil real) 100% 

Fizică F1+F2 (profil real) 100% 

Chimie C1 (profil real) 100% 

Economie 100% 

Educaţie artistică (profil uman) 100% 

Religie - Cultul ortodox 100% 

Biologie (profil real) 100% 

Geografie 100% 

Istorie 100% 

TIC 3  100% 

Informatică 100% 

TIC 4  100% 

Limba engleză L1 100% 



 

 

Nr.crt. Ciclul de studiu             

liceal IX-XII 

Nr. elevi Manuale /                                                 

Discipline de studiu 

Nr. manuale asigurate 

Limba franceză L2 100% 

Sociologie (profil uman) 100% 

4   Clasele a XII-a  

  

141 Limba şi literatura română 100% 

Literatura universală (profil uman) 100% 

Limba latină (profil uman) 100% 

Matematică M1 (profil real- Mate-

Info) 

100% 

Matematică M2 (profil real) 100% 

Geografie 100% 

Istorie 100% 

Filosofie (Tip A) 100% 

Filosofie (Tip B)  100% 

Biologie (profil real) 100% 

Fizică F1 + F2 (profil real) 100% 

Chimie C1 + C2 (profil real) 100% 

Informatică (profil real - Mate-Info) 100% 

TIC 3 100% 

TIC 4  100% 

Limba engleză L1 100% 

 Limba franceză L2 100% 

 

Situația centralizată a activității bibliotecii la sfârșitul anului școlar 2021-2022 se prezintă astfel: 

 

Nr. cărţi 

existente  în 

anul școlar 

2021-2022 

Nr. total cărţi 

donate  în 

anul școlar 

2021-2022 

Nr. 

cititori 

înscrişi  în 

anul 

școlar 

2021-

2022 

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 

26.416 volume  30 volume 849 820 164 257 376 29 

 

7. Procesul educativ s-a desfășurat 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 (2) 

❖ Cabinet de limba și literatura română  (1) 

 

❖ Cabinet de matematică (1) 

❖ Cabinet de geografie (1) 

❖ Cabinet de geografie (1) 



 

 

❖ Laboratoare de informatică (2) 

❖ Cabinete de arte (2) 

❖ Cabinet de consiliere psiho-pedagogică (1) 

❖ Bibliotecă (1) 

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

❖ Sală de sport și mișcare pentru ciclul primar (1) 

❖ Sală de festivități (1) 

 

 În anul școlar 2021-2022, date fiind condițiile speciale determinate de pandemia cu virusul SARS 

COV 2, predarea-învățarea-evaluarea s-au realizat periodic și local online (utilizând platforme precum 

Whatsapp, Zoom, Yahoo groups, etc), activitățile didactice fiind zilnic monitorizate de către conducerea școlii. 

 Activitățile didactice de pregătire pentru clasele terminale de gimnaziu și liceu s-au desfășurat față 

către față, respectând toate condițiile de distanțare socială, igienă și dezinfecție impuse. 

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 directorul adjunct. 

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

3) Pregătire specifică pentru examenul naţional de bacalaureat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analiza internă a  informaţiilor de tip cantitativ 
 

RATA DE PROMOVARE A ELEVILOR  LICEULUI, LA FINELE ANULUI ȘCOLAR 

( perioada 2020-2022) 

 

Anul școlar 
Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
rămași la 
sfârșitul  
anului  
școlar 

Nr. elevi 
promovați 

Promovare 
% 

MEDII 

500-699 700-899 900-1000 

2020-2021 1088 1084 1083 99,91 1 184 898 

2021-2022 1087 1084 1083 99,90 - 242 540 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

MEDIILE LA  PURTARE  < 7,00  ȘI  ÎNTRE  7,00-10,00 

LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR (comparativ, pentru perioada 2020-2022) 

 

Anul școlar 
Număr elevi 
promovați 

Număr elevi  cu 
mediile la purtare 
< 7,00 

Număr elevi  cu 
mediile la purtare 
de 7,00- 10,00 

2020-2021 1083 1 1082 

2021-2022 1087 1 1082 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROMOVARE LA EXAMENE 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rata de abandon, repetenție, absenteism 2020-2022 

Anul școlar Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

aband. 

Nr. elevi 

repetenți 

Total 

absențe 

Nr. 

absențe 

elev/an 

Rata de 

abandon 

(%) 

Rata de 

repetenție 

(%) 

Rata de 

absent. 

(%) 

2020-2021 1090 0 1 7900 7,22 0 0,09 3.00 

2021-2022 1087 0 1    41178 37,88 0 0,091 3.50 

 

 

 

REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  (2021-2022) 

 

 

 
AN 

ȘCOLAR 

Faza locală Faza județeană Faza Națională 

Pre- 

miul I 

Pre- 

miul 

II 

Pre- 

miul 

III 

Men- 

țiune 

Pre- 

miul 

I 

Pre- 

miul 

II 

Pre- 

miul 

III 

Men- 

țiune 

Pre- 

miul 

I 

Pre- 

miul 

II 

Pre- 

miul 

III 

Men- 

țiune 

2021- 2022 3 3 6 6 8 11 10 8 31 17 15 15 

 

Nota Bene: În anul școlar 2020-2021 concursurile școlare nu s-au mai susținut din cauza pandemiei COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centralizator privind bursele școlare acordate în perioada 2020-2022 

 

 
 

 

RESURSE UMANE: 

Număr de elevi pe cicluri de învățământ,  în anul școlar  2022-2023 : 

 

 

Elevi înscriși la început de an 

Învățământ primar:   343      

Învățământ gimnazial:  254      

Învățământ liceal:   558      

 Total    1155  

      

Date privind personalul didactic în anul școlar 2022-2023: 

 

 

Învățământ primar:      28 cadre didactice 

Învățământ gimnazial:                                   20 cadre didactice 

Învățământ liceal:                          40 cadre didactice 

 

 

Număr de clase, elevi și posturi (personal didactic și personal didactic auxiliar și nedidactic)  în 

anul școlar  2021-2022: 

  

             Nr. clase Nr. elevi Posturi did.   Pers.did.aux.            Pers. nedid. 

Învățământ  

primar:  13 295                22,22                0                            2.00 

Învățământ  

gimnazial:   9  247                    12.91                        4.00                        8.00 

Învățământ 

liceal:   19  543                    35.15                        9.00                      15.00 

 

TOTAL            41                  1085                   70.28                      13.00                      25.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Număr de clase, elevi și posturi (personal didactic și personal didactic auxiliar și nedidactic)  în 

anul 2022-2023: 

 

 

             Nr. clase Nr. elevi Posturi did.   Pers.did.aux.            Pers. nedid. 

Învățământ  

primar:  15  343                26,56                        0                            2.00 

Învățământ  

gimnazial:   9  254                     13.67                        4.00                        8.00 

Învățământ 

liceal:   20  558                     36.27                        9.00                      15.00 

 

TOTAL            44                 1155                     76.50                      13.00                      25.00 

             

 

 

          2021-2022                   2022-2023 

Număr de profesori metodiști:                                                        8         5 

Număr de profesori responsabili de cerc pedagogic:                     6             1 

Număr de profesori mentori:                                                           2            4 

Număr de profesori formatori:                                                        8             4 

  

 

 

RESURSE CURRICULARE : date referitoare la oferta curriculară a școlii (curriculum 

nucleu și curriculum la dispoziția școlii), proiectate pentru anul școlar 2022-2023: 
  

 

CICLUL PRIMAR:                            SCHEMA ORARĂ 

 
 

 

CICLUL SECUNDAR INFERIOR: SCHEMA ORARĂ 

 
  

 



 

 

CICLUL SECUNDAR SUPERIOR: SCHEMA ORARĂ 
  

 
 

 

RESURSE MATERIALE UTILIZATE  ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023: 
 

o   Numărul sălilor de clasă :                                           44 

o   Numărul laboratoarelor şi cabinetelor :                     5 + 8 

o   Conectare  - Internet :                                        Da (Reţea RDS + Telekom) 

o   Bibliotecă şcolară - număr de carte:     26.416 volume cu  aprox. 1042 

         cititori anual  

o   Cabinet medical          2, 1 funcțional 

o   Spaţii  sanitare             1, izolator funcţional                                 

  

o  Starea clădirilor, număr corpuri: 8 - Corpuri școală A, B, C /Cămin Fete, Cămin Băieţi, corp 

D, Cantină, Sală de sport, Spălătorie. Starea clădirilor aflate în patrimoniul unităţii este bună, 

fiind reabilitate în anii 2007-2008, la standarde corespunzătoare, corpul D a fost reabilitat în 

anul 2020, iar corp F este in curs de reabilitare. 

o  Nivel de dotare cu resurse educaţionale - în proporţie de 60%. 

o Clădirile sunt supravegheate video, interior și exterior, printr-un sistem de 108 camere( 64 

camere pe holuri si exterior și  44 în sălile de clasă). 
 

Analiza internă a  informaţiilor de tip calitativ 

 
   Cultura organizaţională a cadrelor didactice este segmentul culturii organizaţionale a 

şcolii care este cel mai puternic diversificat. Ea include substructuri care de cele mai multe ori îmbracă 

aspecte colaborative, dar uneori se află în relaţii divergente, concurenţiale, rareori conflictuale. Cultura 

organizaţională a elevilor se regăsește în modul de a vorbi al acestora cu colegii, ori cu alte persoane din 

şcoală, modul de a se îmbrăca, preferinţele muzicale, dar mai ales în diverse strategii de adaptare la 

instituţia şcolii si pe care elevii şi le împărtăşesc unii altora sau le dobândesc prin experienţa personală. 

Aspectul major al culturii organizaţionale a elevilor îl constituie strategiile de adaptare la structura de 

putere a culturii şcolare. Elevii dezvoltă strategii legate de propriile lor nevoi, bazate pe experienţa 

proprie cu şcoala, pe imaginea despre propria persoană. Aceste strategii sunt influenţate mai ales de 

grupurile de prieteni, de abilităţile de socializare şi de alţi factori.  

         Relațiile director - personal, profesori - profesori, profesori – elevi se bazează în general pe 

comunicare și respect reciproc. 

 

 

 



 

 

Mediul de proveniență al elevilor, pe cicluri de învățământ (2020-2022): 

 

                   
 An 

şcolar 

PRIMAR GIMNAZIU LICEU Unitate scolara 

TOTAL U R TOTA

L 

U R TOTA

L 

U R TOTA

L 

U R 

2020 - 2021 291 

 

248 43 223 197 26 570 359 

 

211 1084 804 280 

2021 - 2022 301 268 33 247 209 38 536 359 177 1084 836 248 

  

  Majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire medie. Familiile răspund în general pozitiv 

față de provocările societății, în concordanță cu spiritul reformei și manifestă interes față de educația  

oferită de școală la nivelul primar și parțial secundar inferior. Există totuși deficiențe de comunicare mai 

ales cu familiile elevilor de la nivelul secundar superior. 

         Managementul unității școlare: Sunt întocmite : Planul multianual de dezvoltare instituțională, 

Planul managerial și  Planurile operaționale anuale, cu implicarea  membrilor Consiliului de 

Administrație și ai Consiliului profesoral. Cadrele didactice sunt organizate în comisii pe arii curriculare 

sau pe grupe de arii curriculare, fiecare comisie având un responsabil. Există comisii cu caracter 

permanent și comisii cu caracter temporar. Responsabilii comisiilor întocmesc planurile manageriale în 

baza cărora își desfășoară activitatea. Se constată totuși un formalism evident, decelat de birocrația 

exagerată a sistemului, în dauna interesului pentru eficiența reală. Numărul mare de comisii conexe 

contribuie la ineficiența administrării acestora. 

 

III. RESURSE UMANE 
 

1. Compartimentele secretariat, contabilitate si administrativ au intodus in SIIIR, conform solicitarilor ISJ 

Dolj si ME, 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. 

2. 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 

2021, iar pentru personalul nedidactic in luna ianuarie 2022.  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. 

 

3. 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.  

4. 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.  

5. Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2022-2023. LTHC a funcționat cu 10 

clase la ciclul primar, 9 clase la ciclul gimnazial și 19 de clase la ciclul liceal. 

6. 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: ROF, RI, sarcinile elevilor de 

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

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

anul financiar 2022 au fost aprobate prin Consiliul de Administratie. 

Au fost întocmite documentele financiare pentru anul financiar 2022:  Proiectul de buget – sursa de 

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

anul financiar 2022, au fost aprobate prin Consiliul de Administratie al LTHC. 

• In fundamentarea bugetului pentru  anul 2020 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 decizie internă 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 în anul școlar 2021-2022 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 2021, 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-

2021. 

• 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, ME  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 ME în 

vigoare. 

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

efectuate in anul școlar 2021-2022, 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. 

• 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, ME 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

 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. 

 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. 

 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.  

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 ALE COMISIILOR DE 

LUCRU  - anul școlar 2021-2022 

RAPOARTELE COMISIILOR CU CARACTER PERMANENT 

1. 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 2022-2023. 

- 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: 

• activitati 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-

XII privind disciplinele optionale pentru anul scolar 2022-2023; 

• 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 anului școlar 2021-2022 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 anului școlar 2021-2022 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 laice și religioase 

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) și 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 anului școlar 

2021-2022  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. 

 Atât 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. C.E.A.C. 
 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

Au fost întocmite: plan managerial, plan operațional, strategia CEAC, viziunea CEAC, regulamentul 

CEAC, responsabilitățile membrilor CEAC. 

II. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

Realizarea de noi proceduri care sa reflecte dinamica actuala a unității școlare.  

Revizuirea procedurilor în funcție de legislația curentă. 

Obiectivele propuse au fost atinse în proporție de 90%. 

III. ACTIVITĂȚI  RELEVANTE ALE COMISIEI 

✓ Întocmire RAEI 2020-2021, Septembrie - Octombrie 2021 

✓ Realizare sau revizuire proceduri operaționale: 

- Procedură operațională privind desfășurarea activității școlare în contextul pandemiei, 

revizia 1, Nr.48/10.09.2021, aprobat în CA din 04.10.2021. 

- Procedură operațională privind desfășurarea și funcționarea Consiliului Profesoral în anul 

școlar 2021-2022, revizia 1, Nr.49/01.11.2021, aprobat în CA din  01.11.2021. 

- Procedură operațională privind desfășurarea și funcționarea Consiliului de Administrație în 

anul școlar 2021-2022, revizia 1, Nr. 50/05.11.2021, aprobat în CA din 05.11.2021 

- Procedură operațională de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare 

și evaluare în învățământul preuniversitar Nr.51/04.01.2022, aprobat în CA din 04.01.2022. 

- Procedură operațională motivarea absențelor elevilor din LTHC, revizia 4, Nr. 52/11.01.2022, 

aprobat în CA din 14.01.2022 

- Procedură operațională învoirea cadrelor didactice din LTHC, revizia 1, Nr.53/14.01.2022, 

aprobat în CA din 14.01.2022. 

- Procedură operațională ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 

învățământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora 

în anul școlar 2022-2023, Nr.54/28.06.2022, aprobat în CA din 28.06.2022 

IV. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

- Realizare de instrumente de monitorizare și evaluare interne. 

- Realizarea de chestionare și colectarea feedback-ului. 

- Realizare de proceduri operaționale raportate la specificul unității de învățământ.  

- Postarea procedurilor de interes public și al raportului anual de evaluare internă (RAEI) pe 

site-ul web al liceului. 

- Încarcarea bazei de date și a documentelor specific pe platforma Agenției Române de 

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, 

https://calitate.aracip.eu/_layouts/AracipMc/Landing.aspx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://calitate.aracip.eu/_layouts/AracipMc/Landing.aspx


 

 

3. Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a 

dezvoltarii sistemului de control intern managerial pentru semestrul I an 

scolar 2021-2022  
 

     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:  

o Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

        In anul școlar 2021-2022  membrii comisiei au desfășurat numeroase activități de  control si  monitorizare 

astfel ; 

o au centralizat chestionarele de autoevaluare completate de fiecare membru al Comisiei de monitorizare 

si sa intocmit Situatia sintetica a rezultatelor evaluarii 

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

managerial ,in scopul inaintarii spre aprobare ordonatarului tertiar de credite  

o - a fost elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial pentru anul precedent  

 

Echipa de gestionare a riscurilor 
 

În cadrul Echipei de gestionare a riscurilor, s-au respectat reglementările în vigoare și s-a întocmit 

documentația, ținându-se cont de:  

• Ordinul nr. 200 / 2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al 

Guvernului nr. 400 / 2015 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; 

• Metodologia de implementare a Standardului 11 "Managementul riscurilor" elaborată de Unitatea 

Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control din cadrul MFP; 

• Îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice elaborat de 

Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control din cadrul MFP. 

S-au elaborat Registrul riscurilor identificate la nivelul Liceului Teoretic ”Henri Coanda” (prin centralizarea 

registrelor de riscuri la nivelul compartimentelor) și Planul de implementare a măsurilor de control. Periodic, au 

fost întocmite procese-verbale ale ședințelor care au vizat dezbateri privind riscurile și măsurile de control 

stabilite.  

Membrii E.G.R. au desfășurat numeroase activități de identificare, analiză, estimare, evaluare, control, 

monitorizare, revizuire și raportare a riscurilor existente la nivelul compartimentelor secretariat, administrație, 

contabilitate și bibliotecă și la nivelul comisiilor metodice și de lucru, după cum rezultă din Registrul riscurilor și 

din Planul de implementare a măsurilor de control. 

În cadrul Comisiei de gestionare a riscurilor, acțiunile întreprinse au asigurat prevenirea sau eliminarea 

totală sau parțială a riscurilor și atingerea obiectivelor propuse la începutul anului școlar. Cadrele didactice au 

respectat Regulamentul E.G.R. și au comunicat eficient în scopul prioritizării riscurilor în procesele de lucru și al 

realizării sarcinilor prevăzute în fișa postului. 

 

 

 

 



 

 

4. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și a discriminării și pentru promovarea interculturalității 
 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 

În anul școlar 2021-2022, au fost propuse mai multe activități în scopul prevenirii și combaterii violenței, 

bullyingului, corupției, discriminării și promovării interculturalității, potrivit recomandărilor M.E., normelor 

metodologice și particularităților de vârstă ale elevilor. Acestea au fost proiectate în format electronic, multe 

derulându-se pe platforme electronice sau implicând folosirea TIC. 

 

II. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

 

➢ Asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga comunitate, 

conform standardelor europene – 100%; 

➢ Reducerea numărului actelor de violenţă / bullying / discriminare comise în perimetrul unităţii de 

învăţământ şi în zonele adiacente acesteia – 100%; 

➢ Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă / bullying / 

discriminare – 100%; 

➢ Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe 

respectarea normelor de convieţuire socială; 

➢ Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii – 100%; 

➢ Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă / infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor 

educaţionali – 100%; 

➢ Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de 

învăţământ – 100%. 

 

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

școlar au fost îndeplinite. Elevii, profesorii și părinții au fost formați în scopul acceptării diferențelor culturale și 

eliminării oricărei forme de discriminare, violență și corupție. 

 

III. ACTIVITĂȚI  RELEVANTE ALE COMISIEI 

 

De la umilință și excludere, la participare: Eradicarea sărăciei în toate formele ei  

Tradițiile de Crăciun în lume 

Cum să răspundem bullyingului? 

Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare 

Managementul conflictelor în mediul școlar 

Cum răspundem eficient la bullying și cyberbullying? 

Cum ne gestionăm emoțiile? 

Abordarea conflictelor 

Tipurile de comunicare 

Școala pentru Părinți. De vorba cu un psiholog 

De vorbă cu minoritățile 

Fabrica lui Moș Crăciun  

Unis dans la diversité                                                                                                                                                   

 



 

 

IV. MANAGEMENTUL CARIERIEI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE (PARTICIPANT) 

• Cultivarea succesului școlar prin dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și comportamentale 

• Prevenirea bullyingului și a cyberbullyingului în unitățile de învățământ 

• Tutoratul și educația remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare 

• Profesori competenți pentru copil și familie 

• Dezvoltarea competenţelor de prevenire şi combatere a bullyingului in şcoală 

 

V. CONCURSURI  

 

Concursul „Unis dans la diversité” 

Concursul județean „Traditions du monde entier” 

Concursul județean „Le Festival des Minorités” 

Concursul internațional „Amitié sans frontières” 

Concursul „Francophones sans frontières” 

Concursul SNAC „La Magie de Noël” 

Concursul SNAC „Ritmuri tradiționale” 

Concursul „Cuvântul – liant al emoțiilor” 

Concursul „Universul copilăriei” 

Concursul „Multiculturalitate și plurilingvism” 

 

VI. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

Activitățile au fost promovate pe grupul CP și pe pagina de Facebook. Acestea au urmărit următoarele ținte 

strategice: 

• Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe 

dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor. 

• Dezvoltarea dimensiunii europene, a egalităţii de şanse a echității și a incluziunii în educaţia elevilor. 

Parteneriate şi proiecte educaţionale derulate în vederea dezvoltării instituţionale: 

                                                                                                                                                                   

• Programul Național de Sprijin Emoțional“Sandwork Expresiv” 

• Proiectul SNAC “La magie de Noël” 

• Proiectul interjudețean “Stop cyberbullying !” 

• Proiectul județean “Spune nu violenței, drogurilor și traficului de persoane!” 

• Proiectul local “Fără bullying în școala ta!” 

• Proiectul “Educație multiculturală și interculturală” 

• Proiectul “Să navigăm în siguranță pe internet!” 

• Proiectul “Nouă ne pasă” 

• Proiectul “L’ école à l’ère du numérique” 

• Proiectul “Siguranța copilului tău în spațiul virtual” 

• Proiectul local “Calitate și egalitate în educație pentru copiii romi” 

• Proiectul derulat în cadrul SNAC ” De la umilință și excludere la participare - Eradicarea sărăciei în toate 

formele sale” 

• Programul “Construim contexte sigure de învățare” 

• Programul Național de Prevenire a Violenței ‘’Si je veux, je peux’’ 

 



 

 

5. Activităţile educative școlare şi extraşcolare  
Activitățile Comisiei pentru proiecte și programe educative au fost organizate sub îndrumarea coordonatorului 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în cadrul Comisiei pentru proiecte și programe 

educative. 

I. 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 

ședințele C.P şi C.A. din luna octombrie a anului şcolar 2021-2022. 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  2021-2022 al Liceului Teoretic Henri Coandă, 

document de interes public pentru comunitatea școlară și locală. 

 

II. OBIECTIVELE COMISIEI ȘI GRADUL ÎN CARE AU FOST ATINSE 

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

 1 parteneriat SNAC în curs de derulare; 

 20 parteneriate nou-încheiate în anul școlar 2021-2022, astfel: 

o 15 cu instituţii de cultură, O.N.G.-uri şi cu reprezentanţi ai comunităţii locale; 

o 5 cu instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, 

 10 proiecte şi programe educaţionale derulate la nivel internaţional, naţional, judeţean şi local; 

 6 concursuri,  

la sfârșitul anului şcolar 2021-2022, fiind atinse obiectivele propuse. Unele activităţi extraşcolare şi concursuri  s-

au  desfăşurat atât în mediul on-line cât și fizic. 

 

III. EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE COMISIEI 

• Cercul Pedagogic al Consilierilor Educativi din judeţul Dolj, semestrul I, derulat în format on-line,cu tema 

Formarea abilităților de viață ale copiilor și adolescenților prin activități de voluntariat, 17 decembrie 2021; 

• Ziua Naţională a României, activităţi cultural-artistice, 26 noiembrie 2021; 

• Campania umanitară Zâmbet de Crăciun, activitate de strângere de donații în colaborare cu Asociația 

Zâmbetul Evei, decembrie 2021; 

• Caravana Antibullying în școala mea- Pink Shirt Day, activitate inclusă în Planul de acţiune privind 

prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în mediul şcolar, 9 februarie 2022; 

• Caravana antibullying în şcoala mea! - De vorbă cu un specialist, ateliere interactive cu invitați din 

instituții locale, 23 februarie 2022; 

• Sistemul de management integrat al deșeurilor, activitate de informare si conștientizare în colaborare cu 

C.J. Dolj, februarie-martie 2022; 



 

 

• Alături de familiile din Ucraina, activitate umanitară de strângere de donații, în colaborare cu Asociația 

Aproape de TINEri, martie 2022; 

• Activităţi periodice SNAC (7 format online și 2 format fizic), work-shop-uri, decembrie 2021-mai 2022; 

• Săptămâna părinților, ateliere interactive, părinți, elevi, invitați, 16-20 mai 2022; 

• Festivităţile de absolvire a claselor a  VIII-a şi XII-a¸25.05.2022; 

• Concursul Competiția Tinereții Youth ReACTION, ediția a XIII-a, nivel județean-liceu, noiembrie 2021-iunie 

2022; 

• Zilele Coandă, 07-09 iunie 2022; 



 

 

IV. CONCURSURI 

Concursuri  școlare iniţiate de Liceul Teoretic Henri Coandă: 

 Denumire concurs  Perioada de 

derulare 

Activitate principală în cadrul 

proiectului 

1.  „Le Festival des minorites/Minorities Festival/Festivalul 

minorităţilor”, nivel judeţean 

2021-2022 Festival-concurs 

19.05.2022 

 

2.  „Les traditions de Paques dans le monde/Easter traditions in the 

world”, nivel judeţean 

 

2021-2022 Creaţie literară în limbile franceză şi 

engleză 

12.04.2022 

3.  „Francophones sans frontieres/Francophones without borders”, 

nivel interjudeţean, cuprins în CAERI - ediţia 2020, continuat în 

format online 

2021-2022 Concurs 

21.03.2022 

4.  „Unis dans la diversite/United in diversity”, nivel internațional 

 

„Tradiții de primăvară/ Spring Traditions” 

2021-2022 

 

2021-2022 

Concurs 

09.05.2022 

 

Prezentarea creaţiilor literare (limbile 

română și engleză) 

08.04.2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

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

Anexe – Centralizatorul Parteneriatelor încheiate de Liceul Teoretic « Henri Coandă » în anul şcolar   2021-2022 și Calendarul activităților desfășurate în 

semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022. 

TABEL ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMISIEI DIRIGINȚILOR 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordo 

natori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

1. Ziua Naţională a României 26.11.2021 Local 1000 elevi/ 50 

cadre didactice 

D.S. Membrii 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

managerială 

-Asociaţia -

„Tradiţii 

Ostăşeşti” 

- Asociaţia 

Cultul Eroilor 

„Regina 

Maria”, Filiala 

Judeţului Dolj 

„Fraţii 

Buzeşti” 

- Facultatea 

de Ştiinţe 

Sociale, UCV 

-CJ Dolj 

  

Pagina 

Facebook a 

școlii 

2. Carta Emoțiilor 15-

16.12.2021 

Local 50 elevi/25 cadre 

didactice 

D.S. D.S., M.B. 
 

Pagina 

Facebook a 

școlii 

3. Campania Umanitară Zâmbet de 02- Local 1000 elevi/ 50 D.S. Membrii Asociația Pagina 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordo 

natori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

Crăciun 22.12.2021 cadre didactice/ 

părinți 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

managerială 

Zâmbetul Evei Facebook a 

școlii 

4. Pink Shirt Day 09.02.2022 Local 1000 elevi/ 50 

cadre didactice 

D.S. Membrii 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

managerială 

- Pagina 

Facebook a 

școlii 

5. Caravana antibullying în şcoala 

mea! - De vorbă cu un specialist 

23.02.2022 Local 150 elevi/ 20 

cadre didactice/ 

invitați 

I.C. Membrii 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

managerială 

UCV-

Facultatea de 

Sociologie; 

Brigada de 

Combatere a 

Criminalităţii 

Organizate; 

Parohia 

Sfântul Calinic 

Cernicanul; 

judecător 

N.M.; 

Organizaţia 

Salvaţi Copiii, 

filiala Dolj. 

Pagina 

Facebook a 

școlii 

6. Săptămâna părinților 16-

20.05.2022 

Local 150 parinti, 100 

elevi, 12 cadre 

didactice si 5 

invitați 

F.A. Membrii 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

D.R., medic 

nutritionist 

F.N., comisar 

Centrul de 

Pagina 

Facebook a 

școlii 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordo 

natori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

managerială Prevenire si 

Consiliere 

Antidrog 

M.S., 

reprezentant 

Salvati Copiii 

Dolj 

Medicul  

Voluntari 

Salvați Copiii 

 

7. Zilele Coandă 7-9.06.2022 Local 200 elevi/ 40 

cadre didactice 

B.M. Membrii 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

managerială 

ISJ, Consiliul 

local, PMC, CJ, 

Worldvision, 

ACT, Salvați 

Copiii, 

APLTHC, 

ARPIA, ACT 

Pagina 

Facebook a 

școlii 

8. Caravana antibullying în şcoala 

mea! - E OK să spui NU! 

16.02.2022 Local 50 elevi S.R. Membrii 

Comisiei 

Diriginților 

Organizația 

”Salvați copiii” 

Pagina 

Facebook a 

școlii 

9.  Alături de familiile din Ucraina 26.02-

02.03.2022 

Local 800 elevi/50 

cadre didactice 

D.S., P.A. Membrii 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

managerială 

Asociația 

Aproape de 

TINEri 

Pagina 

Facebook a 

școlii 

 

 



 

 

RAPOARTELE COMISIILOR TEMPORARE / DOMENIILOR DE INTERVENȚIE 

6. Comisia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru elevi 
 

TABEL ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMISIEI DE BURSE 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ 

Activitate realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + elevi/ 

prof/  alte categ. 

Coordonat

ori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

1. Bani de liceu septembrie 

2021/februari

e 2022 

Național 13 Director 

adj. 

Comisia de 

burse 

Diriginți, Elevi 

și părinți 

Site LTHC 

2. Burse merit septembrie 

2021/februari

e 2022 

local 481 SEM I 

330 SEM II  

Director 

adj. 

Comisia de 

burse 

Diriginți, Elevi 

și părinți 

Site LTHC 

3. Burse de studiu septembrie 

2021/februari

e 2022 

local 61 SEM I 

45 SEM II 

Director 

adj. 

Comisia de 

burse 

Diriginți, Elevi 

și părinți 

Site LTHC 

4. Burse sociale septembrie 

2021/februari

e 2022 

local lit a) - 21 SEM I 

lit b) - 40  SEM I 

lit c) - 6 SEM I 

lit a) - 12 SEM II 

lit b) - 21 SEM II 

lit c) - 6 SEM II 

lit d) - 89 SEM II 

Director 

adj. 

Comisia de 

burse 

Diriginți, Elevi 

și părinți 

Site LTHC 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ 

Activitate realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + elevi/ 

prof/  alte categ. 

Coordonat

ori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

5. Rechizite școlare septembrie 

2021/februari

e 2022 

local 2 Director 

adj. 

Comisia de 

burse 

Diriginți, Elevi 

și părinți 

Site LTHC 

6. Tichete sociale septembrie 

2021/februari

e 2022 

local 1 Director 

adj. 

Comisia de 

burse 

Diriginți, Elevi 

și părinți 

Site LTHC 

 

7. Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării 

continue 
 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordonat

ori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

1. Depunerea cererii și a unui 

dosar care conţine copii în  

conformitate cu originalul ale 

diplomelor/atestatelor/adeveri

nţelor care certifică participarea 

la formele de organizare a 

formării continue pentru care 

solicită  

echivalarea în credite 

profesionale transferabile,   

01.09- 15.11 

2021 

local  4 dosare 

  

Comisia 

ECT 

Comisia ECT CCD 

Dolj 

Nu este cazul 



 

 

2. Analiza dosarelor și aprobarea 

lor 

5 ianuarie 

2022 

județean  3 dosare 

aprobate  

Comisia 

ECT 

Comisia ECT CCD 

Dolj 

Nu este cazul 

3. Emiterea adeverințelor Ianuarie-

februarie 

2022 

local 3 cadre didactice LTHC Secretariat 

LTHC 

Nu este cazul Nu este cazul 

 

8. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 
 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordonat

ori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

1. Depunerea cererii și a unui 

dosar care conţine copii în  

conformitate cu originalul ale 

diplomelor/atestatelor/adeveri

nţelor care certifică participarea 

la formele de organizare a 

formării continue pentru care 

solicită  

echivalarea în credite 

profesionale transferabile,   

01.09- 15.11 

2021 

local  4 dosare 

  

Comisia 

ECT 

Comisia ECT CCD 

Dolj 

Nu este cazul 

2. Analiza dosarelor și aprobarea 

lor 

5 ianuarie 

2022 

județean  3 dosare 

aprobate  

Comisia 

ECT 

Comisia ECT CCD 

Dolj 

Nu este cazul 

3. Emiterea adeverințelor Ianuarie-

februarie 

2022 

local 3 cadre didactice LTHC Secretariat 

LTHC 

Nu este cazul Nu este cazul 

 



 

 

 

9. Proiecte europene  
 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ internaț 

Nr. 

participanți + 

elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 

natori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate 

de presă / 

TV, etc.) 

1. Erasmus + European Bonds in 

a time of separation, nr. ref.: 

2020-1-DE03-KA229 077112_2 

 

Mobilitate C1- Cehia,  GFP 

Neratovice 

06-11 

decembrie 

2021 

European  6 elevi/ 2 

cadre 

didactice 

V.C Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Gymnasium der 

Stadt Leipzig, 

Germania 

Music School of 

Komotini, Grecia 

Facebook,et

winning, 

nivel local 

 

2. EU Conference on Digital 

Education: Digital Teaching & 

Digital learning 

1-4 martie 

2022 

european 1 cadru 

didactic 

B.M. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Primera - The 

European Centre 

of Teachers' 

Professional 

Development 

 

3. YES, the Earth - Young 

Entrepreneurs Sustaining the 

Earth 2019-1-LV01_KA229-

060362_5 

 

Mobilitate C3 Italia,  I.I.S.S. 

"Carlo Maria Carafa" 

Mazzarino 

7-11 martie 

2022 

European 4 elevi 

2 cadre 

didactice 

I.C. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

OGRES 

TEHNIKUMS 

Letonia 

Ekonomska skola 

Pozega Croatia 

SAMSUN 

ANADOLU LISESI 

Turcia 

Pagina 

Facebook a 

proiectului și 

a liceului 

4. Erasmus+ Euro Movie Makers, 

nr: 2020-1-FR01-KA229-

080406_4 

14-18 martie 

2022 

European 4 elevi 

2 cadre 

didactice 

B.M. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Fundación 

Marillac-Colegio 

La Milagrosa, 

Pagina 

Facebook a 

proiectului și 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ internaț 

Nr. 

participanți + 

elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 

natori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate 

de presă / 

TV, etc.) 

 

Mobilitate C1-Grecia, 10O 

GYMNASIO HRAKLEIOY 

Spania 

 Istituto 

Comprensivo 

Statale "San 

Giovanni Bosco" 

Italia 

a liceului 

5. YES, the Earth - Young 

Entrepreneurs Sustaining the 

Earth 2019-1-LV01_KA229-

060362_5 

 

Mobilitate C4-România 

4-8 aprilie 

2022 

european 35 elvi+cadre 

didactice 

I.C. Echipa de 

implementare 

OGRES 

TEHNIKUMS 

Letonia 

Ekonomska skola 

Pozega Croatia 

I.I.S.S. "Carlo 

Maria Carafa" 

Mazzarino Italia 

SAMSUN 

ANADOLU LISESI 

Turcia 

Comunicat 

de presă,  

Postare 

site/Faceboo

k 

6. Erasmus + Developing 

Students' Social and Emotional 

Learning through Games, 

Music and Outdoor Activities,  

nr: 2020-1-RO01-KA229-

079875 

 

Mobilitate C1- Spania, IES Rey 

Alabez 

4-8 aprilie 

2022 

european 4 elevi 

2 cadre 

didactice 

D.S. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

-Hermann-

Vöchting-

Gymnasium –

Germania 

-Pataluodon 

koulu–Finlanda  

-CSG Reggesteyn–

Olanda 

-Collège Sainte 

Barbe LaSalle–

Pagina 

Facebook a 

proiectului și 

a liceului, 

Comunicat 

de presă, 

eTwinning 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ internaț 

Nr. 

participanți + 

elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 

natori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate 

de presă / 

TV, etc.) 

Franta 

7. Erasmus + European Bonds in 

a time of separation, nr. ref.: 

2020-1-DE03-KA229 077112_2 

 

Mobilitate C2- Grecia,  Music 

School of Komotini 

4-8 aprilie 

2022 

European 6 elevi/ 2 

cadre 

didactice 

V.C. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Gymnasium der 

Stadt Leipzig, 

Germania 

GFP Neratovice, 

RepublicaCehă 

 

Pagina 

Facebook a 

liceului, 

eTwinning 

8. Erasmus+ YES, the Earth - 

Young Entrepreneurs 

Sustaining the Earth 2019-1-

LV01_KA229-060362_5 

 

Mobilitate C5 – Croația,  

Ekonomska skola Pozega  

25-29 aprilie 

2022 

European 4 elevi 

2 cadre 

didactice 

I.C. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

OGRES 

TEHNIKUMS 

Letonia 

I.I.S.S. "Carlo 

Maria Carafa" 

Mazzarino Italia 

SAMSUN 

ANADOLU LISESI 

Turcia 

Pagina 

Facebook a 

proiectului și 

a liceului 

9.  Erasmus+ Euro Movie Makers, 

nr: 2020-1-FR01-KA229-

080406_4 

 

Mobilitate C2-Spania,  

Fundación Marillac-Colegio La 

Milagrosa, Spania 

9-13 mai 

2022 

European 3 elevi/ 2 

cadre 

didactice 

B.M. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Istituto 

Comprensivo 

Statale "San 

Giovanni Bosco" 

Italia 

10O GYMNASIO 

HRAKLEIOY, 

Grecia 

Pagina 

Facebook a 

liceului 

10. Erasmus + Developing 

Students' Social and Emotional 

Learning through Games, 

16-20 mai 

2022 

European 4 elevi/ 2 

cadre 

didactice 

D.S. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

-Hermann-

Vöchting-

Gymnasium –

Pagina 

Facebook a 

proiectului și 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ internaț 

Nr. 

participanți + 

elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 

natori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate 

de presă / 

TV, etc.) 

Music and Outdoor Activities,  

nr: 2020-1-RO01-KA229-

079875 

 

Mobilitate C2- Franța,  Collège 

Sainte Barbe LaSalle 

Germania 

-Pataluodon 

koulu–Finlanda  

-CSG Reggesteyn–

Olanda  

IES Rey Alabez, 

Spania, 

 

a liceului, 

eTwinning 

11. Erasmus+ YES, the Earth - 

Young Entrepreneurs 

Sustaining the Earth 2019-1-

LV01_KA229-060362_5 

 

Mobilitate C6 -  OGRES 

TEHNIKUMS Letonia 

06-10 iunie 

2022 

European 4 elevi/ 2 

cadre 

didactice 

I.C. Echipa de 

implementare 

a proiectului 

I.I.S.S. "Carlo 

Maria Carafa" 

Mazzarino Italia 

SAMSUN 

ANADOLU LISESI 

Turcia  

Ekonomska skola 

Pozega, Croația 

Pagina 

Facebook a 

proiectului și 

a liceului 

12. Proiecte de Acreditare - 

Educație școlară 

Nr. ref.:  2021-1-RO01-KA120-

SCH-000043515 

Octombrie 

2021 

European  D.S.   Pagina 

Facebook a 

liceului 

13. Erasmus+ KA1 – Learning 

Mobility of Individuals KA105 

Mobility of Youth Workers 

Titlu: Out of the Reach? 

Outreach Education! 

Nr. ref.  2019-3-IT03-KA105-

017451 

12-17 iunie 

2022 

European  2 cadre 

didactice 

Fondazione 

Opera 

Sacra 

Famiglia – 

Impresa 

Sociale 

(Fondazion

F.R. 

P.A. 

Asociația 

Comunități 

pentru Tineret 

(ACT) 

 



 

 

 

10. Comisia de gestionare a activităților privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul 

școlar curent        
 

Nr. 

crt 

Cod 

post 

Specializare Statut persoana Statut post Viabilitate 

post 

Nr ore Obs 

1 2226 Lb Romana detasat rezervat 1 an  12 Începând cu  

01.09 

2 2227 Religie suplinitor rezervat 1 an  10 Începând cu  

01.09 

3 2231 Ed fizica si sport titular vacant 4 ani 18 Începând cu  

01.09 

4 2234 Lb Romana Completare norma Vacant 1 an 7 Începând cu  

01.09 

5 2239 PIP detasat Rezervat ( 

Neda ) 

1 an 1 post Începând cu  

01.09 

6 2243 PIP titular Vacant 4 ani 1 post CM 

7 2245 PIP titular Vacant 4 ani 1 post Detasat CN 

Fr. Buzesti 

8 2247 PIP titular Vacant Viabilitate 

post 

1 post Începând cu  

01.09 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ internaț 

Nr. 

participanți + 

elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 

natori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate 

de presă / 

TV, etc.) 

e OSF) 

14. ERASMUS+ KA1  “I KNOW. I 

CAN. I DO” 

Titlu curs: How to make your 

school more international 

3-9 aprilie 

2022 

European 1 cadru 

didactic 

Euneos N.I. Asociația Contab 

Etic Expert 

 



 

 

Nr. 

crt 

Cod 

post 

Specializare Statut persoana Statut post Viabilitate 

post 

Nr ore Obs 

9 2248 PIP titular Vacant 1 an 1 post Detasat CN 

E. Cuza 

10 2250 Lb. franceza Titular Vacant 1 an 2 ore Începând cu  

01.09 

11 2251 Arta teatrala c.d. asociat Vacant 1 an 6 ore Începând cu 

05.09.2022 

12 2771 Matematica titular Schimb cu            

R. N. 

1 an 18 Începând cu  

01.09 

13 2805 PIP detasat Post nou 4 ani 1 post Începând cu  

01.09 

14 2806 PIP detasat Post nou 4 ani 1 post Începând cu  

01.09 

15 2807 invatator titular Post nou 4 ani 1 post Începând cu  

01.09 

16 2808 PIP titular Post nou 4 ani 1 post Începând cu  

01.09 

17 2850 PIP detasat Rezervat   

(P.L.) 

1 an 1 post Începând cu  

01.09 

18 2976 PIP Detasat Rezervat-M.C. 1 an 1 post OCUPAT DE 

TITULAR -

M.C. 

19 3018 PIP  Rezervat step-

P.A. 

1 an 1 post OCUPAT DE 

TITULAR P.A. 

20 3041 Lb. franceza Completare normă Vacant 1 an 6 ore Începând cu 

03.09 

21 3040 Lb. engleza Completare normă Vacant 1 an 8 ore Începând cu 

03.09 

22 3042 Geografie Suplinitor Rezervat 

Vinturis 

1 an 9+3 ore Începând cu 

03.09 

23  Lb. romana Suplinitor Vacant 1 an 9+dirig Începând cu 



 

 

Nr. 

crt 

Cod 

post 

Specializare Statut persoana Statut post Viabilitate 

post 

Nr ore Obs 

03.09 

24  PIP Detașat Rezervat               

( D.M. ) 

1 an  Începând cu  

01.09 

25  PIP Detașat Rezervat               

(C.L.) 

1 an  Începând cu 

06.09 

26 

 

 Ed. fizica Completare norma 

suplinitor 

Vacant 1 an 4 ore Începând cu  

10.09 

27  Ansamblu 

artistic-chitara 

Completare norma 

suplinitor 

Vacant 1 an 2 ore Începând cu  

01.09 

28 

 

 Ed fizica -PER Plata cu ora Vacant 1 an 1 ora PER 

Începând cu 

09.09. 

29 

 

 Ed fizica -PER Plata cu ora Vacant 1 an 2 ore PER 

Începând cu 

09.09. 

30  Religie Pl cu ora extern Vacant 1 an 3 ore Începând cu 

05.09. 

31  Ed fizica -TC Pl cu ora extern Vacant 1 an 2 ore TC Începând cu  

01.09 

32  Ed artistica-CDS Pl cu ora extern Vacant 1 an 2 ore 

CDS 

Începând cu 

u 13.09 

33  PIP  Rezervat           

(S.I.) 

1 an 1 post Neocupat 

 

34 

 Ed fizica -PER Completare norma 

suplinitor 

Vacant 1 an 1 ora PER 

Începând cu 

13.09 

 

35 

 Ansamblu artistic 

- pictură 

Pl cu ora extern Vacant 1 an 2 ore Ansamblu 

artistic 

Începând cu 

13.09 



 

 

 

11. Comisia de reprezentare publică a LTHC 
 

Nr.  

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți 

+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo natori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

1. Festivitatea de deschidere a 

anului școalar 2021-2022 

Septembrie 

2021 

Local 1200 Conducerea 

LTHC 

Comisia 

diriginților 

Cadre 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 

ISJ Dolj 

Parohia Sf.Calinic 

Cernicanul și Izvorul 

Tămăduirii 

Secția nr.3 Poliție 

Facebook LTHC 

 

2. Cercuri pedagogice 

Disciplinele Biologie, Laboranți 

și pedagogi școlari, Fizică, 

Educație fizică 

Noiembrie-

Decembrie 

2021 

Județean 400 Conducerea 

LTHC 

ISJ Dolj 

Coordonator

i cerc 

Metodiști 

ISJ Dolj Facebook LTHC 

Punct DICOS 

3. Ziua Naţională a României 26.11.2021 Local 1000 elevi/ 50 

cadre didactice 

Conducerea 

LTHC 

Cadre 

Didactice 

Membrii 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

managerială 

Asociaţia -„Tradiţii 

Ostăşeşti” 

Asociaţia Cultul 

Eroilor „Regina 

Maria”, Filiala 

Judeţului Dolj „Fraţii 

Buzeşti” 

Facultatea de Ştiinţe 

Sociale, UCV 

CJ Dolj 

Pagina 

Facebook a 

școlii 

Punct DICOS 



 

 

Nr.  

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți 

+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo natori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

4. Campania Umanitară Zâmbet de 

Crăciun 

02-

22.12.2021 

Local 1000 elevi/ 50 

cadre 

didactice/ 

părinți 

Conducerea 

LTHC 

Cadre 

Didactice 

Membrii 

Comisiei 

Diriginților/ 

Echipa 

managerială 

Asociația Zâmbetul 

Evei 

Pagina 

Facebook a 

școlii 

Punct DICOS 

5. Campania Antibullying Februarie 

2022 

Local 700 Conducerea 

LTHC 

Grupul de 

acțiune 

antibullying 

Cadre 

didactice 

Diriginți 

Serviciul de 

Combatere a 

Criminalităţii 

Informatice 

Universitatea din 

Craiova – Facultatea 

de Sociologie 

Parohia „Sfântul 

Calinic Cernicanul” 

Organizaţia „Salvaţi 

Copiii!”, Filiala Dolj 

Asociaţia 

„Comunităţi pentru 

Tineret”  

Psihoterapeuți 

Consiliul Școlar al 

Elevilor LTHC 

Asociația de părinți 

a LTHC 

Consiliul Local 

Facebook LTHC 

Facebook 

instituțiile 

implicate 

 

6. Oferta educațională pentru anul 

2022-2023 

Ziua porților deschise 

Martie 2022 

Mai 2022 

Județean 300 Conducerea 

LTHC 

PIP cls. a IV-

a 

Diriginți cls. 

Grădinițe 

Școli gimnaziale din 

județ 

Facebook LTHC 



 

 

Nr.  

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți 

+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo natori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

a VIII-a 

7. LTT Erasmus+ – Building an 

online portfoliu 

YES, the Earth 

04-08 Aprilie 

2022 

Internațion

al 

70 Conducerea 

LTHC 

Echipa de 

proiect 

Unitățile de 

învățământ 

partenere din 

Turcia, Italia, 

Croația, Letonia 

ISJ Dolj 

TOP Gel SRL 

Laboratorul de 

șosete 

World Vision 

Floraria De boer 

Craiova 

Fcaebook LTHC 

Facebook Yes, 

the Earth 

Facebook 

unități de 

învățământ 

partenere 

Instagram 

Lab.de șosete 

Facebook 

Flărăria De boer 

Etwinning 

8. Olimpiada Națională de Religie 

– Festivitatea de premiere 

 

Aprilie 2022 Județean 

Național 

2 ISJ Sibiu ISJ Sibiu ISJ Dolj 

ISJ Sibiu 

Mitropolia Olteniei 

Mitropolia 

Ardealului 

Facebook LTHC 

Facebook ISJ 

Sibiu 

Presa din Sibiu 

9. Săptămâna Părinților 16-20 Mai 

2022 

Local 400 Conducerea 

LTHC 

Cadre 

Didactice 

 Dr. nutriționist  

Organizația Salvați 

Copiii, filiala Dolj 

Agenția Natională 

Antidrog 

Mădălina Centrul de 

consiliere Irina Gruia 

Facebook LTHC 



 

 

Nr.  

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți 

+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo natori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

10. Olimpiada Națională de 

argumentare, dezbatere și 

gândire critică, ediția a IV-a 

Faza județeană 2022  

28-29 mai 

2022 

Județean 200 Conducerea 

LTHC 

ISJ Dolj 

Conducerea 

LTHC 

ISJ Dolj 

Arbitri din 

județul Dolj 

ISJ Dolj Facebook LTHC 

Facebook ISJ 

Dolj 

 

11. Festivitățile de premiere ale 

elevilor olimpici – Religie, 

organizate de ISJ Dolj, Qfort-

Bursele Olympia, Primăria 

Municipiului Craiova 

Iunie 2022 

 

 

 

 

Județean 

 

 

 

6 (ISJ Dolj) 

2 (Qfort, 

Primăria 

Mun.Craiova) 

Primăria 

Municipiului 

Craiova 

ISJ Doj 

QFort 

Primăria 

Municipiului 

Craiova 

ISJ Doj 

QFort 

Primăria 

Municipiului Craiova 

ISJ Doj 

QFort 

Facebook ISJ 

Dolj 

Facebook LTHC 

Youtube 

 

12. Gala olimpicilor LTHC 07 iunie 2022 Local 70 Conducerea 

LTHC 

Echipa de 

organizare a 

Zilelor 

Coandă 

2022 

ISJ Dolj 

Sponsori 

Invitați 

Facebook LTHC 

13. Zilele Coandă 2022 07-09 iunie 

2022 

 

Județean 1000 Conducerea 

LTHC 

Echipa de 

organizare a 

Zilelor 

Coandă 

2022 

ISJ Dolj 

ONG-uri 

Invitați 

 

 

14. Mobilități în cadrul proiectelor 

Erasmus+  

1. European Bonds in a 

time of separation, nr. 

ref.: 2020-1-DE03-

KA229 077112_2 – 2 

mobilități 

2. Euro Movie Makers, nr: 

Decembrie 

2021-Iunie 

2022 

European 50 

elevi+profesori 

Coordonatorii 

proiectelor 

Echipele de 

implementa

re ale 

proiectelor/ 

Școlile 

partenere 

1. Gymnasium der 

Stadt Leipzig, 

Germania 

Music School of 

Komotini, Grecia 

GFP Neratovice, 

RepublicaCehă 

2. Fundación 

Pagina 

Facebook a 

proiectului și a 

liceului, 

Comunicat de 

presă, 

eTwinning 



 

 

Nr.  

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți 

+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo natori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

2020-1-FR01-KA229-

080406_4 – 2 mobilități 

3. YES, the Earth - Young 

Entrepreneurs 

Sustaining the Earth 

2019-1-LV01_KA229-

060362_5 – 4 mobilități 

4. Developing Students' 

Social and Emotional 

Learning through 

Games, Music and 

Outdoor Activities,  nr: 

2020-1-RO01-KA229-

079875 – 2 mobilități 

Marillac-Colegio La 

Milagrosa, Spania 

 Istituto 

Comprensivo Statale 

"San Giovanni 

Bosco" Italia 

10O GYMNASIO 

HRAKLEIOY, Grecia 

3. OGRES 

TEHNIKUMS Letonia 

I.I.S.S. "Carlo Maria 

Carafa" Mazzarino 

Italia 

SAMSUN ANADOLU 

LISESI Turcia 

Ekonomska skola 

Pozega Croatia 

4. Hermann-

Vöchting-

Gymnasium –

Germania 

-Pataluodon koulu–

Finlanda  

-CSG Reggesteyn–

Olanda 

-Collège Sainte 

Barbe LaSalle–

Franta 



 

 

Nr.  

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți 

+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo natori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

IES Rey Alabez, 

Spania 

 

12. Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 
 

Nr. crt. Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel 

local/ jud/ 

reg/ naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordonatori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare (site/ 

fbk/ comunicate 

de presă / TV, etc.) 

1.  Verificarea completării  inițiale 

corecte a cataloagelor școlare  

Septembrie 

2021 

Local 7 cadre didactice  

 

Director 

coordonator 

Membrii 

comisiei 

- - 

2.  
Verificarea cataloagelor școlare 

și a corectitudinii rectificărilor în 

cazul unor înscrisuri greșite  

Lunar Local 7 cadre didactice  

 

Director 

coordonator 

Membrii 

comisiei 

- - 

3.  

Monitorizarea parcurgerii 

materiei 

15 decembrie 

2021 

18 martie 

2022 

Local 7 cadre didactice  

 

Director 

coordonator 

Membrii 

comisiei 

- - 

4.  

Monitorizarea notării ritmice 

(toate clasele, cu excepția 

claselor terminale) 

 

17-18 martie 

2022  

19-20 mai 

2022  

 

 

Local 7 cadre didactice  

 

Director 

coordonator 

Membrii 

comisiei 

- - 



 

 

Nr. crt. Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel 

local/ jud/ 

reg/ naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordonatori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare (site/ 

fbk/ comunicate 

de presă / TV, etc.) 

5.  

Monitorizarea notării ritmice 

(clasele a VIII-a, a XII-a) 

21 februarie 

2022 

11 aprilie 

2022 

Local 7 cadre didactice  

 

Director 

coordonator 

Membrii 

comisiei 
- - 

6.  
Verificare conformitate  După fiecare 

etapă  

 

Local 1 cadru didactic Director 

coordonator 

Responsabil 

comisie - - 

7.  
Verificarea  actelor de studii 

gestionate de către serviciul 

Secretariat 

29 octombrie 

2021 

10 iunie 2022 

Local 1 Secretar Director 

coordonator 

Secretar 

- - 

 

 

13. Comisia sportului școlar 
 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

1 Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar, Șah, liceu, 

mixt 

Aprilie  
2022 

Nivel 
județean 

2 elevi/1 prof. Prof. N. B. ISJ Dj, DJS 
Dj 

- - 

2  Zilele Coandă (Cupa 
„H. Coandă”, fotbal- băieți, 
liceu) 

Iunie 
2022 

Nivel local 80 elevi/2 prof. Prof. N. B. Prof.ed.fiz.,
Conducerea 

LT 
„H.Coandă” 

- Site, fbk 



 

 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

3 Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar, Rugby-tag, 

primar, mixt 

Martie 
2022 

Nivel 
județean 

12 elevi/3 
prof./10 părinți 

Prof.M. T. Prof.ed.fiz.-
școli 

participante
,ISJ Dj 

- - 

4  Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar, Rugby-tag, 
gimnaziu, mixt 

Martie 
2022 

Nivel 
județean 

12 elevi/3 
prof./8 părinți 

Prof.M. T. Prof.ed.fiz.-
școli 

participante
,ISJ Dj 

- - 

5 Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar, Rugby-tag, 
liceu, mixt 

Martie 
2022 

Nivel 
județean 

12 elevi/3 prof. Prof.M. T. Prof.ed.fiz.-
școli 

participante
,ISJ Dj 

- - 

6 Competiția Tinereții 
(orientare sportivă) 

Iunie 
2022 

Nivel 
județean 

4 elevi/1 prof. Prof.M. T. ISJ Dj, DJST 
Dj 

ISJ Dj Presă, fbk 

7 Zilele Coandă (Cupa „H. 
Coandă”, fotbal- băieți III-IV, 
Cupa „H. Coandă”, baschet-
fete III-IV) 

Iunie 
 2022 

Nivel local 60 elevi/2 prof. Prof.M. T. Prof.ed.fiz.,
Conducerea 

LT 
„H.Coandă” 

- Site, fbk 

8 Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar, handbal 

gimnaziu(B) 

Martie 
2022 

Nivel 
județean 

12 elevi/1 prof. Prof.M. V. ISJ Dj, DJS 
Dj 

- - 

9 Competiția Tinereții (dans) Sep 2021- 
iun 2022 

Nivel 
județean 

10 elevi/1 prof. Prof.M. V. ISJ Dj, DJST 
Dj 

ISJ Dolj Presă, fbk 

10 Zilele Coandă (Cupa „H. 
Coandă”, fotbal- băieți VI – 

VII) 

Iunie 
 2022 

Nivel local 40 elevi/2 prof. Prof.M. V. Prof.ed.fiz.,
Conducerea 

LT 
„H.Coandă” 

- Site, fbk 



 

 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

11 Zilele Coandă (dans) Iunie 
2022 

Nivel local 2 elev/1 prof. Prof.M. V. Prof.ed.fiz.,
Conducerea 

LT 
„H.Coandă” 

- Site, fbk 

12  Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar, atletism, 
cls. III-IV, mixt 

Iunie 
2022 

Nivel 
județean 

4 elevi/4 
părinți/2 prof. 

Prof. C. P. ISJ Dj, DJS 
Dj 

- - 

13 Cercul Pedagogic al 
Profesorilor de Educație 
Fizică-Gimn.I- activitate 
ONLINE 

Decembrie 
2021 

Nivel 
județean 

25 prof./1 
insp./1 dir. 

Catedra 
de ed. fiz. 

Prof.ed.fiz., 
Resp. Cerc, 
Conducerea 

LT 
„H.Coandă”,

ISJ Dj 

- - 

 

 

14. Comisia de organizare și asigurare a accesului liber la informațiile de interes public 

Asigurarea de către LTHC  a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau 

al persoanei desemnate în acest scop, doamna I.P., informatician. 

Toate informațiile de interes public sunt postate pe site-ul LTHC și pot fi accesate AICI : 

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

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

15. Comisia pentru dezvoltare durabilă 
 

Nr. 

crt. 

Program/ 

Proiect/ 

Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

Juteț/reg/ 

național/ 

internațional 

Nr. 

 participanți 

Elevi/ 

profesori/ 

alte categorii 

Coordonatori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/fbk/ 

comunicate de 

presa/TV) 

1. Hrană/casuță 

pentru pasarele 

28 februarie 

2022 

local 27/1 Oanță Aurora 

Afrem Monica 

Oanță Aurora 

Afrem Monica 

- Facebook 

2. ”Mâini dibace” 

- Confecționare 

de pălarii 

ecologice 

4 Martie 

2022 

local 50/5 Roman Nicoleta 

Mariana 

Profesori înv. 

primar 

- Facebook 

3. ”Sistemul de 

management 

integrat al 

deșeurilor” 

activitate de 

informare si 

conștientizare 

17 februarie 

2022 

Județean 30/1/1 Oanță  Aurora Oanță Aurora 

Neagoe Mirela 

Lacusta Xenia 

Consiliul 

Județean Dolj 

Facebook 

4. ”Sistemul de 

management 

integrat al 

deșeurilor” 

activitate de 

informare si 

conștientizare 

24 februarie 

2022 

județean 30/1/1 Neagoe Mirela Oanță Aurora 

Neagoe Mirela 

Lacusta Xenia 

Consiliul 

Județean Dolj 

Facebook 

5. ”Apa- un drept 

universal” - 

dezbatere 

22 martie 

2022 

local 25/5 Roșianu Aida Roșianu Aida 

Petrescu Ionela 

Mîzgaciu Ionela 

Miculescu 

Vergina 

Negrea Mihaela 

- Facebook 

6. ”Sistemul de 

management 

integrat al 

deșeurilor” 

activitate de 

31 martie 

2022 

județean 30/1/1 Lacusta Xenia Oanță Aurora 

Neagoe Mirela 

Lacusta Xenia 

Consiliul 

Județean Dolj 

Facebook 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ 

Proiect/ 

Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

Juteț/reg/ 

național/ 

internațional 

Nr. 

 participanți 

Elevi/ 

profesori/ 

alte categorii 

Coordonatori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/fbk/ 

comunicate de 

presa/TV) 

informare si 

conștientizare 

7. ”Urbis Salvus” 

– Campanie de 

informare 

privind 

colectarea 

selectiva a 

gunoiului 

31 martie 

2022 

local 80/5 Lacusta Xenia Roșianu Aida 

Neagoe Mirela 

Lacusta Xenia 

Oanță Aurora 

Afrem Monica 

- Facebook 

8. ”Orașul meu, 

Craiova” 

Expoziție de 

machete 

8 iunie 2022 local 30/1 Neagoe Mirela Neagoe Mirela - Facebook 

9. ”Surse de 

energie” 

Expoziție de 

machete 

8 iunie 2022 local 30/5 Neagoe Mirela 

Lacusta Xenia 

Popescu Mihaela 

Manolea Daniela 

Prunaru Victoria 

Lacusta Xenia - Facebook 

10. ”Natura și 

corpul uman” 

Concurs 

8 iunie 2022 local 30/5 Roșianu Aida 

Petrescu Ionela 

Mîzgaciu Ionela 

Miculescu 

Vergina 

Negrea Mihaela 

Petrescu Ionela - Facebook 

11. ”Copacul de 

hârtie” 

Parteneriat cu 

cu asociațiam” 

Viața prin 

implicare 

socială” 

permanent local 10 Lacusta Xenia 

Popescu Mihaela 

Manolea Daniela 

Prunaru Victoria 

Roșianu Aida 

Petrescu Ionela 

Mîzgaciu Ionela 

Miculescu 

Vergina 

Negrea Mihaela 

Mîzgaciu Ionela - Facebook 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ 

Proiect/ 

Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

Juteț/reg/ 

național/ 

internațional 

Nr. 

 participanți 

Elevi/ 

profesori/ 

alte categorii 

Coordonatori Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/fbk/ 

comunicate de 

presa/TV) 

Ramona Nistor 

12. Pădurea 

Urbană 

Martie-mai 

2022 

local 50 Brumar Mihaela 

Tălăul Romeo 

Slavulete Dan 

Brumar Mihaela Consiliul 

Județean Dolj 

OMV Petrom 

Facebook 

 

 

16. Comisia de ETICĂ 

1. Proiectarea activității 

➢ A fost întocmit Plan managerial al comisiei de ETICĂ pe semestrul I al anului școlar 2021-2022. 

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 

 

 

 

 



 

 

17. Coordonator SNAC 
 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordonat

ori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

1. Fabrica lui Moș Crăciun  decembrie 

2021 

local 20 Coordonat

or SNAC 

LTHC 

Cadre 

didactice de 

la unitățile de 

învățământ 

partenere 

CȘEI „Sf. 

Vasile” 

- 

2. Și eu pot fi Moș Crăciun! 15 

decembrie 

2021 

județean 48 Coordonat

or SNAC 

LTHC  

Cadre 

didactice 

CȘEI „Sf. 

Vasile” 

Facebook LTHC 

3. Zâmbet de Crăciun decembrie 

2021 

local 1000 Conducere

a LTHC 

Consilier 

educativ 

Consiliul 

Școlar al 

Elevilor 

LTHC 

Diriginții 

claselor P-XII 

Asociația 

Zâmbetul Evei 

Facebook LTHC 

4. Ziua îmbrățișărilor ianuarie 

2022 

local 20 Coordonat

or SNAC 

LTHC 

Cadre 

didactice  

CȘEI „Sf. 

Vasile” 

- 

5. Concursuri naționale: 

Scrisoare pentru prietenul meu 

Dincolo de cuvintele rostite 

martie 2022 local/ 

județean/ 

național 

30 Coordonat

or SNAC 

LTHC 

Prof.coordon

atori 

ISJ Dolj facebook 



 

 

Nr. 

crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 

realizată 

Data/ 

Perioada 

Nivel local/ 

jud/ reg/ 

naț/ 

internaț 

Nr. participanți + 

elevi/ prof/  alte 

categ. 

Coordonat

ori 

Echipa de 

organizare 

Parteneri Promovare 

(site/ fbk/ 

comunicate de 

presă / TV, etc.) 

6. Meșteri mici și meșteri mari aprilie 2022 local 50 Coordonat

or SNAC 

LTHC 

Profesori 

înv.primar  

Părinții facebook 

7. Flashmob 

„Nu sunt diferit, sunt doar EU!” 

mai 2022 judetean 270 Coordonat

or SNAC 

LTHC 

Cadre 

didactice 

Campanie 

județeană 

facebook 

 

18. Responsabil – Gestionarea CDȘ la nivel de școală 
 

În anul școlar 2021-2022 oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate în acest scop. Se poate aprecia că CDŞ 

răspunde în proporție de peste 80% solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. În anul școlar 2021-2022, s-au desfășurat 72 de CDȘ după cum urmează: 

·       8 CDȘ integrat – ciclul primar; 

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

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

Proiectul de curriculum la decizia şcolii pentru anul școlar 2021-2022 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 2021-2022, 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 / disciplinelor de CDȘ selectate prin consultare publică, pentru anul 

școlar 2022-2023 (în ședința CA).  

Graficul disciplinelor din oferta de CDȘ poate fi consultat AICI: https://www.henricoandacraiova.ro/documente-manageriale/  

De asemenea, în anul școlar 2021-2022 s-au finalizat demersurile pentru elaborarea ofertei educaționale privind CDȘ în anul școlar 2022-2023. În acest sens, au fost 

respectate prevederile legale în vigoare. 

Astfel, oferta CDȘ pentru anul școlar 2022-2023 cucprinde un număr de 82 de discipline opționale selectate de elevi,părinți și profesori, după cum urmează: 

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


 

 

 

CLASA TITLURI OPȚIONALE SELECTATE 

PREG A SbS Curiozități și enigme de pe Terra 

PREG B Curiozități și enigme de pe Terra 

PREG C Curiozități și enigme de pe Terra 

PREG D Curiozități și enigme de pe Terra 

IA SbS Trăistuța cu povești 

IB SbS Comunicare și înțelegere 

IC Trăistuța cu povești 

ID Trăistuța cu povești 

II A SbS Trăistuța cu povești 

II B Lectura și abilitățile de viață 

II C Comunicare și înțelegere 

III A SbS Muzica și culoarea poveștilor 

III B Curiozități și enigme de pe Terra 

IV A SbS Istoria, între legendă și adevăr 

IV B Curiozități și enigme de pe Terra 

V A La pas prin orașele lumii antice, pe urmele matematicienilor celebri 

V B  Lectura și abilitățile de viață 

VI A MODELUL ITIND: Comunicare și înțelegere în aplicarea conceptelor de matematică 

VI B MODELUL ITIND: Comunicare și înțelegere în aplicarea conceptelor de matematică 

VI C Lectura și abilitățile de viață 

VII A MODELUL ITIND: Mituri, alegorii, legende, simboluri și interpretări matematice 

VII B MODELUL ITIND: Comunicare ESPERE 

VIII A Lectura și abilitățile de viață 

VIII B Curiozități și enigme matematice de pe Terra 

IX A (BLGV) GEOGRAFIA MARII BRITANII SI A SUA 

IX B (F) Public Speaking Mastery 

IX C (F) Dezvoltare personală 

IXD (F) Istorie orală: istorie trăită, istorie povestită 



 

 

CLASA TITLURI OPȚIONALE SELECTATE 

IX E (MI) Rugby-TAG 

IX F (SN) SCOR - Sus cortina! Creație, improvizație, teatru și film 

X A (BLGV) ISTORIA MARII BRITANII SI A SUA 

X B (F) Artă și design 

X C (MI) Volei 

X D (SN) SCOR - Sus cortina! Creație, improvizație, teatru și film 

XI A (BLGV) ELEMENTE DE CULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZA 

Public Speaking Mastery 

Educație financiară&juridică 

SCOR - Sus cortina! Creație, improvizație, teatru și film 

Dezvoltare personală 

XI B (F) Public Speaking Mastery 

Adolescență și autocunoaștere  

Educație financiară & juridică 

Cultură și civilizație engleză 

ECOS. Omul și mediul înconjurător 

XI C (F) Puțintică gramatică. Un regat pentru un om educat 

Educație pentru sănătate, viață activă și prim ajutor 

SCOR - Sus cortina! Creație, improvizație, teatru și film 

Utilizarea TIC în cunoașterea fenomenelor și proceselor din natură 

ECOS. Omul și mediul înconjurător 

XI D (MI) Șah 

Matematica aplicată în experiențe cotidiene 

Artă digitală 

XI E (SN) Educație pentru sănătate, viață activă și prim ajutor 

Științe integrate prin experimente (BioFiChi) 

Dezvoltare personală 

Matematica aplicată în experiențe cotidiene 

XII A (BLGV) ELEMENTE DE CULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZA 



 

 

CLASA TITLURI OPȚIONALE SELECTATE 

Educație financiară & juridică 

Artă și design 

Dezbatere, oratorie și retorică - DOR 

SCOR - Sus cortina! Creație, improvizație, teatru și film 

Educație pentru democrație 

XII B (F) Cultură și civilizație engleză 

Istorie orală: istorie trăită, istorie povestită 

SCOR - Sus cortina! Creație, improvizație, teatru și film 

Educație financiară & juridică 

Leadership authentic 

Dezvoltare personală 

XII C (F) Adolescență și autocunoaștere 

Acces la istorie - Cunoaște orașul în care trăiești 

Artă digitală 

ECOS. Omul și mediul înconjurător 

Educație pentru democrație 

Muzica popoarelor 

XII D (MI) Volei 

Matematica aplicată în experiențe cotidiene 

Artă digitală 

XII E (SN) Educație pentru sănătate, viață activă și prim ajutor 

Utilizarea TIC în cunoașterea fenomenelor și proceselor din natură 

Matematica aplicată în experiențe cotidiene 

Științe integrate prin experimente (BioFiChi) 

De-a arhitectura. Educație pentru arhitectură și mediu construit 

 

 

 

 



 

 

 

19. Consiliere și orientare școlară și profesională 
 

Nr. 
crt. 

 
 
  

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

 
 
  

Data/ 
Perioada 

 
 
  

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț  

Nr. participanți + 
elevi/ prof/  alte 

categ. 
  

Coordonat
ori 

 
 
  

Echipa de 
organizare 

 
 
  

Parteneri 
 

 
 
  

Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate de 
presă / TV, 

etc.)  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Proiect educational 
„Comunicare si dezvoltare 
personala” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anul scolar 
2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nivel 
judetean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

500 elevi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Prof.Elena 
Cocos, 
prof. S. R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CJRAE/CJAP 
Dolj – prof. 
S.R. 
Prof. 
diriginti 
 
 
 
 
 
 
  

ISJ Dolj, 
Directia 
Generala de 
Asistenta 
Generala si 
Protectia 
Copilului 
Dolj, Insp. De 
Politie 
Judetean 
Dolj  

Whatsapp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Nr. 
crt. 

 
 
  

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

 
 
  

Data/ 
Perioada 

 
 
  

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț  

Nr. participanți + 
elevi/ prof/  alte 

categ. 
  

Coordonat
ori 

 
 
  

Echipa de 
organizare 

 
 
  

Parteneri 
 

 
 
  

Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate de 
presă / TV, 

etc.)  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Proiect Educational 
„Prevenirea si Combaterea 
Absenteismului Si Abandonului 
Scolar” 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anul scolar 
2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nivel 
judetean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

600 elevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prof. S. R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CJRAE/CJAP 
Dolj- prof. S. 
R. 
Prof. 
diriginti 
 
 
 
 
 
 
  

ISJ Dolj, 
Directia 
Generala de 
Asistenta 
Generala si 
Protectia 
Copilului 
Dolj, Insp. De 
Politie 
Judetean 
Dolj  

Whatsapp 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proiect Educational „Impreuna 
impotriva violentei” 
 
 
 
 
 
 
  

Anul scolar 
2021-2022 
 
 
 
 
 
  

Nivel 
judetean 
 
 
 
 
  

1100 elevi 
60 prof 
 
 
 
  

Prof. N. F., 
prof. S. R. 
 
 
  

CJEAR/CJAP 
Dolj- prof. S. 
R.,prof. 
diriginti 
 
 
 
 
 
  

ISJ Dolj, 
Directia 
Generala de 
Asistenta 
Generala si 
Protectia 
Copilului 
Dolj, Insp. De 
Politie 
Judetean 
Dolj  

Whatsapp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Nr. 
crt. 

 
 
  

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

 
 
  

Data/ 
Perioada 

 
 
  

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț  

Nr. participanți + 
elevi/ prof/  alte 

categ. 
  

Coordonat
ori 

 
 
  

Echipa de 
organizare 

 
 
  

Parteneri 
 

 
 
  

Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate de 
presă / TV, 

etc.)  

4. 
 
 
  

Program de orientare scolara 
si profesionala „Descopera-ti 
vocatia”  

Anul scolar 
2021-2022 
  

Nivel 
judetean  

400 elevi 
  

Prof. A. S., 
prof. S. R. 
 
  

CJRAE/CJAP 
Dolj, prof. 
diriginti 
  

ISJ Dolj 
 
  

Whatsapp 
  

5. 
 
  

Proiect Educational 
„Dezvoltarea socio-emotionala 
a copiilor prin programe de 
consiliere de tip EREC”  

Anul scolar 
2021-2022 
  

Nivel 
judetean 
 
  

500 elevi 
 
 
  

Prof. M. 
D., prof. S. 
R. 
 
  

CJRAE/CJAP 
Dolj 
 
  

ISJ Dolj 
 
 
 
  

Whatsapp 
 
 
  

6. 
 
 
  

Parteneriat Educational 
„Pregatirea antivictimala a 
elevilor si combaterea 
delincventei juvenile”  

Noiembrie 
2021-iunie 
2022 
  

Nivel local 
 
 
  

100 elevi 
 
 
 
  

Prof. S.R., 
prof. D.S., 
prof. I.C. 
 
  

Prof. S. R. 
Prof. 
diriginti 
  

IPJ Dolj- 
Biroul 
Siguranta 
Scolara 
  

Whatsapp 
 
  

7. 
 
  

Program de consiliere scolara 
„drumul catre eu” 
  

Martie 2022 
  

Nivel 
judetean 
  

65 profesori 
 
  

Prof. S. R. 
 
  

Prof S. R. 
Isj Dolj, 
CJRAE/CJAP 
Dolj 

ISJ DOLJ 
 
  

Comunicate 
de presa, tv 
  

8. 
 
 
  

Activitatea „E ok sa spui NU” 
 
 
  

Septembrie 
2021 
 
  

Nivel local 
 
  

50 elevi 
 
 
  

Prof. S.R. 
 
 
  

Membrii 
comisiei 
antibullying 
  

Asociatia 
Salvati Copiii 
  

fbk 
 
 
  

9.  
 
  

Activitatea „Spune NU 
Bullying-ului” 
  

Octombrie 
2021 
  

Nivel local 
  

50 elevi- 
consiliul elevilor 
  

Prof. S.R. 
 
  

Prof. S. R. 
 
  

Presedinte 
Consiliul 
Elevilor  

Whatsapp 
 
  



 

 

Nr. 
crt. 

 
 
  

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

 
 
  

Data/ 
Perioada 

 
 
  

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț  

Nr. participanți + 
elevi/ prof/  alte 

categ. 
  

Coordonat
ori 

 
 
  

Echipa de 
organizare 

 
 
  

Parteneri 
 

 
 
  

Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate de 
presă / TV, 

etc.)  

10.  
  

Activitatea „Gestionarea 
emotiilor”  

Februarie 
2022  

Nivel local  50 elevi 
  

Prof. S.R. 
  

Prof. S. R. 
  

Consiliul 
elevilor 

Whatsapp 
  

11. 
  

Activitati Saptamana Parintilor  Mai 2022 
  

Nivel local  30 elevi si 
parinti  

Prof. S. R. 
  

Prof. F.A. 
  

 
Fbk 
  

12. 
 
 
  

Activitati Zilele Coanda” 
 
 
  

iunie 2022 Nivel local 
  

15 elevi Prof. S.R. , 
prof T. D. , 
prof. M. T.  

Prof. T. D.  
 

fbk 

 

 

20. Responsabil – Programul educațional ”Săptămâna părinților” 
 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

1. FARFURIA SĂNĂTOASĂ- 
dezbatere pe teme de 

nutriție 

16 mai 2022 local 20 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți/cl
asă P– IV și elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Profesor 
Învățământ 
primar A.P. 

Medic 
nutriționist 

D. R. 

Facebook-ul 
liceului 

2. DE VORBĂ FĂRĂ CATALOG – 
dezbatere susținută de elevi 

în prezența părinților, 
încercând să semnaleze 
nevoile lor emoționale 

16 mai 2022 local 20 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți/cl

asă V– VIII și 
elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Prof. A.G - Facebook-ul 
liceului 



 

 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

3. ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ-ȚI FIU 
PĂRINTE!” -activitate ce 

vizează educația parentală, 
dezvoltarea/întărirea 

relațiilor interfamiliale de 
bună calitate, folosindu-se 

pentru început metoda foaia 
care circulă 

16 mai 2022 local 30 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți/cl

asă IX – XI și 
elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Prof. A. F. - Facebook-ul 
liceului 

4. PĂRINTE – COPIL, DUET SAU 
DUEL?- dezbatere pe tema 

educației pozitive 

17 mai 2022 local 20 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți/cl
asă P– IV și elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Profesor 
Învățământ 
primar E. T 

Psiholog 
M.D. de la 
Centrul de 
Consiliere 

I.G.  

Facebook-ul 
liceului 

5. COMBATEREA 
COMPORTAMENTELOR 

DEVIANTE ÎN FAȚA 
TENTAȚIILOR SOCIETĂȚII– 

dezbatere pe tema viciilor și 
a pericolelor provocate de 

consumul de 
tutun,alcool,substanțe 

periculoase 

17 mai 2022 local 20 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți 

cls. V-VIII și elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Profesor 
A.G. 

Organizația 
Salvați 
Copiii, filiala 
Dolj 

 

Facebook-ul 
liceului 

6. TE IUBESC, PENTRU CĂ... 
TE IUBESC, CU TOATE CĂ... – 

completarea unor 
chestionare privind 

recunoașterea punctelor tari 
și punctelor slabe în relația 

părinte-adolescent 

17 mai 2022 local 30 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți/cl

asă IX – XI și 
elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Consilier 
școlar R. S. 

Cabinetul 
consiere 
școlară al 
liceului 

Facebook-ul 
liceului 



 

 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

7. ÎMPREUNĂ, CREATIVI – 
atelier creație 

18 mai 2022 local 20 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți/cl
asă P– IV și elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Profesori 
Învățământ 
primar A.O. 

și P.P 

Manager 
magazin 

Magic 
Hobby 

Facebook-ul 
liceului 

8. UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
ȘI O IGIENĂ 

CORESPUNZĂTOARE – 
discuții libere pe tema dată 

18 mai 2022 local 20 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți 

cls. V-VIII și elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Profesor I.P. Cabinetul 
medical al 

liceului 

Facebook-ul 
liceului 

9. CAPCANELE ADOLESCENȚEI – 
dezbatere pe tema viciilor și 
a pericolelor provocate de 

consumul de substanțe 
interzise 

18 mai 2022 local 30 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți/cl

asă IX – XI și 
elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Profesor. 
D.P. 

Centrul 
Regional de 
Prevenire, 
Evaluare și 
Consiliere 
Antidrog 

Dolj 

Facebook-ul 
liceului 

10. COPIII AU TALENT – spectacol 
oferit de elevii ciclurilor 
primar, gimnazial, liceal 

19 mai 2022 local 60 părinți, 25 
elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Prof. T.P., 
prof. A. F., 
prof. A. G, 
prof. L.P. 

- Facebook-ul 
liceului 

11.1 ELEVI DE IERI ȘI DE AZI -   
expoziție cu fotografii ale 

părinților din perioada 
școlară și ale elevilor actuali 

20 mai 2022 local 20 părinți 
participanți, 

câte 2 
reprezentanți/ 
/clasă P– IV și 

elevi 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Profesor 
Învățământ 
primar I.D 

- Facebook-ul 
liceului 



 

 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

12. CARE PE CARE – meci de 
fotbal desfășurat între echipa 

tăticilor și echipa elevilor 

20 mai 2022 local  Elevi de la cls. a 
VI-a și a VII-a, a 

IX-a A și C/  
părinții acestora 

Conducerea 
L.T. Henri 
Coandă 

Prof. M.V., 
prof. N.B. 

- Facebook-ul 
liceului 

 

21. Punctul DICOS (Documentare, Informare, Comunicare și Sprijin)  
 

Punctul DICOS prevăzut în Proiectul  de Dezvoltare Instituțională 2017-2022 – utilizat pentru asigurarea transparenței intrainstituționale, prin facilitarea 

unui sistem de comunicare eficient și eficace – a fost implementat de la începutul semestrului I al anului școlar 2021-2022, și este funcțional, fiind actualizat 

permanent. 

Pe cele două echipamente de comunicare video plasate pe culoarul central – parter Corpul B au rulat și rulează:  

▪ anunțuri referitoare la:  programul de funcționare 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; festivități de absolvire; sărbători civile: Unirea Principatelor Române, Ziua Națională 1 

Decembrie; zile omagiale dedicate personalităților culturale marcante, etc.; 

▪ popularizarea programelor educative scolare și extrașcolare, a proiectelor europene aflate în derulare; 

▪ 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. 

 

 

 



 

 

22. 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 2021-2022,       s-a intrunit  de două ori, in vederea stabilirii numarului de zile de 

concediu de odihna suplimentar, pentru anul finaciar 2022, 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 5 zile de concediu de odihna suplimentar pentru 

personalul didactic auxiliar si 5 zile pentru personalul nedidactic. 

 

23. Comisia pentru buna funcționare a cantinei și a internatelor  
 

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 și începutul semestrului II, 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 vizate următoarele aspecte: 

1) Prin discuţii atât cu personalul muncitor şi administratorul cantinei, cu cadrele medicale, cu cadrele 

didactice, care servesc masa la cantina, dar mai ales cu elevii abonaţi,  membrii comisiei au urmărit respectarea 

normelor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, PSI, cantitatea şi calitatea hranei servite abonaţilor. 

        2) Membrii comisiei au  stabilit, pe baza normativelor în vigoare şi la dorința elevilor, meniuri mai 

variate, au propus reţete culinare cu încadrarea în fondurile disponibile. 

        3) Membrii comisiei au propus măsuri speciale pentru abonaţii cu probleme medicale, pentru cei cu 

situaţie socială gravă, elevii necăminişti din clasele mai mici, care au rămas la program prelungit şi alte persoane 

care au dorit să servească masa la cantină (profesori, personal administrativ, etc.). 

        4) Membrii comisiei au purtat discuţii despre plata cartelelor de masă și a regiei de internat, cât și 

despre gestionarea resurselor proprii. 

        5) Membrii comisiei și doamna directoare a liceului au propus noi activităţi care să conducă la măsuri 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de masă la cantină și a condițiilor de viață a elevilor în internatele școlare. 

      6) Membrii comisiei împreună cu doamna director a liceului au  verificat activitatea economico-

administrativă pe linie de cantină și internate școlare.     

      7)  Membrii comisiei  au propus, au urmărit şi au verificat  întocmirea listei de meniu pentru cantină şi 

eliberarea alimentelor din magazie.  

       8)  Membrii comisiei au asigurat, ori de câte ori a fost nevoie, ordinea şi disciplina în cantină și în 

internatele școlare, au menţionat starea tehnică a instalaţiilor sanitare şi electrice şi a altor bunuri care sunt de 

folosinţă comună și au urmărit respectarea normelor igienico-sanitare privind serviciile. 

9) La sfârşitul  anului școlar  comisia a întocmit raportul de activitate şi a adus la  cunoştinţa  doamnei 

director a liceului neregulile observate. 

S-a avut  în vedere  în conformitate cu legislația în vigoare: 

▪ Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1 / 2011); 

▪ Acte normative subsecvente Legii Educației Naționale 

▪ Planul managerial unic al ISJ; 

▪ Planul managerial al directorului şcolii 

▪ Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

▪ Regulament intern de organizare şi funcţionare LTHC  

https://www.henricoandacraiova.ro/fisiere/regulament-intern-lthc-2017-2018.pdf


 

 

▪ Statutul Elevului 

▪ Regulamentul privind organizarea și funcționarea internatelor și a cantinei școlare din Liceul 

Teoretic ”Henri Coandă” Craiova 

În cadrul vizitelor periodice în cantină au fost verificate: 

1)  stabilirea  şi respectarea a  4  meniuri, săptămânal, corespunzătoare din punct de vedere al normelor şi 

legislaţiei în vigoare. 

2)  afişarea acestora  săptămânal, conform  normelor în vigoare. 

3) verificarea respectării meniurilor şi a calităţii alimentelor şi a mâncărurilor preparate. 

4) respectarea normelor de igienă pentru elevii de la ciclul primar,  mai ales.  

5) însoţirea, supravegherea, controlarea acestora din punct de vedere igienic înainte şi după masă. 

6) supravegherea acestora în timpul servirii mesei de către  învăţători. 

7) respectarea liniştii şi disciplinei în sala de mese, înainte, în timpul şi după servirea mesei. 

8) respectarea unei ţinute corespunzătoare şi a unui comportament civilizat în timpul servirii mesei. 

9) respectarea programului de masă afişat. 

10) verificarea curăţeniei în sala de mese. 

11) verificarea modului de distribuire şi consumarea produselor. 

12) supravegherea copiilor pe clase şi cicluri de învățământ. 

13) verificarea curăţeniei după  ridicarea şi consumarea produselor. 

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. 

Din discuțiile avute cu doamnele bucătărese și elevii care luau masa a reieșit că în această perioadă nu s-

au semnalat evenimente deosebite. 

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 și supraveghetorii de noapte. 

4) Respectarea liniştii şi disciplinei în incinta internatelor. 

5) Respectarea unei ţinute corespunzătoare şi a unui comportament civilizat în timpul petrecut în internat. 

6) Respectarea programului de desfășurare a activităților în internate, specificat în regulamentul de funcționare. 

7)  Curăţenia în cameră,  ordinea și aerisirea periodică. 

8) Curăţeniei în grupurile sanitare. 

 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. Din discuțiile 

avute cu domnii pedagogi a reieșit că nu sunt probleme deosebite sub aspectul igienei și al disciplinei. 

 În căminul de băieți au fost prelucrate câteva reguli de igienă pentru încălțăminte, membrii comisiei 

distribuind elevilor și câteva  produse care îi pot ajuta la îmbunătățirea igienei individuale a pantofilor. Au fost 

distribuite și materiale scrise, cu sfaturi practice. 

 În căminul de fete au fost distribuite de asemenea, câteva produse pentru menținerea igienei la toalete. 

 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.  



 

 

De asemenea, domnii profesori, au propus domnilor pedagogi întocmirea unor liste orientative  care să 

cuprindă elevii interesaţi de ore de pregătire suplimentară fie la disciplinele la care se susţin examene naţionale, 

fie la disciplinele la care întâmpină dificultăți de înțelegere. 

 În căminul de fete au fost discutate de asemenea, câteva reguli pentru menținerea igienei la toalete. 

 Din discuțiile avute cu domnii pedagogi a reieșit că în această perioadă nu s-au semnalat evenimente 

deosebite. 

 În perioada de început a pandemiei COVID 19 elevii cazați în cele două internate au fost informați 

privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirii. Ulterior, prin intermediul diriginților și al domnilor pedagogi, elevii 

au fost înștiințați că va fi suspendată activitatea în internate și cantină și au fost îndrumați să meargă la 

domiciliu. 

 S-a realizat și o dezinfectare totală a spațiilor de cazare și masă. 

 A fost realizată și respectată o programare pe zile și ore astfel încât elevii să-și poată recupera în 

siguranță, respectând măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2,  bunurile rămase în grija 

domnilor pedagogi.  

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE VULNERABILE 

Cunoașterea de către elevi a Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea internatelor și a 

cantinei școlare din Liceul Teoretic ”Henri Coandă” 

Craiova. 

Majoritatea elevilor cazați în internatele școlare  și 

care servesc masa la cantină respectă programul 

de funcționare și normele igienico-sanitare 

prevăzute în regulament. 

Membrii comisiei răspund prompt la solicitări, 

rapoartele se realizează sistematic și complet. 

Au existat cazuri izolate de întârziere la micul 

dejun. 

Implicarea precară a unora dintre părinții elevilor 

cazați în internatele școlare și care servesc masa la 

cantină în conștientizarea regulilor de 

comportament în societate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.synevo.ro/shop/virusul-sars-cov-2-anticorpi-igg/


 

 

 

 

24. Consiliul Școlar al Elevilor (CȘE) 
 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

1 Voluntarii lui Mos Craciun 
 

03.12.2021 local 156 M.P. Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Centrul 
deTineret 
Craiova 

Facebook 

2 Consiliere în carieră 23.11.2021 local 50 Consilier 
Scolar S.R. 

Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Consilier 
Educativ D.S. 

Facebook 

3 Activitatea de 1 Decembrie 01.12.2021 local 100 C.S.E Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

 Profesor                               
V.M 

Facebook 

4 Clubul anti-bullying 06.01.2022 local 25 C.S.E. Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Consilier 
Educativ D.S. 

Facebook 

5 Clubul de dezbatere 12.01.2022 local 20 C.S.E. Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Profesor 
D.M. 

Facebook 

6 Unirea Principatelor Române 21.01.2022 local 65 C.S.E. Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Profesor 
D.M. 

Facebook 



 

 

Nr. 
crt. 

Program/ Proiect/ Activitate 
realizată 

Data/ 
Perioada 

Nivel 
local/ jud/ 
reg/ naț/ 
internaț 

Nr. participanți 
+ elevi/ prof/  

alte categ. 

Coordo 
natori 

Echipa de 
organizare 

Parteneri Promovare 
(site/ fbk/ 

comunicate 
de presă / TV, 

etc.) 

7 Valentine’s day 10-
14.02.2022 

local 150 C.S.E. Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Profesor V.C Facebook 

8 Word wall 23.03.2022 local 17 C.S.E. Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Profesor V.S Facebook 

9 Clubul verde 05.04.2022 local 41 C.S.E. Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Profesor M.I Facebook 

10 Treasure  hunt 03.06.2022 local 26 C.S.E. Consiliul 
Școlar al 
Elevilor 

Consilier 
Educativ D.S. 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25. Protecția datelor cu caracter personal 
 

Liceul Teoretic “Henri Coandă”, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat, 

în mod constant, de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter 

personal pe care le efectuează conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor-RGPD). 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, la nivelul unității de învățămant s-a acordat o atenție deosebită 

respectării obligațiilor impuse de Regulamentul General privind Protecția Datelor. Astfel, a fost aprobat în 

ședința Consiliului de Administrație din data de 16.10.2018 Regulamentul Intern privind protecția datelor cu 

caracter personal, care precizează categoriile de persoane ale căror date personale sunt prelucrate, scopul și 

motivația colectării și prelucrării acestor date, drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate, categoriile 

de date speciale care fac obiectul prelucrării. 

În elaborarea Regulamentului Intern s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

            - respectarea principiilor de prelucrare a datelor, în special cele privind legalitatea, transparența și 

proporționalitatea; 

            - respectarea dreptului la informare a persoanelor vizate și efectuarea unei informări complete; 

- asigurarea securității și confidențialității datelor. 

Prin publicarea Regulamentului Intern pe site-ul unității de învățămant s-a respectat cerința unei 

informări corecte și prompte a persoanelor vizate (părinți, elevi). 

A fost elaborată Procedura operațională de soluționare a cererilor privind utilizarea datelor cu caracter 

personal. Aceasta detaliază modalitățile de redactare și expediere a cererilor privind exercitarea drepturilor 

referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și termenul în care se soluționează cererile. 

Procedura include modele de cereri privind accesul la datele personale prelucrate, ștergerea datelor personale 

prelucrate, restricționarea prelucrării datelor personale, portabilitatea datelor personale, rectificarea datelor 

personale, precum și modele de răspuns la aceste cereri. 



 

 

 

 

ANEXA 3 

 

Centralizator 
Parteneriate, Proiecte şi Programe Educaționale 

încheiate la nivelul 
Liceului Teoretic Henri Coandă, 

în anul școlar 2021-2022 
 

I. PARTENERIATE 

 

Nr.crt. Partener Date contact partener Perioada de desfășurare a 

parteneriatului 

Denumirea 

parteneriatului 

 

Obiectivul parteneriatului 

1. Opera Română 

Craiova 

Strada Mihai Viteazul, nr 7 2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 

2024-2025 

2025-2026 

„Educația prin și pentru 

Cultură” 

Cunoașterea valorilor materiale și spirituale 

ale poporului român și dezvoltarea 

sentimentelor de respect și admirație față de 

cultura românească. 

2. Teatrul Național 

Marin Sorescu 

 

Strada A.I. Cuza, nr. 11 2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 

2024-2025 

2025-2026 

„Educația prin Teatru” Cunoașterea valorilor materiale și spirituale 

ale poporului român și dezvoltarea 

sentimentelor de respect și admirație față de 

cultura românească. 

3. Asociația Vasiliada Strada Frații Buzești, nr. 20 

Tel: 0749 402 156 

2021-2022 

2022-2023 

„Bucuria Comuniunii!” Colaborarea în vederea derulării unor acțiuni și 

programe în beneficiul copiilor din cadrul celor 

2 instituții în vederea reducerii marginalizării, a 

abandonului școlar al copiilor cu situații 

familiale deosebite, beneficiari ai Centrului 

pentru copii Sfântul Stelian. 



 

 

Nr.crt. Partener Date contact partener Perioada de desfășurare a 

parteneriatului 

Denumirea 

parteneriatului 

 

Obiectivul parteneriatului 

4. Asociaţia 

Comunităţi pentru 

Tineret 

*Iniţiator 

parteneriat 

Str.Victoriei 163, bl.8, 

ap.4 - Băileşti 

01.07.2021- 

01.07.2022 

„ACT Volunteering Center” 

 

Proiect nr. 2020-3-RO01-

ESC11-094889 

Dezvoltarea și optimizarea unui centru de 

voluntariat local care să prevadă posibilități 

de voluntariat continuu pentru a le oferi 

tinerilor din societate oportunități în ceea 

ce privește munca socială și cultura. 

5. Asociaţia 

Comunităţi pentru 

Tineret 

*Iniţiator 

parteneriat 

Str.Victoriei 163, bl.8, 

ap.4 - Băileşti 

01.09.2021- 

01.05.2022 

„ACT on IT” 

 

Proiect nr. 2020-RO01-

ESC11-094875 

Dezvoltarea și creșterea nivelului de 

competență digitală și de incluziune atât a 

grupului țintă cât și a celor 10 voluntari, 

contribuind de asemenea la dezvoltarea lor 

personală și profesională. 

 

II. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE 

 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect/program  

educaţional 

Nivel de implementare Perioada de 

desfăşurare 

Parteneri Scop 

1. Proiect educaţional 

 

Cartea-Învățător Tăcut 

Interjudețean 01.11.2021 -

31.06.2022 

Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Craiova 

Liceul de Industrie Alimentară, Craiova 

Școala Gimnazială Sf. Gheorghe, Craiova, 

Colegiul Național Carol I, Craiova 

43 unităţi de învăţământ din țară 

Stimularea mentală, integrarea 

socială și dezvoltarea mai amplă 

a abilităților copiilor de a citi și 

de a îmbogăți vocabularul, dar 

și cunoștințele, prin citit. 

2. Program educaţional 

 

„Ajutor pentru Voi” 

Județean 01.11.2021 -

31.06.2022 

Asociaţia EDUHSP 

Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Craiova 

Liceul de Industrie Alimentară, Craiova 

Școala Gimnazială Sf. Gheorghe, Craiova, 

Colegiul Național Carol I, Craiova 

43 unităţi de învăţământ din țară 

Stimularea mentală, integrarea 

socială și dezvoltarea mai amplă 

a abilităților copiilor, cu 

activități recreative, stimulative, 

de imaginație și terapeutice. 



 

 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect/program  

educaţional 

Nivel de implementare Perioada de 

desfăşurare 

Parteneri Scop 

3. Proiect educaţional 

 

„Opriți orice Bullying!” 

Local 01.10.2021 -

31.06.2022 

Asociaţia EDUHSP 

Şcoala Gimnazială Sf. Gheorghe, Craiova 

Unităţi de învăţământ din 9 judeţe 

Creșterea gradului de 

conștientizare a efectelor 

negative ale fenomenului 

bullying în rândul elevilor și 

părinților acestora. 

4. Program educaţional de 

prevenire şi combatere a 

agresiunii în mediul online 

 

„STOP CYBERBULLYING!” 

 

Interjudeţean 01.10.2020 -

31.08.2022 

ISJ Dolj 

Universitatea din Craiova 

CCD Dolj 

Asociaţia EDUHSP 

Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu” 

Unităţi de învăţământ din ţară 

Prevenirea şi combaterea 

cyberbullyingului 

5. Proiect educaţional 

 

„Spune NU violenţei, 

drogurilor şi traficului de 

persoane!” 

Judeţean 01.10.2020 -

31.08.2022 

ISJ Dolj, Universitatea din Craiova, CCD Dolj 

Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog 

Dolj, Asociaţia EDUHSP 

Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu” 

Unităţi de învăţământ din judeţul Dolj 

Reducerea consumului de 

droguri şi a cazurilor de trafic de 

persoane/violenţă/abuz în 

familie, şcoală, comunitate 

6. Proiect educaţional 

 

„Fără Bullying în şcoala ta!” 

Local 2020-2021 

2021-2022 

ISJ Dolj, Asociaţia „Salvaţi Copiii!”, filiala Dolj 

Asociaţia EDUHSP, C.J.R.A.E. Dolj 

Şcoala Gimnazială „Traian” 

Prevenirea şi combaterea 

bullyingului în mediul şcolar 

7. Învață să fii antreprenor! Județean / Liceal/ 

Gimnazial 

2021-2022 Școala Gimnazială „N. B. Locusteanu”, Leu 

Școala Profesională „Constantin Argetoianu”, 

Argetoaia, Școala Gimnazială Castranova 

Școala Gimnazială Vârvoru de Jos 

Școala Gimnazială Gângiova 

Școala Profesională Valea Stanciului 

Școala Gimnazială Beloț, Școala Gimnazială Breasta 

Școala Gimnazială Calopăr 

Dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale 

8. Mănâncă sănătos, trăiește 

echilibrat! 

Interjudețean / Liceal/ 

Gimnazial/ Primar/ 

Preșcolar 

2021-2022 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, 

Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

Școala Gimnazială Cervenia, județul Teleorman 

Construirea unor obiceiuri 

sănătoase, luarea unor decizii 

conștiente referitoare la 



 

 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect/program  

educaţional 

Nivel de implementare Perioada de 

desfăşurare 

Parteneri Scop 

Școala Gimnazială Crușeț, județul Gorj 

Școala Gimnazială ’’Romul Ladea’’, Oravița, județul 

Caraș-Severin, Grădinița cu Program Prelungit 

’’Toldi’’, Salonta, județul Bihor 

Școala Gimnazială Nr. 113, București 

Liceul Silvic Gurghiu / Grădinița  cu Program 

Prelungit Gurghiu, județul Mureș 

Liceul Teoretic ’’George Moroianu’’, Săcele, județul 

Brasov/ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, 

Săcele, județul Brasov, Școala Gimnazială ’’Nicolae 

Titulescu’’, Caracal, județul Olt, Colegiul Național 

’’Vasile Alecsandri’’, Galați, județul Galați 

obiceiurile alimentare, dar și 

practicarea în siguranță a 

exercițiilor fizice 

9. Ecoprovocarea Național / Liceal/ 

Gimnazial/ Primar/ 

Preșcolar 

2021-2022 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, 

Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

Școala Gimnazială Cervenia, județul Teleorman 

Școala Gimnazială Crușeț, județul Gorj 

Școala Gimnazială ’’Romul Ladea’’, Oravița, județul 

Caraș-Severin, Grădinița cu Program Prelungit 

’’Toldi’’, Salonta, județul Bihor, Școala Gimnazială 

Nr. 113, București, Liceul Silvic Gurghiu / Grădinița  

cu Program Prelungit Gurghiu, județul Mureș 

Liceul Teoretic ’’George Moroianu’’, Săcele, județul 

Brasov/ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, 

Săcele, județul Brasov, Școala Gimnazială ’’Nicolae 

Titulescu’’, Caracal, județul Olt, Colegiul Național 

’’Vasile Alecsandri’’, Galați, județul Galați 

Dezvoltarea interesului pentru 

protejarea mediului 

înconjurător 

10. L’école à l’ère du numérique 

/ School in digital age 

Internațional / Liceal/ 

Gimnazial/ Primar/ 

Preșcolar 

2021-2022 Universitatea din Sofia, Bulgaria 

La M.F.R. de Saint-Etienne, Franța 

Goethe Institut, Schwäbisch Hall, Germania 

Escol Profissional de Porto, Portugalia 

Dezvoltarea competențelor de 

a derula lecții în mediul virtual 



 

 

 

III. CONCURSURI 

 

Nr. 

crt. 

Denumire concurs Perioada de 

derulare 

Nivel Activitate principală în 

cadrul proiectului 

Scop Domeniul 

1.  „Le Festival des minorites/Minorities 

Festival/Festivalul minorităţilor” 

2021-2022 Judeţean, 

propus pentru CAEJ 

Secțiunea I: Dansuri 

moderne ale 

minorităților din 

România 

Secțiunea II: Dansuri 

tradiționale 

Martie-Mai 2022 

Promovarea toleranţei 

şi a acceptării diversităţii 

culturale 

Cultural-artistic: 

Dans 

2.  „Les traditions de Paques dans le 

monde/Easter traditions in the world” 

2021-2022 Judeţean, 

propus pentru CAEJ 

Creaţie literară în 

limbile franceză şi 

engleză: 

Secţiunea 1 – poezie 

Secţiunea 2 – proză 

Secţiunea 3 – eseu 

Promovarea tradiţiilor şi 

a acceptării diversităţii 

culturale 

Cultural-artistic: 

Culturi şi civilizaţii 

3.  „Tradiții de primăvară/ Spring Traditions” 2021-2022 Interjudeţean, 

cuprins în CAERI - 

ediţia 2019, se 

continuă în format 

online 

Prezentarea creaţiilor 

literare (limbile română 

și engleză) 

Formarea și dezvoltarea 

la elevi a unor 

componente 

educaționale, morale și 

de caracter. 

Cultural-artistic: 

Folclor, tradiții, 

obiceiuri 

4.  „Tradiții de primăvară/ Spring Traditions” – 

expoziție de desene 

2021-2022 Interjudețean, 

cuprins în CAERI - 

ediţia 2019, se 

continuă în format 

online 

Prezentarea creaţiilor 

plastice/desene. 

Formarea și dezvoltarea 

la elevi a unor 

componente 

educaționale, morale și 

de caracter. 

Cultural-artistic: 

Folclor, tradiții, 

obiceiuri 

5.  „Francophones sans frontieres/Francophones 

without borders” 

15.10.2021-

30.06.2022 

Național, 

Propus pentru CAEJ 

 

 

Concurs 

21.03.2022 

Promovarea unor 

metode/ strategii de 

bune practici în 

predarea limbii 

Educatie civică, 

voluntariat, 

proiecte caritabile 



 

 

Nr. 

crt. 

Denumire concurs Perioada de 

derulare 

Nivel Activitate principală în 

cadrul proiectului 

Scop Domeniul 

franceze/ engleze. 

6.  „Unis dans la diversite/United in diversity” 2021-2022 Internațional, 

Propus pentru CAEJ 

 

Creație literară în limba 

engleză/ franceză. 

Concurs 

09.05.2022 

 

Pregătirea elevilor 

pentru o societate 

poliglotă, deschisă altor 

culturi. 

Cultural-artistic: 

Culturi şi civilizaţii 

 

Director, 

Prof. Mihaela Brumar 


