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INTRODUCERE 

 

Prezentul raport este o analiză a principalelor aspecte cantitative şi calitative din Școala 

Gimnazială ”George Enescu”, orașul Sinaia și structurile Grădinița ”Floare de Colț”, Grădinița 

”Fluturași”, constatate în anul şcolar 2017-2018, şi a fost întocmit pe baza documentelor care 

descriu activitatea diferitelor comisii metodice și de lucru. Este o prezentare sintetică în care 

sunt surprinse aspectele reprezentative şi care face referiri atât la latura pozitivă, cât şi la cea 

ameliorativă a activităţii școlare și extrașcolare.  

”Viitorul societăţii depinde de calitatea educaţiei, de capacitatea factorilor de decizie 

din educaţie de a crea o cultură a calităţii care să pună pe primul plan binele elevilor. 

Într-o lume a noului, a schimbărilor, a provocarilor continue, Inspectoratul Școlar 

Județean Prahova își propune ca întregul sistem de educaţie şi formare profesională să asimileze 

principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, 

aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi           socio-culturale în 

contemporaneitate. 

Dorim să ne menținem drept garant al calității procesului educațional, urmărind 

promovarea unui învățământ de calitate, modern și flexibil, stimularea creativității, a muncii în 

echipă. Avem convingerea că o bună comunicare strategică interinstițională va conduce la 

dezvoltarea competențelor profesionale și transversale, care vor oferi un model educațional 

viabil.” (ISJ Prahova – Raport privind starea învățământului prahovean ăn anul școlar 2017-

2018) 

 

I. ÎNVĂȚĂMÂNTUL SINĂIAN - SENSURI ȘI VALORI 

I.1. CONTEXTUL LEGISLATIV EDUCAȚIONAL 

 

În configurarea strategiei de lucru a Inspectoratului Școlar Județean Prahova pentru anul 

școlar 2017- 2018, au fost analizate reperele legislative existente: Regulamentul-cadru 

deorganizare și funcționarea a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 

5530/2011, cumodificările și completările ulterioare; Programul de Guvernare în vigoare; 

Legea educației naționalenr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; Strategia de 

descentralizare, aplicată începândcu anul 2005; Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calității 

în educație; Ordinul S.G.G. nr. 400/2015pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice, cu completările șimodificările ulterioare; O.M.E.N nr. 

5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție îneducație; Ordinul M.E.N. nr. 

5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementulriscurilor de corupție; 

ordinele M.E.N. care aduc completări Legii educației naționale. Analizadocumentelor a fost 

făcută în contextul schimbărilor previzionate ale mediului economic, social șicultural local, 

național și european. În stabilirea direcțiilor de acțiune, echipa de conducere a I.S.J. 

Prahova a plecat de la rezultatele obținute în anul școlar anterior, aceste rezultate fiind folosite 

carepere, analizate și comparate cu performanțele unor regiuni de prestigiu, din domeniul 

învățământului. 
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În urma acestei analize și a aprobării Programului managerial în Consiliul de 

administrație, echipa managerială a I.S.J. Prahova a acționat permanent, raportându-se 

întotdeauna la noutățile legislative, la standardele naționale/ europene din domeniul educației. 

 

 

I.2. VIZIUNE, MISIUNE, ȚINTE STRATEGICE 

Viziunea: 

Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia – promotor al valorilor europene și 

învăţământului orientat pe creativitate, cunoştinţe, competenţe şi abilităţi utile în viață și 

societate.  

Misiunea: 

Misiunea Școlii Gimnaziale „George Enescu” este: 

- Să formeze elevi creativi, educați în spiritul valorilor: 

Generozitate,    Educație 

Echilibru,    Nobleţe 

Onestitate,    Eficienţă 

Respect,    Succes  

Gândire,    Calitate    

Egalitate,    Unitate 

și cu un bagaj durabil de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi care le va permite o integrare ușoară 

în societate și pe piața muncii. 

- Să promoveze performanţele şcolare şi iniţiativele elevilor; 

- Să încurajeze formarea continuă a cadrelor didactice; 

- Să iniţieze şi să dezvolte parteneriate locale, naţionale şi internaţionale; 

- Să dezvolte colaborarea între familie, şcoală şi comunitate. 

Deviza Școlii Gimnaziale „George Enescu”: 

O ȘCOALĂ CU TRADIȚIE PENTRU VIITORUL TĂU! 

Țintele strategice: 

1. Asigurarea de șanse egale de acces și participare la educație a tuturor beneficiarilor direcți ai 

educației. 

2.Transformarea şcolii într-o organizaţie care încurajează dezvoltarea profesională și 

promovează performanța cadrelor didactice, didactice-auxiliare și a elevilor. 

3. Modernizarea şi dezvoltarea unității prin creșterea resurselor umane și financiare pentru 

promovarea unui învățământ modern și de calitate 

4. Creșterea numărului de proiecte educaționale locale, naționale și europene, cu finanțare 

extrabugetară. 

5. Dezvoltarea capacității instituționale prin reconsiderarea managementului strategic, 

financiar, operațional, a managementului personalului didactic și de conducere. 

I.3. PRIORITĂȚI ÎN ACTIVITATEA ȘCOLII „GEORGE ENESCU” SINAIA (2017-2018) 

 Menținerea rezultatelor de la examenele/olimpiadele naționale în intervalul de 

performanță; respectarea legalității în organizarea și desfășurarea examenelor și 

concursurilor organizate la nivel local; 

 Monitorizarea participării cadrelor didactice la sesiunile de susținere a gradelor 

didactice, la programe de formare continuă, la schimburi de experiență, în scopul 

creșterii eficienței actului educațional; 

 Transparență decizională adecvată a unității de învățământ; 

 Administrarea eficientă a resurselor, în acord cu descriptorii din standardele de 

calitaterecunoscuți la nivel național;  
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 Respectarea codului de control intern prin identificarea și eliminarea factorilor de risc/ 

de risc la corupție în atingerea obiectivelor instituționale. 

 Menținerea stării de siguranță în unitatea de învățământ; 

 Diversificarea ofertei educaționale în acord cu așteptările elevilor și cu fluctuațiile 

nevoilor comunităţilor locale; 

 Atragerea familiilor elevilor în actul educațional; 

 Atragerea reprezentanților comunității în modernizarea bazei materiale a unității de 

învățământ; 

 Respectarea codului de conduită de către cadrele didactice; 

 Dezvoltarea de proiecte comunitare ce urmaresc protecția mediului și căi de incluziune 

socială; 

 Implicarea în proiecte cu finanțare europeană, ca resursa extrabugetară pentru 

programede pregătire a resursei umane/ modernizarea bazei materiale și a 

infrastructurii; 

 Menținerea și fluidizarea fluxului informațional între unitatea de învățământ și ISJ 

Prahova, Primăria Sinaia, Centrul Cultural „Carmen Sylva”, etc; 

 Imbunătățirea competențelor cadrelor didactice din școală prin analiza nevoii de 

formare continuă și elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane la nivelul 

unității;  

 Organizarea și monitorizarea evoluției în carieră a cadrelor didactice prin grade 

didactice; 

 Monitorizarea activităților de consiliere și orientare școlară în unitatea de învățământ; 

 Proiectarea activităților extrașcolare în parteneriat cu operatori economici, fundații, 

asociații, organizații neguvernamentale, etc., în vederea îmbunătățirii calității educației; 

activități educaționale ce vizează combaterea violenței, diminuarea abandonului și 

absenteismului, creșterea motivației școlare, precum și promovarea învățării pe tot 

parcursul vieții; 

 Asigurarea fluenței circuitului informațional intrare-ieşire spre şi dinspre director; 

 Inventarierea, îndosarierea, depozitarea şi conservarea documentelor din arhivă; 

 Asigurarea securitatii documentelor şi a sigiliului instituţiei, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

I.4. ORGANIGRAMA ȘCOLII „GEORGE ENESCU” SINAIA (2017-2018) 

Școala Gimnazială „George Enescu”, orașul Sinaia, instituție cu personalitate juridică, 

aflată în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, a funcționat în anul școlar 2017-

2018 după o organigramă aprobată de ISJ Ph, cu un număr total de 61,15 posturi, astfel: 

Categoria de 

personal 

Funcția Post/Normă 

DIDACTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director (profesor matematică) 1,00 

Director adjunct (profesor înv. preșcolar - educatoare) 1,00 

Profesori  

Aria curriculară: limbă și comunicare  

Profesor limba română 1,89 

Profesor limba engleză 1,61 

Profesor limba franceză 0,81 

Aria curriculară: matematică și științe  

Profesor matematică 1,53 

Profesor fizică 0,64 

Profesor chimie 0,47 
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Profesor biologie 0,64 

Aria curriculară: om și societate  

Profesor cultură civică 0,28 

Profesor istorie 0,66 

Profesor geografie 0,58 

Profesor religie 0,89 

Ariile curriculare: arte, ed. Fizică, ed. tehnologică  

Profesor ed. muzicală 0,33 

Profesor ed. plastică 0,40 

Profesor ed. fizică 1,67 

Profesor ed. tehnologică 0,33 

Învățători 9,17 

Educatoare 14,00 

A. Total posturi personal didactic/norme didactice 37,90 

DIDACTIC-

AUXILIAR 

Secretar șef (secretar instituție de învățământ I) 1,00 

Contabil șef (administrator financiar instituție de învățământ I) 1,00 

Adminsitrator de patrimoniu 1,00 

Bibliotecar 0,50 

Analist (vacant) 1,00 

B. Total posturi personal didactic-auxiliar 4,50 

NEDIDACTIC 

Îngrijitor școală 4,00 

Îngrijitor grădiniță 8,75 

Paznic (vacant) 1,00 

Muncitor calificat întreținere 1,00 

Fochist școală 2,00 

Fochist grădiniță 1,00 

Bucătar grădiniță 1,00 

C. Total posturi personal nedidactic 18,75 

 TOTAL POSTURI/NORME 61,15 

În cadrul unităţii îşi desfăşoară activitatea:  

 Centrul de asistenţă psihopedagogică „George Enescu”, Sinaia cu un post de 

psihopedagog şi unul de logoped. 

 Clubul Școlar Sportiv Sinaia. 

Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia a avut relații de colaborare cu următoarele instituții: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

 Primăria Oraşului Sinaia 

 Consiliul Local Sinaia 

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti 

 Direcţia  Judeţeană de Statistică  Prahova 

 Direcţia de Sănătate Publică  Prahova 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova 
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•Școala Gimnazială „George Enescu”

•1  clasă pregătitoare

•2 clase I

•2 clase a II-a

•2 clase a III-a

•1 clasă cu profil sportiv

•1 clasa cu profil normal

•2 clase a IV-a

•1 clasă a  V-a

•2 clase a VI-a

•2 clase a VII-a

•2 clase a VIII-a

•1 clasă cu profil sportiv

•1 clasă cu profil normal

•Grădinița „George Enescu” 

•2 grupe de program prelungit

•2 grupe de program normal

•Grădinița „Floare de Colț”

•4 grupe de program prelungit

•Grădinița „Fluturașii”

•1 grupă de program normal

Școala 
Gimnazială 

„George 
Enescu”

 

 

 

 

 

II. REȚEAUA ȘCOLARĂ LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE 

„GEORGE ENESCU” SINAIA (2017-2018) 

II.1. UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Unităţile arondate Școlii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia, în anul şcolar 2017 – 2018 au 

fost: - Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț” Sinaia; 

        -Grădinița cu program normal „Fluturașii” Sinaia. 

Rețeaua școlară la nivelul unității se prezinta astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

Rețeaua grupelor și a claselor care funcționează în anul școlar 2017-2018 la nivelul Școlii 

Gimnaziale „George Enescu” Sinaia, conform palnului de școlarizare aprobat de Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnaziala „George 
Enescu”- nivel preșcolar, 

primar, gimnazial

Grădinița cu program 
prelungit „Floare de Colț” -

nivel preșcolar

Grădinița cu program normal 
„Fluturașii” - nivel preșcolar
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II.2 EFECTIVELE ȘCOLARE 

 

La nivelul școlii numărul elevilor înscriși, pe fiecare nivel de învățământ, în anul școlar 

2017-2018 (început de an)este distribuit, astfel: 

Nivel 

Total nr. elevi 

înscrişi   

2017-2018 

Total nr. elevi 

înscrişi   

2013-2014  

Total nr. elevi 

înscrişi   

2014-2015  

Total nr. elevi 

înscrişi   

2015-2016  

Total nr. elevi 

înscrişi   

2016-2017 

Preșcolar 183 109 198 206 202 

Primar 172 162 166 170 170 

Gimnazial 115 143 129 133 128 

Total 470 414 493 509 500 

 

 

 

Numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar 2017-2018 este în regres comparativ cu anul 

2016-2017, per total și la nivelele preșcolar și gimnazial. La nivelul primar se remarcă o ușoară 

creștere. Cele două situații sunt asemănătoare cu situația numerică pe fiecare formă de 

învățământ (preșcolar, primar și gimnazial), de la nivelul județului. 

Numărul elevilor rămași la sfârșitul anului școlar 2017-2018 este de 460, remarcându-se 

scădere față de începutul anului. 

 

Nivel 

Total nr. elevi înscrişi  la 

începutul anului școlar 

2017-2018 

Total nr. elevi rămași la 

sfârșitul  anului școlar  

2017-2018 

Progres/ 

Regres 

Preşcolar  183 184 +1 

Primar  172 168 -4 

Gimnazial  115 108 -7 

Total PJ 470 460 -10 
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Numărul de elevi înscriși în anul școlar 2017-
2018, comparativ cu ultimii 4 ani școlari, pe 

nivele de învățământ

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Total
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II.3 RESURSA UMANĂ (CADRE DIDACTICE, POSTURI NEDIDACTICE, 

DIDACTICE-AUXILIARE)  

 

 Pentru anul școlar 2017-2018, la nivelul Școlii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia - 

PJ au fost aprobate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, un număr total de 61,15 

posturi, comparativ cu 65,11 posturi aprobate în anul școlar 2016-2017. 

 Din totalul de 61,15 posturi, 0,55 posturi reprezintă normarea cadrelor didactice de la 

nivelele primar și gimnazial încadrate pentru școlarizarea la domiciliu a elevului Ivănoiu Andrei 

de la clasa a IV-a A și a elevei Tudorache Patricia de la clasa a VII-a A. 

 Din totalul de 61,15 posturi, 2,00 posturi sunt vacante, din care 1,00 post personal 

didactic auxiliar (1,00 - analist) și 1,00 post – personal nedidactic (paznic). 
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Comparație între numărul de elevi înscriși la 
începutul anului școlar 2017-2018 și sfârșitul acestui 

an școlar

Total nr. elevi înscrişi  la începutul 
anului școlar 2017-2018

Total nr. elevi rămași la sfârșitul  
anului școlar  2017-2018

Progres/ Regres
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Distribuția numărului de posturi și a numărului de persoane încadrate în anul școlar 

2017-2018,  după tipul de personal: 

TIP PERSONAL 

  
ŞCOALĂ GRADINIŢE TOTAL 

POSTURI PERS. POSTURI PERS. POSTURI PERS. 

DIDACTIC DE 

PREDARE, din care: 
28,90 27 9,00 8 37,90 35 

Nivel antepreșcolar - - - - - - 

Nivel preșcolar 6,00 5 9,00 8 15,00 13 

Nivel primar 9,17 9 - - 9,17 9 

Nivel gimnazial 13,73 13 - - 13,73 13 

DIDACTIC-AUXILIAR 4,00 4 0,50 0 4,50 4 

NEDIDACTIC 11,75 11 7,00 7 18,75 18 

TOTAL PJ 44,65 42 16,50 15 61,15 57 

 

Comparație cu privire la numărul de posturi și la numărul de persoane încadrate în anul 

școlar 2017-2018  față de anul școlar 2016-2017 : 

 

TIP PERSONAL 

  

TOTAL 

POSTURI/PERSOANE  

ÎN ANUL ȘCOLAR  

2017-2018 

TOTAL 

POSTURI/PERSOANE  

ÎN ANUL ȘCOLAR  

2016-2017 

DIFERENȚĂ  

2017-2018 față de  

2016-2017 

POSTURI PERS. POSTURI PERS. POSTURI PERS. 

DIDACTIC DE 

PREDARE, din care: 
37,90 35 40,11 37 -2,21 -2 

Nivel antepreșcolar - - 4,00 4 -4,00 -4 

Nivel preșcolar 15,00 13 13,00 10 +2,00 +3 

Nivel primar 9,17 9 9,17 9 0 0 

Nivel gimnazial 13,73 13 13,94 14 -0,21 -1 

DIDACTIC-

AUXILIAR 4,50 4 14,50 12 -10,00 -8 

Auxiliar  - Tesa 4,50 4 4,50 4 0 0 

Auxiliar – Îngrijitoare 

Grupe Înv. Preșcolar 
- - 10,00 8 -10,00 -8 

NEDIDACTIC 18,75 18 10,50 10 +8,25 +8 

TOTAL PJ 61,15 57 65,11 59 -3,96 -2 

 

Comparație cu privire la numărul de posturi încadrate în anul școlar 2017-2018 față de 

ultimii patru ani școlari: 

În anul scolar 2017-2018, numărul total de posturi, pe toate nivelurile de învățământ este de 

61,15, din care: 

 norme didactice  = 37,90 

(cu 2,21 mai puține decât în 2016-2017 (40,11)) 

(cu 3,10 mai puține decât în 2015-2016 (41,00)) 

(cu 0,31 mai multe decât în 2014-2015 (38,21)) 

(cu 8,58 mai multe decât în 2013-2014 (29,32)) 
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 posturi didactice auxiliare = 4,50 

(cu 10.00  mai puține față de 2016-2017 (14,50));  

(egale cu cele din 2015-2016 (4,50));  

(egale cu cele din 2014-2015 (4,50));  

(cu 0,50 mai multe față de 2013-2014 (4,00)) 

 posturi nedidactice = 18,75 

(cu 8,25 mai multe decât în 2016-2017 (10,50)); 

(cu 1,75 mai puține decât în 2015-2016 (20,50));  

(cu 2,75 mai multe decât în 2014-2015 (16,00));  

(cu 8,25 mai multe decât în 2013-2014 (10,50)); 

 

Diferența mare de posturi auxiliare între anul școlar current și anul școlar 2016-2017 

provine din revenirea posturilor de îngrijitor grupă preșcolar de la personal auxiliar la 

personal nedidactic. 

 

Evoluția numărului de norme didactice, a personalului didactic încadrat pe perioadă 

nedeterminată (titulari) și personal didactic încadrat pe perioadă determinată 

(suplinitori). 

An 

școlar 

Total 

norme 

Norme 

ocupate 

cu titulari 

Nr.  % 

Norme 

Plata cu 

ora 

Nr.  % 

Norme ocupate cu suplinitori 

Total, 

din 

care: 

Nr. % 

Cu st. 

coresp. 

Nr. % 

Cu studii 

superioare 

Nr.  % 

În curs de 

calificare 

Nr.  % 

Studii 

medii 

Nr.  

% 

2017-

2018 
37,90 

28,24 

74,51% 

6,28, din 

care: 2,00 

pens. 

16,57% 

3,38 

8,92% 
0 

3,38 

8,92% 

 

0 

 

0 

2016-

2017 
40,11 

25,27 

63% 

4,89, din 

care: 0,39 

pens. 

12,19% 

9,95 

24,81% 
0 

4,95 

50% 

5,00 

50% 
0 

2015-

2016 
41,00 

29,27 

71,39% 

7,18, din 

care: 

0,39 

pens. 

17,51% 

4,55 

11,10% 

0,39 

9% 

4,16 

91% 
0 0 

2014-

2015 
38,21 

25,88 

67,73% 

8,94, din 

care:  

5,00 

pens. 

23,40% 

3,39 

8,87% 
0 

3,06 

90% 
0 

0,33 

10% 

2013-

2014 
29,32 

22,00 

75,03% 

3,94, din 

care: 1,00 

pens. 

13,44% 

3,38 

11,53% 

0,44 

13% 

2,94 

87% 
0 0 

 

Comentarii:  

 Se observă diminuarea cu: 2,21 norme didactice, în anul școlar 2017-2018 comparativ 

cu anul școlar 2016-2017; 

 Numărul normelor didactice ocupate de titulari sa crescut cu 2,97 față de 2016-2017;  

 Numărul total al suplinitorilor a scăzut cu 6,57 norme față de anul școlar 2016-2017. 
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Raportul existent între numărul de cadre didactice, didactice auxiliare și nedidactice 

și elevi (la început de an școlar) - în anul școlar 2017-2018 și în ultimii 6 ani școlari: 

An școlar 
Norme 

Cadre didactice 

Norme 

Didactice auxiliare 

Norme 

Nedidactice 

2011-2012 20,83 3,50 9,00 

2012-2013 27,84 4,00 10,50 

2013-2014 29,32 4,00 10,50 

2014-2015 38,21 4,50 16,00 

2015-2016 41,00 4,50 20,50 

2016-2017 40,11 14,50 10,50 

2017-2018 37,90 4,50 18,75 

 

Populaţie şcolară în perioada 2011-2018 (început de an şcolar) 

2011-

2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

313 423 398 493 505 500 470 

 

An școlar Număr elevi/ 

Norme Cadre 

didactice 

Număr elevi/ 

Norme Didactic-

auxiliare 

Număr elevi/ 

Norme Nedidactice 

2011-2012 15,03 89,43 34,78 

2012-2013 15,19 105,75 40,29 

2013-2014 13,57 99,50 37,90 

2014-2015 12,90 109,56 30,81 

2015-2016 12,32 112,22 24,63 

2016-2017 12,47 34,48 47,62 

2017-2018 12,40 104,44 25,07 

 

Se observă : 

 o ușoară diminuare a ponderii raportului elevi/norme cadre didactice, 

 o diminuare a ponderii raportului elevi/norme nedidactice,  

 o creștere a ponderii raportului elevi/norme didactic-auxiliare. 

 

Raportul existent între personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic: 

 

Anul școlar Didactic- 

Didactice auxiliare 

Didactic- 

Nedidactice 

2011-2012 5,95 2,31 

2012-2013 6,96 2,65 

2013-2014 7,33 2,79 

2014-2015 8,49 2,39 

2015-2016 9,11 2,00 

2016-2017 2,77 3,82 

2017-2018 8,42 2,02 
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II. SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI STAREA DISCIPLINARĂ 

III.1. REZULTATELE ELEVILOR 

III.1.1. Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2017-2018: 

 

Nivel 

Elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

școlar 

2017-2018 

Elevi 

rămaşi la 

sfârşitul 

anului 

școlar 

2017-2018 

Numar 

elevi 

promovaţi  

Repetenți 

Procent 

promovabilitate 

% la nivelul 

școlii  

Procent 

promovabilitate 

% la nivelul 

județului 

Primar 172 168 168 0 100% 97,95% 

Gimnazial  115 108 100 8 92,59% 95,44% 

 

 

Interpretarea datelor: 

Comparativ cu județul, la nivelul Școlii gimnaziale „George Enescu” Sinaia, procentul de 

promovabilitate la nivelul primar este de 100%, iar la cel gimnazial este mai mic cu aproape  3 

%.  
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III.1.2.Promovabilitate la nivelul școlii, la sfârșitul anului școlar 2017-2018, comparativ cu 

ultimii 3 ani școlari, pe niveluri de învățământ : 

 

a. Nivelul Primar: 

Primar 

Elevi înscriși 

la început de 

an 

Elevi rămași la 

sfârșitul 

anului școlar 

Număr elevi 

promovați 

Promovabilitate 

% 

2014-2015  166 170 168 98,82% 

2015-2016 170 172 167 97,09% 

2016-2017 170 167 165 98,80% 

2017-2018 172 168 168 100% 

 

 

 

Interpretarea datelor: 

Compartiv cu ultimii trei ani școlari, la nivleul primar, în acest an școlar procentul de 

promovabilitate este de 100%. 
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b. Nivelul Gimnazial: 

Gimnaziu 

Elevi înscriși 

la început de 

an 

 

Elevi ramasi 

la sfârșitul 

anului școlar 

Numar elevi 

promovați 

 

Promovabilitate 

% 

2014-2015  129 133 124 93,23% 

2015-2016 133 136 128 94,12% 

2016-2017 128 127 121 95,28% 

2017-2018 115 108 100 92,59% 

 

 

 

Interpretarea datelor: 

La nivleul gimnazial, în acest an școlar procentul de promovabilitate de 92,59% este în ușoară 

scădere față de ultimii trei ani școlari. 
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III.2. STAREA DISCIPLINARĂ 

 

Datele statistice privind situaţia absenteismului/abaterilordisciplinare la sfârşitul anului 

școlar 2017-2018, pe nivele de învăţământ au arătat astfel: 

Situația notelor la purtare - Număr de elevi cu notele scăzute la purtare : 

 

Nivelul 
Note intre 

9.99 si 7 
Note sub 7 

Note scăzute pentru: 

absențe Alte motive 

Primar 0 0 0 0 

Gimnazial 15 7 7 0 

Interpretarea datelor : 

La nivelul primar niciun elev nu a avut nota scăzută la purtare, comparativ cu nivelul 

gimnazial, unde un număr de 15 elevi au avut notele scăzute la purtare între 9,99 și 7 și un 

număr de 7 elevi – cu nota scăzută la purtare sub 7 pentru absențe. 

În special, pentru nivelul gimnazial, se impune pentru anul școlar 2018-2019 continuarea 

activității de urmarire a frcvenței elevilor, de către Comisia de monitorizare a frecvenței 

elevilor. 

În anul școlar 2017-2018, niciun elev nu a fost exmatriculat sau eliminat și nu s-au 

înregistrat abandonuri școlare. 

IV. EXAMENE NAȚIONALE 

IV.1. EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASELOR a II-a, a IV-a și a VI-a 

 

La clasa a II-a, în anul școlar 2017-2018 au participat la Evalularea Națională toți cei 30 de 

elevi înscriși.  

La proba scris – limba română – la cei 8 itemi, s-au înregistrat răspunsuri corecte și parțial 

corecte în proporție de 90%; 

La proba citit – limba română – la cei 11 itemi, s-au înregistrat răspunsuri corecte și partial 

corecte în proporție de 89,69%; 

La proba de matematică – la cei 12 itemi, 73,61% s-au înregistrat răspunsuri corecte și partial 

corecte în proporție de 73,61%; 

La clasa a IV-a, în anul școlar 2017-2018 au participat la Evalularea Națională 38 de elevi 

din cei 39 înscriși.  

La proba de limba română – la cei 15 itemi, s-au înregistrat răspunsuri corecte și partial corecte 

în proporție de 88,42%; 

La proba de matematică – la cei 15 itemi, s-au înregistrat răspunsuri corecte și partial corecte 

în proporție de 81,79%; 

La clasa a VI-a, în anul școlar 2017-2018 au participat la Evalularea Națională 31 elevi din 

cei 33 înscriși, la limbă și comunicare - și 30 elevi din 33 - la matematică și științe. 

La proba de limbă și comunicare – la cei 14 itemi, s-au înregistrat răspunsuri corecte și partial 

corecte în proporție de 81%; 

La proba de matematică și științe – la cei 15 itemi, s-au înregistrat răspunsuri corecte și partial 

corecte în proporție de 59%. 
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IV.2. EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A 

 

IV.2.1. Organizarea examenului de Evaluare Națională 

Examenele au  fost  organizate  în zilele de 11-13 iunie 2018, în conformitate cu 

Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale (Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 

2017-2018), cu respectarea Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale 

pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea 

evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 și a Ordinului Nr. 

4793//31.08.2017. Membrii comisiei de evaluare, numiţi prin Decizia Școlii „George Enescu” 

nr. 38/04.06.2018 au dat declaraţii scrise, cum că nu au  rude  printre  candidaţi până la gradul 

al IV-lea şi au luat la cunoştiinţă atribuţiile din cadrul comisiei, conform art.11, art.17, art. 25-

32 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale aprobată prin OMECTS 

nr. 4801/2010, semnand aceste declarații.  

Pentru buna organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, s-a  verificat respectarea  

condiţiilor de înscriere,  s-a întocmit catalogul electronic, s-a executat repartizarea  în ordine 

alfabetică pe sala de examen, în aplicația EVNAT2018 și s-au afişat anunțuri cu regulile care 

trebuie respectate în sala de examen și cu precizarea orei de prezentare la examen, precum și 

anunțuri cu informarea elevilor și a cadrelor didactice că toate sălile în caae se organizează 

examenul de evaluare națională sunt supravegheate audio-video. Din sala de examen au fost 

îndepărtate eventualele materiale  ajutătoare,  s-a  afişat atenţionarea candidaţiilor cu privire la 

introducerea materialelor ajutătoare,  a  mijloacelor   electronice  de comunicare si că frauda 

sau tentativa de fraudă atrag dupa sine eliminarea din sala de examen și acordarea notei 1 (unu) 

la lucrarea respectivă.  

Au fost asigurate mijloacele tehnice de transfer/preluare, multiplicare si distribuire a 

subiectelor, materialele consumabile, tipizatele, ciornele și etichetele autocolante pentru lipit. 

În calitate de centru de examen/comunicare (Centrul nr. 128), ne-am achitat de sarcinile de 

transfer/preluare, multiplicare si distribuire a subiectelor către aceste unități, conform 

prevederilor art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20 din Procedura MEN nr. 2541/05.06.2018 privind 

transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei 

a VIII-a. 

 A fost solicitată asigurarea și păstrarea ordinii publice de la Postul de Poliție și prezența 

personalului medical. 

 

IV.2.2. Desfășurarea examenului de Evaluare Națională 

Conducerea unităţii  de  învăţământ a asigurat consumabilele, copiatoarele,  computerele, 

materialele necesare  desfăşurării  în bune condiţii a probelor,  cât  şi securitatea  documentelor. 

Sălile de examen, cât și centrul de preluare-distribuire subiecte-lucrari, au fost dotate cu camere 

audio-video, iar înregistrările activităților desfășurate în zilele de 11-13 iunie 2018 au fost 

inscripționate pe DVD-uri, atașate la dosar. În dimineața fiecărei zile de examen, a fost realizată 

instruirea asistenților, stabilirea prin tragere la sorți a repartizării pe săli (sala de examen și cea 

de bagaje), respectiv pe hol, ținând cont ca asistenții să fie diferiți în sala de examen la cele două 

probe, au fost predate fișele de atributii cu art. 3, 10, 11, 17, 25-27, 29 din Metodologie, foile 

tipizate pentru examen, borderourile pentru preluarea lucrărilor, tabelul pentru prezența la 

examen a elevilor, precum și procesul verbal de instruire a elevilor. Au fost respectate întocmai 

prevederile art. 17, privind desfășurarea examenului,  precum și a art.18 privind predarea 
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lucrărilor la centrul zonal de evaluare. Au fost întocmite dosarele pe Centru de Comunicare/ 

Centru de Examen cu toate documentele folosite pe parcursul celor două zile de examen. 

 

IV.2.3. Rezolvarea  contestațiilor 

Conform calendarului, rezultatele au fost afișate în data de 19 iunie 2018, până la ora 

12:00 și în aceeași zi, între orele 14:00–19:00 s-a asigurat posibilitatea de a contesta, cu 

formulare pregătite.  

La sfârșitul perioadei de contestații s-au înregistrat două contestații la limba și literatura 

română, au fost introduse în aplicația EVNAT 2018, asigurându-se întocmai, procedura de 

introducere a contestațiilor în aplicație. 

Cei doi elevi care au depus contestații au fost: 

1. Baltă E. Bryan-Cristian - care a contestat nota 8,00, obținută la proba de limba și 

literatura română; 

2. Ghica C.L. Andrei-Anton - care a contestat nota 7,60, obținută la proba de limba și 

literatura română; 

În urma soluționării contestațiilor, pe data de 23 iunie 2018 când s-au afișat rezultatele 

finale, cei doi elevi care au depus contestații au înregistrat următoarele rezultate: 

1. Baltă E. Bryan-Cristian - a rămas tot cu nota 8,00, nota inițială obținută la proba de limba 

și literatura română; 

2. Ghica C.L. Andrei-Anton - a obținut nota 7,15 în urma contestației depuse la proba de 

limba și literatura română, notă mai mică decât cea inițială; 

Examenele din cadrul Evaluării Nationale 2018, organizate la  Școala Gimnazială 

„George Enescu”, orașul Sinaia, s-au desfășurat în condiții optime, cu respectarea Metodologiei 

și a reglementărilor în acest domeniu, fără evenimente deosebite. 

 

IV.2.4. Rezultate obținute la  evaluarea națională în anul școlar 2017-2018 , 

sesiunea iunie 2018 

Din totalul de 29 de elevi înscriși la clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018, numai un 

număr de 17 elevi (58,62%) au participat la Evaluarea Națională, restul de 12 elevi fiind 

declarați corigenți, respectiv repetenți, la data de 15.06.2018. Toți cei 17 elevi înscriși au 

participat la evaluarea națională, astfel prezența fiind de 100%. 

Din cei 17 candidați, un număr de : 

- 14 elevi au obținut medii mai mari de nota 5 ; 

- 3 elevi au obținut medii mai mici de nota 5. 

Astfel, procentul de poromovabilitate pe școală la Evaluarea Națională  a fost de 

82,35%. 

La limba și literatura română, procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională a 

fost de 94,12% ( un număr de 16 elevi din 17 au obținut note peste 5). La proba de matematică, 

procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională a fost de 82,35% (un număr de 14 elevi 

din 17 au obținut note peste 5). La proba de matematică s-au obținut două note de 10, de către 

elevele Topliceanu I.A. Maria-Adina și Brînzea D. Ana-Maria. 

Media generală pe fiecare disciplină s-a situat astfel : 

- La limba și literatura română s-a obținut media 7,84 ; 

- La matematică s-a obținut media 6,93 ; 

- Media finală la evaluarea națională a fost de 7,38. 
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Analiza rezultatelor obținute la evaluarea națională 2018, pe fiecare disciplină în parte : 

Limba și literatura română 

 
Nr. 

Elevi 

înscrişi 

Nr. 

 Fete 

înscrise 

Nr. 

Elevi 

prezenţi 

Nr. 

 Fete 

prezente 

Nr. 

Elevi 

elimi

naţi 

Nr. 

note 

sub 

5  

Nr. 

note 

între 

5-5.99  

Nr. 

note 

între 

 6-6.99   

Nr. 

note 

între 

7-7.99   

Nr. 

note 

între 

 8-8.99  

Nr. 

note 

între 

 9-9.99  

Nr. 

not

e de 

10  

Nr. 

note 

peste 

5  

promovabilitate 

[%] 

17 8 17 8 0 1 1 4 1 4 6 0 16 94,12% 

 

 

 

 
 

În cursul analizei efectuate cu privire la rezultatele elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a, 

a fost comparată media de absolvire a ciclului gimnazial (clasele V-VIII) la limba și literature 

română cu media notelor obținute la Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a. Această 

diferență a fost calculată pentru fiecare elev, apoi centralizată pe școală. Analiza a relevat că 

la nivelul școlii, rezultatele la Evaluarea Națională au fost apropiate de cele obținute, în medie, 

la clasă. Aceasta indică o evaluare corectă, ceea ce conduce la o bună cunoaștere a nivelului 

real al elevilor. 
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Rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea 
Națională, în anul școlar 2017 - 2018, la proba de limba și literatura 

română
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Media Generala la Lb. 

Romana (cls. V-VIII) 

Media Generala la Lb. 

Romana de la Eval. 

Nat. 

Diferența dintre EN 

și media V-VIII 

8,59 7,84 -0.76 
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Media Generala la Lb.
Romana(cls. V-VIII)

Media Generala la Lb.
Romana de la Eval. Nat.

Diferența dintre EN și 
media V-VIII

8.59 7.84

-0.76

Comparație notă EN cu media cls. V-VIII, la limba română
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Matematică 

Nr. 

Elevi 

înscrişi 

Nr. Fete 

înscrise 
Nr. Elevi 

prezenţi 
Nr. 

Fete 

prezen

te 

Nr. Elevi 

eliminaţi 
Nr. 

note 

sub 5  

Nr. 

note 

între 

5-

5.99  

Nr. 

note 

între 

 6-

6.99   

Nr. 

note 

între 

7-

7.99   

Nr. 

note 

între 

 8-8.99  

Nr. 

note 

între 

 9-

9.99  

Nr. 

note 

de 10  

Nr. 

note 

peste 5  

Procent 

promovabilit

ate [%] 

17 8 17 8 0 3 2 4 2 1 3 2 14 82,35% 

 

 

În cursul analizei efectuate cu privire la rezultatele elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a, a 

fost comparată media de absolvire a ciclului gimnazial (clasele V-VIII) la matematică cu 

media notelor obținute la Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a. Această diferență a 

fost calculată pentru fiecare elev, apoi centralizată pe școală. Analiza a relevat că la nivelul 

școlii, rezultatele la Evaluarea Națională au fost apropiate de cele obținute, în medie, la clasă. 

Aceasta indică o evaluare corectă, ceea ce conduce la o bună cunoaștere a nivelului real al 

elevilor. 

 

Media Generala la 

matematică (cls. V-

VIII) 

Media Generala la 

matematică de la Eval. Nat. 

Diferența dintre EN și media V-

VIII 

8,05 6,93 -1,12 
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Rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea 
Națională, în anul școlar 2017-2018, la proba de matematică



Colegiul „Mihail Cantacuzino”, oraşul Sinaia    

Calea Bucureşti nr. 40 

 Tel./Fax: 0244311931 

 Cod fiscal 2845370 

 
22 

 

 

MEDIA CELOR DOUĂ PROBE 

Nr. 

Elevi 

înscrişi 

Nr. Fete 

înscrise 
Nr. Elevi 

prezenţi 
Nr. Fete 

prezente 
Nr. Elevi 

eliminaţi 
Nr. 

Med

i 

isub 

5  

Nr. 

Medii 

între 

5-5.99  

Nr. 

Medii 

între 

 6-6.99   

Nr. 

Medii 

între 

7-7.99   

Nr. 

Medii 

între 

 8-8.99  

Nr. 

medii 

între 

 9-9.99  

Nr. 

medii 

de 10  

Nr. 

medii 

peste 5  

Procent 

promova

bilitate 

[%] 

17 8 17 8 0 3 2 1 3 3 5 0 14 82,35

% 
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Analiza efectuată cu privire la comparația mediei de absolvire a ciclului gimnazial la 

cele două discipline (limba română și matematică) cu media obținută la Evaluarea Națională 

a relevat că la nivelul școlii, rezultatele la Evaluarea Națională au fost apropiate de cele 

obținute, în medie, la clasă. Aceasta indică o evaluare corectă, ceea ce conduce la o bună 

cunoaștere a nivelului real al elevilor. 

 

 

Media Generala la 

R+M (cls. V-VIII) 

Media de la 

Evaluarea Națională 

Diferența dintre EN și media V-VIII (R+M) 

8,32 7,38 -0,94 

 

 

 

 

Director, Prof. Tudor Simona 
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V. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE DESFĂȘURATE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

 În semestrul I al anului școlar 2017-2018 au avut loc olimpiade școlare pe disciplinele, 

etapele locale/zonale și o serie de concursuri școlare județene, interjudețene și naționale. 

 Astfel, la nivelul Școlii „George Enescu” Sinaia s-au desfășurat olimpiadele de limba și 

literatura română, „Lectura ca abilitate de viață” și cea de matematică, etapa locală. 

 Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”(OLAV) la gimnaziu - etapa locală s-a 

desfășurat în data de 9.12.2017, Școala „George Enescu” Sinaia fiind gazda acesteia pentru 64 

elevi de la școlile gimnaziale din Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga.  La olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” (OLAV), de la Școala „George Enescu” Sinaia au participat 20 de elevi, 

iar dintre aceștia un număr 4 elevi s-a calificat pentru etapa județeană, din care: o elevă la clasa 

a V-a - nivel I (Bugan Alexandra), o elevă la clasa a VI-a - nivel I (Ivănică-Nedelcu Giulia) și 

două eleve la clasa a VIII-a - nivel II (Brînzea Ana-Maria și Bănică Ela). 

 Etapa județeană a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”: Ivănică-Nedelcu Giulia 

(cls. a VI-a A - nivel I) - Mențiune (50 puncte). 

 Olimpiada de limba și literatura română la gimnaziu - etapa locală s-a desfășurat în 

data de 16.12.2017, Școala „George Enescu” Sinaia fiind gazda acesteia pentru 117 elevi de la 

școlile gimnaziale din Breaza, Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga. La olimpiada de limba și 

literature română, de la Școala „George Enescu” Sinaia au participat 14 elevi, iar dintre aceștia 

un număr 3 elevi s-a calificat pentru etapa județeană, din care: o elevă la clasa a V-a (Leen 

Eilish-Mihaela), două eleve la clasa a VIII-a (Brînzea Ana-Maria și Hența Daria-Maria). 

 Etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura română: 
1. Brînzea Ana-Maria(cls. a VIII-a B) - Mențiune (100,5 puncte) 

2. Hența Daria-Maria (cls. a VIII-a B) - Mențiune (97,5 puncte 

 Olimpiada de matematică - etapa locală s-a desfășurat în data de 20.01.2018, Școala 

„George Enescu” Sinaia fiind gazda acesteia pentru 34 elevi de la școlile gimnaziale și liceul 

din Sinaia. La olimpiada de matematică, de la Școala „George Enescu” Sinaia au participat 12 

elevi, iar dintre aceștia un număr 2 elevi s-a calificat pentru etapa județeană, din care: o elevă 

la clasa a V-a (Brînzoiu-Georgescu Daria-Maria), un elev de la clasa a IV-a care a participat 

pentru nivelul clasei a V-a (Diaconescu Alexandru-Tashi-Tsering). 

 Etapa județeană a Olimpiadei de matematică : 
1. Diaconescu Alexandru-Tashi-Tsering (cls. a IV-a A) - Premiul I (calificat la etapa 

națională) 

2. Brînzoiu-Georgescu Daria-Maria (cls. a V-a A) – Mențiune. 

 Etapa națională a Olimpiadei de matematică s-au obținut următoarele rezultate: 
1. Diaconescu Alexandru-Tashi-Tsering (cls. a IV-a A) – Medalia de Bronz- la nivelul 

clasei a V-a. 

 Etapa județeană a Concursului Național „Terra”: 
1. Grigorescu Ștefania – VI B – Mențiune  

 Etapa județeană a Olimpiadei de Educație civică: 

1. Andronic Erika – IV B – Premiul II 

2. Șorici Bianca – IV B – Premiul II 

 Festivalul Internațional de Gimnastică și Dans „Prietenia”, Vaslui - „Gimnastică 

Ritmică și Fantezie Coregrafică” : Locul I, cu echipa formată din următorii elevi: 
Șorici Bianca – IV B 

Marghiolescu Roberta – IV B 

Tudor Irina – IV A 

Lefter Denisa –IV A 
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Leen Eilish – V A 

Bugan Alexandra – V A 

Chira Valentina – VI B 

 Concursul Național de Gimnastică și Dans „Copilărie în pas de dans”, Ploiești : 

Locul I, cu echipa formată din următorii elevi: 

Șorici Bianca – IV B 

Marghiolescu Roberta – IV B 

Tudor Irina – IV A 

Lefter Denisa –IV A 

Leen Eilish – V A 

Bugan Alexandra – V A 

Chira Valentina – VI B 

 Concursul Județean „Incursiuni în lumea basmelor universale și a poveștilor 

copilăriei”, organizat de Școala „George Enescu” Sinaia: 

- Rezultatele la Creație literară: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Punctaj 

Română 

Premiul  

1 Brînzoiu Daria a V-a 87,5 Mențiune 

2 Ivănică-Nedelcu Giulia a VI-a 97 Premiul I 

3 Frățilă Denisa a VI-a  91,5 Premiul III 

4 Dumitru Ariana a VI-a 83,5 Mențiune 

5 Crîngaşu Denisa a VII-a 86 Premiul I 

6 Dumitrache David a VII-a 74 Premiul al II-lea 

7 Iarca Andra a VII-a 69 Premiul al III-lea 

8 Lăzăroiu Alexandru a VII-a 67 Mențiune 

9 Păun Maria a III-a 8,90 III 

- Rezultatele la Matematică: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Punctaj 

Matematică 

Premiul 

1 Părăuţă Carla a V-a 51 Premiul al III-lea 

2 Brînzoiu Daria a V-a 43 Mențiune 

3 Lida Rani a VIII-a    75 Premiul I 

4 Topliceanu Maria a VIII-a    75 Premiul I 

5 Henţa Daria a VIII-a    72 Premiul al II-lea 

6 Păun Maria a III-a 8,50 III 

7 Staicu Bogdan a II-a 10 I 

8 Bancu Radu a II-a 8,00 Mențiune 

9 Nicolaescu Maia I 9,00 I 

10 Căuş Eduard I 8,20 III 

11 Năpăruş Darius I 8,00 Mențiune 

12 Toader Alexia I 8,00 Mențiune 

13 Tudor Cosmin I 8,00 Mențiune 

- Rezultatele la Creație plastică – la clasa a V-a 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Punctaj 

Desen  

Premiul  

1.  Niţu Enya a V-a 98 Premiul I 

2.  Brînzoiu Daria a V-a 90 Premiul al II-lea 

3.  Petcu Antonia  a V-a 88 Premiul al III-lea 

4.  Ivănică-Nedelcu Giulia a VI-a 86 Premiul I 
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5.  Dumitrașcu Cristian a VI 85 Premiul al II-lea 

6.  Frățilă Denisa a VI 78 Premiul al III-lea 

7.  Năparu Antonia a VI 78 Premiul al III-lea 

8.  Nițu Erika a VII-a    75 Premiul I 

9.  Marcu Crina a VII-a    68 Premiul al  II-lea 

10.  Husarciuc Gabriel a IV-a 10 I 

11.  Părăuţă Sara a II-a 9,80 II 

12.  Păun Ana a II-a 9,00 Mențiune 

13.  Imre Gabriela I 9,70 III 

 

La Concursurile organizate la clasele 0-IV s-au obținut nenumărate rezultate, care sunt 

detaliate în raportul Comisiei învățătorilor. 
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ACTIVITATEA LA NIVELUL COMISIILOR METODICE 

 

VI.1 LIMBĂ ȘI COMUNICARRE  

 

ACTIVITATI REALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Întocmirea planificărilor pentru 

semestrul al II-lea 

Profesorii din aria 

curriculară 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

2. Analiza activității desfășurate în 

semestrul I (realizarea fișei de progres 

școlar). 

Monitorizarea activității membrilor 

catedrei, în special cea a profesorilor 

debutanți și cu definitivat. 

Profesorii din aria 

curriculară 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

3. “Saint Valentine’s Day” – sărbătoarea 

inimilor (activitate la clasele cu predare 

în limba engleză) 

Elevii școlii Boloș Meda 

Moise Evelina 

4. Desfășurarea olimpiadei la limba 

franceză (faza locală) și limba engleză la 

clasele a VII-a și a VIII-a. 

Elevii claselor a VII-

a și a VIII-a 
Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

5 Pregătirea elevilor în vederea participării 

la olimpiadă (faza județeană) 

Elevii claselor a a V-

a, a VI-a, VII-a și a 

VIII-a calificați 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

6 Desfășurarea olimpiadelor județene. 

Participarea profesorilor la 

supravegherea elevilor și corectarea 

lucrărilor. 

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

7 La fête de la francophonie – portofolio, 

concours interactif. (colaborare cu 

biblioteca școlii) 

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

 

Rotilă Andreea 

 

8 Referat de specialitate Rolul ludicului în 

predarea limbii franceze 

Profesorii din aria 

curriculară 
 

Rotilă Andreea 

 

9 Activități diverse în cadrul programului 

“Școala altfel: Să știi mai multe, să fii 

mai bun!”  

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 
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10 Pregătirea elevilor pentru teze și 

Evaluarea Națională (clasa a VIII-a) 

Elevii școlii 

 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

11 Ziua școlii “George Enescu” (activități 

pe ateliere) – activitate extrașcolară 

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

12 Organizarea Cercului de limba engleza - 

școală gazdă 

Elevii școlii 

Profesorii școlii 
Boloș Meda 

Moise Evelina 

13 Organizarea Cercului pedagogic de 

limba si literatura romana - școală gazdă 

Elevii școlii 

Profesorii școlii 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

14 5 iunie – Ziua Învățătorului (activitate 

extrașcolară) 

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

15 Realizarea subiectelor de teză/teste 

sumative 

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

16 Discuții în cadrul catedrei pe tema: 

“Realizările activităților propuse și 

îndeplinite de membrii comisiei 

metodice în anul școlar 2017-2018, sem. 

I”. Sugestii și propuneri. 

Profesorii din aria 

curriculară 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

17 Realizarea fișei de progres școlar Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

18 Completarea Fișelor de autoevaluare și 

discutarea lor în cadrul comisiei. 

Profesorii din aria 

curriculară 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

19 Analiza activității depuse în semestrul  I 

(în special cea a profesorilor debutanți și 

a celor cu definitivat.) 

Profesorii din aria 

curriculară 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

20 Participarea membrilor catedrei la 

asistențe și interasistențe 

Profesorii din aria 

curriculară 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

21 Participarea cadrelor didactice la 

cercurile pedagogice pe specialități 

Profesorii din aria 

curriculară 
Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 
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Rotilă Andreea 

22 Participarea cadrelor didactice la 

olimpiade și examene.  

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

23 Spijinirea cadrelor tinere pentru 

obținerea gradelor didactice 

Profesorii debutanți 

din aria curriculară 
Frîncu Daniela 

 

24 Desfășurarea unor ateliere de 

confecționare a materialului didactic de 

specialitate 

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

25 Prezentarea unor lucrări ale elevilor 

premiați 

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

26 Participarea la gala “Academia Sinaia” Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

27 Organizarea unor ateliere de lucru 

pentru crearea materialelor ce pot fi 

publicate în revista școlii 

Elevii școlii 

Profesorii din aria 

curriculară 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

Boloș Meda 

Moise Evelina 

Rotilă Andreea 

ACTIVITATI NEREALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.

CR

T 

ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIAR) 

MOTIVUL NEREALIZARII 

1. - - - 

ACTIVITATI REALIZATE  NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.CRT ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE (NOMINAL) 

 - - - 

 

CONCURSURI SI COMPETITII  

CONCURS ETAPA 

(FAZA) 

NUMAR ELEVI 

PARTICIPANTI/ 

PE NIVEL DE 

CLASE 

CADRE DIDACTICE 

COORDONATOARE 

Olimpiada „Lectura ca 

abilitate de viață” 

etapa 

zonală 

100 elevi/20 elevi de 

la Șc. „George 

Enescu” 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 
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Olimpiada „Lectura ca 

abilitate de viață” 

etapa 

județeană 

4 elevi Frîncu Daniela 

 

Olimpiada de limba și 

literatura română 

etapa 

zonală 

117 elevi/14 elevi de 

la Șc. „George 

Enescu” 

 

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

 

Olimpiada de limba și 

literatura română 

etapa 

județeană 

3 elevi Frîncu Daniela 

 

 

Incursiuni în lumea 

basmelor universale si a 

povestilor copilăriei Ediţia 

I, 21.04.2018 

etapa 

zonală 

20 elevi  

Frîncu Daniela 

Crăciun Minodora 

 

Olimpiada de limba 

engleza 

etapa 

locala 

4 elevi Bolos Meda 

 

Olimpiada de Limba 

Engleza 

etapa 

judeteana 

2 elevi Bolos Meda 

Săbătorile de suflet ale 

românilor 

etapa 

locala 
21 elevi Crăciun Minodora 

 

PREMII SI ALTE REZULTATE 

NR. 

CRT 

PREMIU NUME SI PRENUME ELEV  CADRE DIDACTICE  

COORDONATOARE 

1.  Mențiune Ivănică-Nedelcu Giulia  - cls. a VI-a 

A 
Frîncu Daniela 

2.  Mențiune Brînzea Ana-Maria(cls. a VIII-a B) Frîncu Daniela 

3.  Mențiune Hența Daria-Maria (cls. a VIII-a B) Frîncu Daniela 

4.  Mențiune Brînzoiu Daria Frîncu Daniela 

5.  Premiul Ivănică-Nedelcu Giulia Frîncu Daniela 

6.  Premiul III Frățilă Denisa Frîncu Daniela 

7.  Mențiune Dumitru Ariana Crăciun Minodora 

8.  Premiul I Crîngaşu Denisa Crăciun Minodora 

9.  Premiul al II Dumitrache David Crăciun Minodora 

10.  Premiul III Iarca Andra Crăciun Minodora 

11.  Mențiune Lăzăroiu Alexandru Crăciun Minodora 

ALTE ASPECTE: 

 NUMAR 

ELEVI 

PROFESORI 

 

CORIGENTI 1 Frîncu Daniela 

CU SITUATIA 

NEINCHEIATA 

 

0 
- 

ALTE SITUATII  0 - 

Concluzii 

 Toti profesorii de romana: 

 - au utilizat  strategii didactice şi metode activ-participative care asigură caracterul aplicativ al 

învăţării şi formarea competenţelor specifice. 

- au promovat rezultatele elevilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi la nivelul comisiei metodice 

- au organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare şi  au participat la acţiuni de voluntariat 

cu elevii claselor unde au fost diriginţi 
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 - au îndrumat elevii pentru formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea 

formării / dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi”. 

–  s-a realizat adaptarea strategiilor didactice pe predare – învăţare - evaluare prin întocmirea 

unei planificări speciale pentru elevii cu CES  

-  au analizat rezultatele obținute de elevi la testele ințiale. În urma analizei efectuate s-a elaborat 

graficul pregătirilor suplimentare de remediere/performanță. 

 Profesorii de romana au făcut parte din Comisia de organizare a simulării evaluării 

naționale din martie 2018 și au realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-

a pentru pregătirea acestora la aceste simulări. 

În egală măsură, membrii catedrei de limba engleză au folosit strategii didactice și 

metode interactive în procesul predării și învățării, iar în urma analizei rezultatelor obținute de 

elevi la testele inițiale, s-a elaborat graficul pregătirilor suplimentare de remediere/performanță. 

Responsabil comisie, prof. Frîncu Daniela 

 

VI.2 MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 

ACTIVITATI REALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI 

NR.

CR

T. 

ACTIVITATE  GRUP 

TINTA 

(BENEFICI

ARI) 

CADRE 

DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Participare cerc pedagogic - 

Matematica, Biologie, Fizica, Chimie 

 

elevii,  

membrii 

comisiei 

prof .Coțoapă 

Tatiana 

prof.Tudor Simona 

prof. Duta Daniela 

prof. Boeriu Costin 

2. Participare  etapa  locala/ județeană a 

olimpiadei de matematica,biologie, 

fizica, chimie -supraveghetor, evaluator 

 

participanți 

olimpiada 
prof .Coțoapă 

Tatiana 

prof.Tudor Simona 

prof. Duta Daniela 

prof. Boeriu Costin 

3. Participare etapa județeană a 

Concursului Național ,,George Emil 

Palade”- supraveghetor, evaluator 

 

participanți 

concurs 
prof. Coțoapă  

Tatiana 

4. Rxamen bacalaureat 2018- sesiunea 

iunie - supraveghetor, evaluator 

 

- prof. Coțoapă 

Tatiana 

5 Corectare – examen de Evaluare 

Națională – clasa a VI-a  

elevi prof. Coțoapă 

Tatiana 

prof.Tudor Simona 

prof. Duta Daniela 

prof. Boeriu Costin 

6 Corectare – examen de Evaluare 

Națională – clasa a VIII-a  

elevi prof. Tudor Simona 

 

7 Participarea la nivelul catedrei cu 

lucrarea „Aspecte privind predarea-

învăţarea chimiei folosind programe de 

elevii,  

membrii 

comisiei 

 

prof. Radu Belu 
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specialitate care rulează în sistemele de 

operare windows şi linux”. 

8 Din luna ianuarie 2018, prof. Belu 

Radu-Valentin a devenit membru deplin 

al Societatii de Chimie din Romania. 

 

 prof. Radu Belu 

ACTIVITATI REALIZATE  NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.

CR

T 

ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIA

RI) 

CADRE 

DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1 Participare curs formare continuă -30 

CTP – iunie-iulie 2018 

Leadership în organizațiile școlare 

elevi, comisie 

metodică 
prof. Coțoapă 

Tatiana 

2 Finalizare curs de formare continuă 

“Instrumente Multimedia în şcoală”, 

curspurtător de 10 CPT şi organizat de 

CCD Ploieşti.  

 

  

prof. Belu Radu 

3 Participare la cursul de formare continuă 

“Utilizarea TIC înprocesul de predare-

învăţare”, curs purtător de 22 CPT  

derulat de către asociaţia “Go-Ahead”. 

Cursul a fost finalizat si a avut durata de 

90 de ore. 

 

  

prof. Belu Radu 

4 Redactarea articolului intitulat „Aspecte 

privind predarea-învăţarea chimiei 

folosind programe de specialitate care 

rulează în sistemele de operare windows 

şi linux” cu ocazia desfăşurării 

simpozionului naţional şi concursului 

“Ştefan Ilie” ce a avut loc la Colegiul 

“Lazar Edeleanu” Ploieşti. Lucrarea a 

fost publicată pe broşura electronică a 

simpozionului, broşură având ISBN 

978-606-8752-78-5 

 prof. Belu Radu 

5 Participarea la activităţi metodice 

organizate la nivel de  C.C.D. în 

domeniul tematic Matematică şi ştiinţe 

ale naturii cu tema” Abordări 

interdisciplinare ale chimiei- Produsele 

de îngrijire corporală”.  

 prof. Belu Radu 

6 Participare olimpiada nationala Breaza Prof/evaluator prof. Boeriu Costin 

 

 

CONCURSURI SI COMPETITII 
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CONCURS  ETAPA 

(FAZA) 

NUMAR ELEVI 

PARTICIPANTI/ 

PE NIVEL DE 

CLASE 

CADRE DIDACTICE 

COORDONATOARE 

Olimpiada faza 

locala 

matematica, 

biologie, fizica, 

chimie, biologie 

locala participanți 

olimpiada 
prof .Coțoapă Tatiana 

prof.Tudor Simona 

prof. Duta Daniela 

prof. Boeriu Costin 

 

Participare  etapa 

județeană a 

olimpiadelor de 

matematica, 

biologie, fizica, 

chimie 

judeteana participanți 

olimpiada 

prof .Coțoapă Tatiana 

prof.Tudor Simona 

prof. Duta Daniela 

prof. Boeriu Costin 

 

PREMII SI ALTE REZULTATE 

NR.CR

T 

PREMIU NUME SI PRENUME ELEV  CADRE DIDACTICE  

COORDONATOARE 

1.  Mențiune Brînzoiu-Georgescu Daria-Maria Tudor Simona 

ALTE ASPECTE: 

 NUMAR 

ELEVI 

PROFESORI 

CORIGENTI 

 

12 prof.Tudor Simona 

prof. Duta Daniela 

prof.Boeriu Costin 

CU SITUATIA 

NEINCHEIATA 

  

ALTE SITUATII   

 

 

 

Responsabil comisie, prof. Duță Daniela 
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VI.3 OM ȘI SOCIETATE 

 

ACTIVITATI REALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI 

NR.

CR

T. 

ACTIVITATE  GRUP 

TINTA 

(BENEFICI

ARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Analiza situației la învățătură pe 

semestrul I pentru disciplinele din 

cadrul comisiei 

Membrii ariei 

curriculare 

„Om și 

societate” 

Firăstrăeru Mădălina 

Ciuche Gheorghița 

Brăslașu Constanța 

Bârsan Nicolae 

2. Prezentare referat „Esențializarea 

conținuturilor învățării” – prof.istorie 

Ciuche Gheorghița 

Membrii ariei 

curriculare 

„Om și 

societate” 

Firăstrăeru Mădălina 

Ciuche Gheorghița 

Brăslașu Constanța 

Bârsan Nicolae 

3. Ziua Pământului- activități de 

ecologizare 

Clasa a VIII-a 

A 
Firăstrăeru Mădălina 

4. Prezentare referat „Soluționarea 

conflictelor” – prof.cultură civică 

Brăslașu Constanța 

 

Membrii 

ariei 

curriculare 

„Om și 

societate” 

Firăstrăeru Mădălina 

Ciuche Gheorghița 

Brăslașu Constanța 

Bârsan Nicolae 

ACTIVITATI NEREALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.

CRT 
ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIAR) 

MOTIVUL 

NEREALIZARII 

1. Prezentare referat „Buna vestire” – 

prof. suplinitor religie Vlase 

Georgiana 

Membrii ariei 

curriculare 

„Om și 

societate” 

Întoarcerea la post în 

semestrul al II-lea a 

profesorului titular 

Bârsan Nicolae 

ACTIVITATI REALIZATE  NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.

CRT 
ACTIVITATE  GRUP 

TINTA 

(BENEFICI

ARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Studiu de caz: „Hotel Ioana – analiza 

circulației turistice în perioada 2016-

2017” 

Clasa a VIII-

a A 

Firăstrăeru Mădălina 

 

 

 

 

 

CONCURSURI SI COMPETITII  

CONCURS  ETAPA 

(FAZA) 

NUMAR ELEVI 

PARTICIPANTI/ 

CADRE DIDACTICE 

COORDONATOARE 
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PE NIVEL DE 

CLASE 

Concursul 

Național de 

geografie „Terra” 

Locală 2/clasa a V-a 

2/clasa a VI-a 

2/clasa a VII-a 

Firăstrăeru Mădălina 

PREMII SI ALTE REZULTATE 

NR.

CR

T 

PREMIU NUME SI PRENUME ELEV  CADRE DIDACTICE  

COORDONATOARE 

1 Mențiune Grigorescu Ștefania – faza județeană 

Concursul Național de geografie „Terra” 
Firăstrăeru Mădălina 

2 Mențiune Grigorescu Ștefania – faza județeană 

Concursul Interjudețean de geografie „Terra 

de la poveste la realitate” 

Firăstrăeru Mădălina 

ALTE ASPECTE: 

 NUMAR ELEVI 

 

PROFESORI 

 

CORIGENTI  

- 
 

CU SITUATIA NEINCHEIATA  

- 
 

ALTE SITUATII  

 

 

- 

 

Concluzii 

Pe parcursul  semestrului al II- lea al anului  anului scolar 2017-2018 in cadrul ariei curriculare 

„Om si societate “ toti profesorii membrii ai ariei curriculare au realizat la timp documentele 

scolare solicitate de responsabilul ariei curriculare , au participat la cercuri pedagogice, fiind 

permanent preocupati de calitatea actului educational.Au fost realizate aproape toate activitatile 

din cadrul planului managerial, precum si pregatiri suplimentare cu elevii capabili de 

performanta si cu cei cu ritm lent de invatare. La disciplinele istorie si geografie, pe langa ceea 

ce cuprinde programa scolara cu caracter obligatoriu, au fost incluse si activitati cu caracter 

extracurricular avand ca obiective majore: 

- Cristalizarea in randulelevilor a sentimentului de dragostefata de patrie si 

cunoastereamediuluigeograficinconjurator 

- Insusirea de catre elevi a notiunilor elementare despre istoria neamului romanesc si din 

istoria universala.   

- Cunoasterea principalelor elemente despre geografia Romaniei , geografia Europei si 

geografia 

continentelor extraeuropene 

- Cunoasterea de catreelevi a simbolisticiizilelor de sarbatoarenationala si 

marcareaprincipalelorevenimentedincalendarulecologic. 

Despre realizarea acestor obiective, in semestrul al II-lea al anului scolar 2017-2018, se poate 

concluziona ca ele au fost atinse, in totalitate la elevii capabili de performanta, si partial la 

ceilalti elevi. 

In ceea ce privesteatingereaacestorobiective de catreeleviiperformanti, ca indicatori de 

performanta se numara: 

- Rezultatele foarte bune la invatatura (media 10, unde este cazul si nota 10 la teza 

semestriala) , atat la disciplina geografie cat si la disciplina istorie 

- Obținere a doua mențiuni la faza județeană a olimpiadei de geografie și a Concursului 

interțudețean „Terra de la poveste la realitate” 

Pentru elevii cu ritm lent de invatare s-au folosit diferite metode menite sa creasca interesul 

acestora pentru disciplinele ariei curriculare: 

- Tratarea diferentiata a fiecarui elev si personalizarea relatiei cu acestia; 
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- Responsabilizarea acestor elevi prin atribuirea unor sarcini de lucru specifice 

potentialului aratat; 

- Prezentarea in cadrulorelor de curs a maimultorfilme, imaginisilegendeistorice; 

- Realizarea de harti, desene si scheme tematice 

- Notarea fiecarei implicari in desfasurarea orei in scopul incurajarii; 

- Temele de realizat au avut un caracterfacultativ, cusolicitariatractive. 

La sfârșitul anului scolar toti elevii au fost declarati promovati la toate disciplinele ariei 

curriculare, realizandu-se un progres evident fata de semestrul I. 

Analiza SWOT la nivelul catedrei/comisiei pentru semestrul al- II al anul școlar 2017-2018 

Puncte slabe 

- majoritatea membrilor ariei curriculare isi desfasoara activitatea in mai multe scoli, 

fiind imposibila prezenta tuturor membrilor la sedintele din cadrul ariei curriculare 

- participarea unui număr redus de elevi la olimpiadele și concursurile școlare 

- implicarea intr-un numar redus de proiecte educationale 

Puncte tari 

- implicarea unui numar mare de elevi in activitati facultative, cu caracter voluntar 

- folosirea permanenta a mijloacelor moderne de predare: PPT, materiale audio-video, 

internet, ceea ce a dus la atractivitatea orelor si la obtinerea de rezultate foarte bune 

- buna colaborare intre membrii ariei curriculare 

- bunacolaborare a membrilorarieicurriculare cu elevii 

-  elevii reusesc sa aplice cu succes cunostintele in viata cotidiana 

- accesibilizarea continuturilor prin folosirea unor metode interactiv 

Oportunitati: 

- posibilitatea realizari unor lectii de geografie in natura, in orizontul local si apropiat. 

- existenta posibilitatii efectuarii unor ore de istorie in afara scolii, in locuri cu 

simbolistica pentru istoria nationala, cum ar fi: Gara din Sinaia, Castelul Peles, 

Muzeul orasului Sinaia 

- oferta de formare de la CCD Prahova 

Amenintari: 

- Tendinta unor elevi, din ce in ce mai multi, din clasele a VIII-a,  sa se concentreze 

doar pe materiile la care vor sustine evaluarile nationale, neglijand celelalte materii. 

Avand in vedere ca in clasa a VIII-a se studiaza Geografia Romaniei si Istoria 

romanilor, aceasta problema este cu atat mai acuta 

- Nefinantarea cursurilor de formare continua 

 

Responsabil comisie Om și Societate, Prof. Firăstrăeru-Niculae Mădălina 
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VI.4 ARTE, TEHNOLOGII, EDUCAȚIE  FIZICĂ ȘI SPORT 

 

ACTIVITATI REALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI 

 

NR.

CRT. 
ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Toamna la Sinaia – Expoziție cu lucrări 

ale elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

2. Ziua Sfinților Îngeri– Expoziție cu 

lucrări ale elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

3. Micii Pictori (Tematică de iarnă) – 

Expoziție cu lucrări ale elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

4. Obiceiuri de iarnă– Expoziție cu lucrări 

ale elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

5. Să îl sărbătorim pe Eminescu – 

Expoziție cu lucrări ale elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

6. Ziua Mărțișorului – Expoziție cu lucrări 

ale elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

7. Ziua Mamei – Expoziție cu lucrări ale 

elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

8. Ouă încondeiate – Expoziție cu lucrări 

ale elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

9. Ziua Copilului – Expoziție cu lucrări ale 

elevilor 

Elevi Tănase Mocănescu 

10 

 

 ”Spirit de Craciun” - Prezentarea a 

doua dansuri: ”Bucuria Craciunului” si 

un dans popular stilizat 

Eleviii, parintii, 

cadrele didactice 

prezente si 

reprezentatii 

Primariei orasului 

Sinaia 

Baciu Leonida 

Toate cadrele 

didactice 

11 Ziua Unirii – prezentarea unui dans 

popular stilizat 

Elevii, parintii si 

invitatii din 

Cartisoara 

Baciu Leonida 

12 Cercul pedagogic al educatoarelor – 

prezentarea unui dans tematic 

Educatoare, 

parinti, 

reprezentanti 

I.S.J. 

Baciu Leonida 

Educatoarele de la 

gradinita ”Floare de 

Colt” 

 

ACTIVITATI NEREALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.

CRT 

ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIAR) 

MOTIVUL NEREALIZARII 

1. 

 

- - - 
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ACTIVITATI REALIZATE  NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.

CRT 
ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE 

DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Concursul International – 

Invingator prin Arta – ed. a VIII-

a, 03.12.2017 Iaşi 

Elevi Tănase Mocănescu 

 

2. Concursul  International –  

Armonia Naturii, Romania-

Lituania, Ed. a IX-a, Bușteni 

2018 

Elevi Tănase Mocănescu 

 

3. Concursul cu participare directă 

„File din Poveste” din cadrul 

proiectului educațional județean 

„Incursiuni în lumea basmelor 

universale și a poveștilor 

copilăriei” Ediția I an școlar 

2017-2018  

Aprobat și inclus în calendarul 

activităților educative județene 

2018 Nr. 4095/260/16012018 

poz. 122 desfășurat la Școala 

Gimnazială „George Enescu” 

Sinaia în data de 21.04.2018 

Elevi Tănase Mocănescu 

 

CONCURSURI SI COMPETITII  

CONCURS  ETAPA 

(FAZA) 

NUMAR ELEVI 

PARTICIPANTI/ 

PE NIVEL DE 

CLASE 

CADRE DIDACTICE 

COORDONATOARE 

Concursul International – 

Invingator prin Arta – ed. a 

VIII-a, 03.12.2017 Iaşi 

Internațional 3 clasa V 

5 clasa VI 

3 clasa VII 

2 clasa VIII 

Tănase Mocănescu 

 

 

Concursul  International –  

Armonia Naturii, Romania-

Lituania, Ed. a IX-a, Busteni 

2018, Concursul de creație 

plastică „Copii și Biosfera” inclus 

în Proiectul „Armonia Naturii”, 

avizat MEN, inclus în CAERI 

2018 Nr. 24986/2/2/22012018 

„Domeniul Ecologie și protecția 

mediului”, poz. 1366 

 11 clasa VI 

2 clasa VII 

1 clasa VIII 

 

Tănase Mocănescu 

 

Campionatul de baschet (baieti 

clasele VII-VIII) 

Scoala 40 Baciu Leonida 

Concursul de baschet ”Dorian in 

memoriam” 

Scoala 20 Baciu Leonida 
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Campionatul de baschet (baieti 

clasele V-VIII) din cadrul 

O.N.S.S. 

Campina 10 Baciu Leonida 

Campionatul de fotbal (baieti 

clasele V-VIII) din cadrul 

O.N.S.S. 

Campina 12 Jipa Ionut 

Baciu Leonida 

Campionatul de fotbal (baieti 

clasele V-VIII)  

Scoala 80 

 
Baciu Leonida 

Jipa Ionut 

Concursul de schi alpin ”Fulg de 

nea” organizat de D.J.T.S. 

Judeteana 20 Jipa Ionut 

Baciu Leonida 

Crosul ”Adrian Ghioca”  Locala 32 Baciu Leonida 

Concursul national ”Copilarie in 

pas de dans” - Ploiesti 

Nationala 7 Baciu Leonida 

Concursul international de 

Gimnastica si Dans ”Prietenia”, 

Vaslui 

Internationala 8 Baciu Leonida 

PREMII SI ALTE REZULTATE 

NR. 

CRT 

PREMIUL NUME SI PRENUME ELEV CADRE DIDACTICE  

COORDONATOARE 

1.  I Bugan Alexandra cls. V A Tănase Mocănescu 

2.  I Ivănică- Nedelcu Giulia-Maria cls. VI A Tănase Mocănescu 

3.  I Tudorache Patricia cls. VII A Tănase Mocănescu 

4.  I Crăciuneanu Miruna cls. VII B Tănase Mocănescu 

5.  I Mitran Ionuț-Sergiu cls. VII B Tănase Mocănescu 

6.  II Leen Eilish Mihaela cls. V A Tănase Mocănescu 

7.  II Nițu Enya Salomeea cls. V A Tănase Mocănescu 

8.  II Anastasescu Bianca cls. VI B Tănase Mocănescu 

9.  II Chira Valentina cls. VI B Tănase Mocănescu 

10.  II Grigorescu Ștefania cls. VI B Tănase Mocănescu 

11.  III Frățilă Denisa Maria cls. VI A Tănase Mocănescu 

12.  III Brănzea Ana-Maria cls. VIII B Tănase Mocănescu 

13.  III Floștoiu Cristian-Ilarion cls. VIII B Tănase Mocănescu 

14.  I Frățilă Cătălina cls. VI A Tănase Mocănescu 

15.  I Frățilă Denisa Maria cls. VI A Tănase Mocănescu 

16.  I Ivănică- Nedelcu Giulia-Maria cls. VI A Tănase Mocănescu 

17.  I Gheorghiu Cezar cls. VI A Tănase Mocănescu 

18.  I Năparu Iulia Antonia cls. VI A Tănase Mocănescu 

19.  I Chira Valentina cls. VI B Tănase Mocănescu 

20.  I Anastasescu Bianca cls. VI B Tănase Mocănescu 

21.  I Mitran Ionuț-Sergiu cls. VII B Tănase Mocănescu 

22.  I Tudorache Patricia cls. VII A Tănase Mocănescu 

23.  I Floștoiu Cristian-Ilarion cls. VIII B Tănase Mocănescu 

24.  II Dumitru Ariana-Maria cls. VI A Tănase Mocănescu 

25.  II Grigorescu Ștefania cls. VI B Tănase Mocănescu 

26.  III Bănulescu Ioana cls VI A Tănase Mocănescu 

27.  III Buligă Valentina Andreea cls. VI A Tănase Mocănescu 

28.  I 

III 

Concursul de schi alpin ”Fulg de nea” 

organizat de D.J.T.S. 
Burchiu Andrei 

Baciu Leonida 
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Tiu Alexandra 

Boncoi Alexandru 

29.   

I 

Crosul ”Adrian Ghioca” 

Nan Marian 
Baciu Leonida 

30.   

 

I 

I 

Concursul national ”Copilarie in pas de 

dans” – Ploiesti 

Sectiunea Gimnastica ritmica 

Sectiunea Fantezie coregrafica 

Echipa reprezentativa de gimnastica a 

scolii: 

Bugan Alexandra, Leen Mihaela, Sorici 

Bianca, Tudor Irina, Lefter Denisa, Chira 

Valentina, Marinoiu Alexandra 

Baciu Leonida 

31.   Concursul international de Gimnastica si 

Dans ”Prietenia” de la Vaslui 

Sectiunea Gimnastica ritmica 

Sectiunea Fantezie coregrafica 

Echipa reprezentativa de gimnastica a 

scolii: 

Bugan Alexandra, Leen Mihaela, Sorici 

Bianca, Tudor Irina, Lefter Denisa, Chira 

Valentina, Marinoiu Alexandra 

Baciu Leonida 

ALTE ASPECTE: 

 NUMAR ELEVI 

 

PROFESORI 

 

CORIGENTI 

 

 

 

- 

 

CU SITUATIA 

NEINCHEIATA 

 

 

- 

 

ALTE SITUATII  

 

 

- 

 

 

        Responsabilului comisiei, 

Prof. Baciu Leonida 
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VI.5 COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 

ACTIVITATI REALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI 

 

NR. 

CRT. 
ACTIVITATE GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Informări științifice 

Consfătuirea cadrelor didactice 

Completarea portofoliilor cadrelor 

didactice 

Stabilirea responsabilităților 

membrilor comisiei 

Recensământul copiilor pentru 

anul școlar 2017-2018 

 

Cadrele didactice și 

elevii ciclului primar 
Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

2. Pregătirea testelor  

Realizarea de programe 

compensatorii 

Realizarea graficului și a 

planificării pregătirilor 

suplimentare 

Desfășurarea cercurilor pe obiecte 

Pregătirea și participarea la 

concursurile și olimpiadele 

școlare 

Elevii ciclului 

primar 
Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

3. Reorganizarea comisiei metodice 

Elaborarea, aplicarea și 

interpretarea testelor inițiale 

Cadrele didactice și 

elevii ciclului primar 
Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

4. Participarea la cercurile 

pedagogice 

 

Susținerea lucrării de gradul I  

 

 

 

Prezentarea de referate și lucrări 

de specialitate  

Cadrele didactice și 

elevii ciclului primar 

 

Prof. Înv. Primar 

Cobeanu Mihaela 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

5 Prezentarea raportului de 

activitate 

Analiza periodică a 

performanțelor școlare obținute 

de elevi și stabilirea unui plan de 

Cadrele didactice și 

elevii ciclului primar 
Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 
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măsuri ameliorative sau de 

dezvoltare 
Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

6. Lecție demonstrativă 

Referat 

Prof. Înv. Primar 

Ivănică-Nedelcu 

Otilia 

Cadrele didactice și 

elevii ciclului primar 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

7. Participarea la cercul pedagogic al 

învățătorilor 

Cerc pedagogic clasa I 

Toți învățătorii 

 

Prof. Înv. Primar 

Panaite Nicoleta 

Cadrele didactice și 

elevii ciclului primar 

 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

8. Dezbatere învățători și profesori 

 

 

 

 

 

Lecție demonstrativă – Educație 

civică 

Profesorii de la 

gimnaziu, 

învățătorii, elevii 

ciclului primar 

 

 

Prof. Înv. Primar 

Tudorie Georgeta 

 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

9. 

 

Activitate de tip atelier 

Dezbatere privind calitatea 

activitășii desfășurate în cadrul 

comisiei metodice 

Completarea fișelor de evaluare 

pentru învățători 

Acordarea calificativelor 

individuale  

Cadrele didactice de 

la ciclul primar 
Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

 

10. Vizite la domiciliul elevilor 

Ședințe cu părinții 

Consultații cu părinții 

Cadrele didactice și 

elevii ciclului primar 
Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 
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Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

ACTIVITATI NEREALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.CRT ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIAR) 

MOTIVUL NEREALIZARII 

1. -   

 

ACTIVITATI REALIZATE  NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR. 

CRT. 
ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. INCURSIUNI ÎN LUMEA 

BASMELOR UNIVERSALE 

ȘI A POVEȘTILOR  

(PROIECT JUDEȚEAN) 

ELEVII CICLULUI 

PRIMAR 
GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

2. SĂRBĂTORILE DE SUFLET 

ALE ROMÂNILOR 

(PROIECT JUDEȚEAN) 

ELEVII CICLULUI 

PRIMAR 
GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

3. ROREC (PROIECT 

NAȚIONAL) 

ELEVII CICLULUI 

PRIMAR 
GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

4. CLUBUL ROTARY 

(PROIECT JUDEȚEAN) 

ELEVII CICLULUI 

PRIMAR 
GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 
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IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

5. PRIETENII SISTEMULUI 

IMUNITAR (PROIECT 

INTERJUDEȚEAN) 

ELEVII CICLULUI 

PRIMAR 
GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

6. VLADIMIR COLIN – 

„BASMELE OMULUI” 

(ACTIVITATE LA 

BIBLIOTECĂ) 

ELEVII CLASEI A 

III-A A 
IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

7. „OCTAVIAN GOGA” 

 (ACTIVITATE LA 

BIBLIOTECĂ)  

ELEVII CLASEI A 

III-A B 
FLOȘTOIU MIHAELA 

8. CONCURS –„BUCURIA 

LECTURII” (ACTIVITATE 

LA BIBLIOTECĂ) 

ELEVII CLASEI A 

III-A B 
FLOȘTOIU MIHAELA 

9. „GRIGORE 

ALEXANDRESCU”  

(ACTIVITATE LA 

BIBLIOTECĂ) 

ELEVII CLASEI A 

III-A B 
FLOȘTOIU MIHAELA 

10. „COMBATEREA 

VIOLENȚEI ÎN FAMILIE”  

(PROIECT ÎN 

COLABORARE CU POLIȚIA 

ORAȘULUI SINAIA) 

ELEVII CLASELOR 

A III-A ȘI A IV-A 
FLOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

GUZU CAMELIA 

TUDORIE GEORGETA 

 

CONCURSURI SI COMPETITII  

CONCURS ETAPA 

(FAZA) 

NUMAR ELEVI 

PARTICIPANTI/ 

PE NIVEL DE 

CLASE 

CADRE DIDACTICE 

COORDONATOARE 

COMPER 

COMUNICARE 

I, II, 

NAȚIONALĂ 

10 

26 

7 

 

 

12 

 

 

8 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 
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COMPER  

MATEMATICĂ 

I, II, 

NAȚIONALĂ 

10 

26 

7 

 

 

11 

 

 

8 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

GAZETA 

MATEMATICĂ 

I, II, 

NAȚIONALĂ 

10 

24 

3 

1 

4 

 

 

 

8 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

EUROJUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, II, 

NAȚIONALĂ 

10 

24 

11 

8 

 

9 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

AMINTIRI DIN 

COPILĂRIE 

I, II, 

NAȚIONALĂ 

10 

26 

 

 

11 

12 

10 

10 

10 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

OLIMPIADA DE 

EDUCAȚIE 

CIVICĂ 

JUDEȚEANĂ 4 Tudorie Georgeta 

POPAS ÎN 

UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

JUDEȚEANĂ 4 

2 
Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

CĂLĂTORIE ÎN 

ȚINUTUL 

CUNOAȘTERII 

JUDEȚEANĂ 3 Tudorie Georgeta 

CUVÂNT ȘI 

CULOARE 

 

JUDEȚEANĂ 2 Tudorie Georgeta 
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PREMII SI ALTE REZULTATE 

NR.CR

T 

PREMIUL NUME SI PRENUME ELEV  CADRE DIDACTICE  

COORDONATOARE 

1.  I NICOLAESCU MAIA GHIȚĂ CRISTINA 

2.   DĂIANU ALEXANDRU GHIȚĂ CRISTINA 

3.   PRISECARU REBECA GHIȚĂ CRISTINA 

4.   IACOB AMALIA GHIȚĂ CRISTINA 

5.   BURDULOI MATEI GHIȚĂ CRISTINA 

6.   APOSTU MATEI COBEANU MIHAELA 

7.   BARTIS PETER COBEANU MIHAELA  

8.   CHIRICĂ MARIA COBEANU MIHAELA 

9.   DASCĂLU ALEXANDRU COBEANU MIHAELA 

10.   BAICU LUCAS COBEANU MIHAELA 

11.   DINICU DAVID COBEANU MIHAELA 

12.   ENE ADRIAN COBEANU MIHAELA 

13.   ILIE MARIA COBEANU MIHAELA 

14.   MĂCĂU CRISTINA COBEANU MIHAELA 

15.   MANU REBECA COBEANU MIHAELA 

16.   MIRON EVA COBEANU MIHAELA 

17.   PĂRĂUȚĂ ALEXIA COBEANU MIHAELA 

18.   PETRE MARIA COBEANU MIHAELA 

19.   RĂCARU ELENA COBEANU MIHAELA 

20.   TUDOR ANDRA COBEANU MIHAELA 

21.   VASIU DAVID COBEANU MIHAELA 

22.   VLAHU LUCA COBEANU MIHAELA 

23.  I SZAIN GABRIEL IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

24.  II PETRACHE ALEXANDRA IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

25.  M BARTIS ANA-MARIA IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

26.  II PĂUN MARIA IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

27.  III VIȘINESCU IRIS IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

28.  I RADU ERIC FLOȘTOIU MIHAELA 

29.   VLAD GABRIEL FLOȘTOIU MIHAELA 

30.   FILOTE DARIA FLOȘTOIU MIHAELA 

31.   SPURCACIU ANDRADA FLOȘTOIU MIHAELA 

32.   ION ALEXIA FLOȘTOIU MIHAELA 

33.   PARIȘ BOGDAN FLOȘTOIU MIHAELA 

34.   CODREANU RORIS FLOȘTOIU MIHAELA 

35.  II DULAMĂ PAULA FLOȘTOIU MIHAELA 

36.   BIȚOIU PAULA FLOȘTOIU MIHAELA 

37.   LUCA MARIA FLOȘTOIU MIHAELA 



Colegiul „Mihail Cantacuzino”, oraşul Sinaia    

Calea Bucureşti nr. 40 

 Tel./Fax: 0244311931 

 Cod fiscal 2845370 

 
47 

38.  III LICĂ REBECA FLOȘTOIU MIHAELA 

39.  I OSTACHE REBECA GUZU CAMELIA 

40.   TUDOR IRINA GUZU CAMELIA 

41.   BABOI LUCA GUZU CAMELIA 

42.   DIACONESCU TASHI GUZU CAMELIA 

43.  II BABOI LUCA GUZU CAMELIA 

44.   DASCĂLU MAIA GUZU CAMELIA 

45.   SAULUC-BOCA FLORINA GUZU CAMELIA 

46.   LEFTER DENISA GUZU CAMELIA 

47.  I BURDULOI EVA TUDORIE GEORGETA 

48.   ȘORICI BIANCA TUDORIE GEORGETA 

49.  II ANDRONIC ERICA TUDORIE GEORGETA 

50.   BRÂNZEA DIANA TUDORIE GEORGETA 

51.   HUSARCIUC GABRIEL TUDORIE GEORGETA 

52.  III ȘORICI BIANCA TUDORIE GEORGETA 

53.  II DAVID ALESSIA TUDORIE GEORGETA 

54.   DOGARU ALINA TUDORIE GEORGETA 

55.  I ADAM SARA DOVÎNCĂ ADRIANA 

56.   APOSTU PATRIK DOVÎNCĂ ADRIANA 

57.   BANCU RADU DOVÎNCĂ ADRIANA 

58.  II CIUFU ALEXIA DOVÎNCĂ ADRIANA 

59.   CORDOS MARIA DOVÎNCĂ ADRIANA 

60.   IRIMIA DIANA DOVÎNCĂ ADRIANA 

61.   LUPOIU SOFIA DOVÎNCĂ ADRIANA 

62.   MIHAILA SARA DOVÎNCĂ ADRIANA 

63.  III NECULAITA ALESIA DOVÎNCĂ ADRIANA 

64.   SIMION EDUARD DOVÎNCĂ ADRIANA 

65.   STANCIU LUCA DOVÎNCĂ ADRIANA 

 

ALTE ASPECTE: 

 NUMAR 

ELEVI 

 

PROFESORI 

 

CORIGENTI 

 

 

 

- 
Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

CU SITUATIA 

NEINCHEIATA 

 

 

- 
Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 
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Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

ALTE SITUATII  

 

 

- 

Ghiță Cristina 

Cobeanu Mihaela 

Panaite Nicoleta 

Ungureanu Anica 

Dovîncă Adriana 

Foștoiu Mihaela 

Ivănică- Nedelcu Otilia 

Tudorie Georgeta 

Guzu Camelia 

 

Concluzii 

Sarcinile membrilor comisiei metodice a învățătorilor au fost îndeplinite în totalitate. 

                                                                  Responsabilului comisiei, prof. Ghiță Cristina 

 

VI.6 COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR 

 

Responsabil: prof. Stoica Ana 

Succesele avute în timpul acestei perioade (Anul școlar 2017-2018) în ceea ce priveşte 

atingerea descriptorilor de performanţă. 

Activități metodice (cercuri metodice desfășurate în școală/în afara școlii, inspecții gradul 

def., II, inspecții finale gradul I): 

Denumirea 

activității metodice 

Data 

desfășurării 

Locul 

desfășurării 

Nr. 

participanților 

Aspecte pozitive Aspecte 

negative 

Consfătuirile 

cadrelor didactice  

 

Septembrie 

2017 

Casa de 

cultura a 

tineretului 

Câmpina 

 

 

2 - cunoașterea noutăților 

propuse de ISJ Prahova 

pentru derularea 

procesului instuctiv-

educativ în condiţii 

optime 

 

Prezentarea 

raportului 

de activitate 

desfășurată în anul 

anterior. 

Propunerea de teme 

de interes pentru 

derularea activității 

C.M. pentru anul 

școlar în curs. Resp. 

CME-Stoica Ana 

Septembrie 

2017 

Cabinetul 

metodic 

12 educatoare - identificarea elementelor 

pozitive și negative ale 

activității 

din anul anterior 

- evaluarea activității 

C.M. E. din anul anterior 

- identificarea temelor de  

interes ale colectivului 

 

Stabilirea unor 

instrumente de 

evaluare inițială 

pentru fiecare nivel 

Septembrie  

2017 

GPP „Floare 

de colț” 

12 educatoare Elaborarea unui Ghid 

orientativ de evaluare 

pentru cele trei grupe 
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de vârstă-resp. 

CME-Stoica Ana 

„Programe/ 

măsuri remediale 

aplicate în urma 

evaluării inițiale”-

prop.Petre Maria/ 

Colțoiu Tatiana 

Octombrie 

2017 

GPP „Floare 

de colț” 

12 educatoare Identificarea problemelor 

care apar în procesul de 

evaluare 

 

„Importanța 

materialului 

didactic în 

activitatea 

instructiv-

educativă”-

prop.Stoica 

Ana/Toma Claudia 

 14 

Noiembrie 

2017 

GPP„Floare 

de colț” 

12 educatoare Eficientizare învățării prin 

cunoașterea și folosirea 

corectă a materialului 

didactic tradițional și al 

celui digital 

 

Proiect de 

parteneriat 

internațional  

„Amitie” 

Noiembrie  

2017 

Attis-Mons 3 cadre 

didactice 

Stoica Ana 

Comărniceanu 

Carmen 

Constantinescu 

Valentina 

Cunoașterea sistemului de 

învățământ din Franța, în 

speță învățământul 

preșcolar, și schimb de 

bune practici 

 

Cerc pedagogic al 

educatoarelor 

Prahova Nord 

„Activitățile liber-

alese și importanța 

lor în dezvoltarea 

preșcolarilor” 

Noiembrie  

2017 

GPP„George 

Enescu” 

32 cadre 

didactice 

Participarea cadrelor 

didactice la activități, 

îmbunătățirea activității la 

clasă, prin dobândirea de 

noi achiziții 

 

Rolul serbărilor în 

educația socio-

emoțională a 

preșcolarilor 

Decembrie  

2017 

GPP„George 

Enescu” 

12 cadre 

didactice 

Eficientizarea învățării 

prin eludare rutinei  
 

Importanța  

evaluării în 

activitatea  

didactică 

Ianuarie 

2018 

GPP„Floare 

de colț” 

12 cadre 

didactice 

Cadrele didactice propun 

instrumente de evaluare în 

vederea elaborării 

Ghidului de evaluare 

 

2 inspecții de 

definitivat 

Prof. Dudu Adriana 

        Toma Iolanda 

25 ianuarie 

2018 

GPP„Floare 

de colț” 

2 cadre 

didactice 

Dezvoltarea unor 

atitudini, valori, 

comportamente 

profesionale, eficacitate în 

actul educațional. 

Obtinerea calificativelor 

FB 

 

Activitate integrată: 

Joc de cunoaștere 

„Pânza de 

păianjen”/ 

dramatizare 

30 ianuarie 

2018 

Școala 

Gimnazială 

„George 

Enescu” 

12 educatoare Activitatea integrată s-a 

desfășurat interactiv, cu 

participarea directă și 

efectivă a educatoarelor 

prezente  

 



Colegiul „Mihail Cantacuzino”, oraşul Sinaia    

Calea Bucureşti nr. 40 

 Tel./Fax: 0244311931 

 Cod fiscal 2845370 

 
50 

„Serbarea 

anotimpurilor”-

prop. Comșa Diana 

Întâlnire de 

lucru(masă rotundă) 

„Evalarea 

formativă: tipuri și 

instrumente- 

abordare teoretică și 

practică”-

prop.Constantinescu 

Valentina 

15 februarie 

2018 

Școala 

Gimnazială 

„George 

Enescu” 

12 educatoare Au fost dezbătute, pe baza 

teoretică a referatului, 

testele de 

evaluare/comportamentele 

pe cele două nivele de 

vârstă, descriptorii de 

performanță, în vederea 

realizării Ghidului de 

Evaluare pentru toate 

grupele CME 

 

Cerc pedagogic al 

educatoarelor 

Prahova Nord 

„Activitățile liber-

alese și importanța 

lor în dezvoltarea 

preșcolarilor” 

Martie 2018  Toate 

educatoarele 

membre ale 

Cercului 

pedagogic 

Prahova Nord 

Participarea cadrelor 

didactice la activități, 

îmbunătățirea activității la 

clasă, prin dobândirea de 

noi achiziții 

 

„Individualizarea și 

diferențierea, 

modalități de 

eficientizare a 

instruirii-învățarea 

colaborativă” 

Prop.Dinicu Iuliana 

11 aprilie 

2018 

Școala 

Gimnazială 

„George 

Enescu” 

12 educatoare Dobândirea de noi 

achiziții privind educația 

centrată pe copil, pentru 

adaptarea creativității de 

instruire la posibilitățile 

diferite ale copiilor, la 

capacitățile de înțelegere 

și ritmului de lucru 

propriu unor gupuri de 

copii au fiecărui copil în 

parte  

 

„Tendințe moderne 

în educația 

timpurie”-prop. 

Comărniceanu 

Carmen 

19 aprilie 

2018 

Școala 

Gimnazială 

„George 

Enescu” 

12 educatoare Dezbaterea constructivă a 

noului Curriculum pentru 

educație timpurie, în 

vederea legalizării 

acestuia 

 

Analiza evaluării  

sumative, la 

sfârșitul anului 

școlar,  

15 iunie 

2018 

GPP „Floare 

de colț 

12 educatoare Analiza rezultatelor  

evaluarii, stabilirea 

importanței diversității 

instrumentelor de 

evaluare 

 

Activități metodice - asistențe, interasistențe 

Nr. asistențelor la 

nivelul catedrei/comisiei 

Nr. interasistențelor 

la nivelul catedrei/ 

comisiei 

Alte asistențe de specialitate (cercuri pedagogice, 

rezolvare de conflict, verificarea unor aspecte 

particulare ale activității didactice) 

În  anul școlar 2017-2018 

au fost realizate 12 

asistențe la clasă de către 

responsabilul comisiei 

metodice, o asistență 

În anul scolar 2017-

2018 au fost realizate 

24 de  interasistente. 

Participare la cercuri pedagogice: 

Noiembrie:  

Cerc pedagogic al educatoarelor Prahova Nord 

Nivel I- “Managementul timpului din perspectiva 

Planului Dalton” 



Colegiul „Mihail Cantacuzino”, oraşul Sinaia    

Calea Bucureşti nr. 40 

 Tel./Fax: 0244311931 

 Cod fiscal 2845370 

 
51 

pentru fiecare cadru 

didactic 

(teoretic)” –GPN„Freamăt de codru” Breaza 

Nivel II-  „Activitățile liber-alese și importanța lor în 

dezvoltarea preșcolarilor” 

(teoretic)- G.P.P./P.N. 

„George Enescu” Sinaia 

-Asistențe la clasă și consultații colegelor debutante, 

din partea d-nelor prof. Stoica Ana si Comărniceanu 

Carmen-membre în comisia de mentorat 

 

Aspecte pozitive și negative desprinse din asistențele/interasistențele/alte asistențe de 

specialitate 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

-Întocmirea planificărilor la termen; 

-Completarea la timp și corectă a documentelor 

școlare; 

-Sectorizarea claselor  conform cerințelor 

învățământului preșcolar, facilitând nevoia de 

cunoaștere a copilului ;  

-Interes pentru cunoașterea copilului preșcolar și 

dezvoltarea personalității acestuia; 

-Profesionalism, interesul manifestat pentru 

pregătirea unor activități speciale cu preșcolarii, 

material didactic bogat si sugestiv; 

-Copiii au deprinderi de muncă independentă şi se 

descurcă bine în rezolvarea sarcinilor de lucru 

indicate de către educatoare. 

-realizarea unui număr relativ mic 

de interasistențe  

Activități în cadrul comisiilor metodice: (ex. Zile comemorative – dacă acestea nu sunt cuprinse 

în calendarul activităților extrașcolare-, referate sustinute in cadrul comisiilor/catedrelor cu 

tema....., lucrari sustinute in cadrul  unor simpozioane, CCD, etc) 

Denumirea activității/referatului/lucrării Data 

desfășurării 

Locul desfășurării Rezultatele 

obținute 

Referat-„Beneficiile organizării unei 

tabere de vară”- prof. Diana Comșa 

27.10.2017 Școala Gimnazială 

„Sfânta 

Vineri”,Ploiești 

Adeverință 

participare 

Simpozion 

Referat„Tratarea diferențiată a copiilor, 

educația centrată pe copil”- ed.  Petre 

Maria și Colțoiu Tatiana 

25 oct.2017 GPP „Floare de 

colț” Sinaia 

CME- 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 

 

Referat-„Evaluarea inițială realizată prin 

jocuri didactice”-prof. Diana Comșa 

 

13.11.2017 

 

S.C. Arabela 

Smart Design 

S.R.L.,Argeș 

 

Adeverință 

publicare 

articol în 

revistă în 

format 

electronic 

Referat „Importanța materialului 

didactic în activitatea instructic-

educativă”-prof. Stoica Ana și ed. Toma 

Claudia 

noiembrie 

2017 

GPP „Floare de 

colț” Sinaia 

CME- 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 
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Activitate demonstrativă integrată : 

ALA1+ALA2 Carnavalul Toamnei 

/prof.Constantinescu Valentina 

16.11. 2017 

 

GPP„George 

Enescu”, Sinaia 

Cerc 

pedagogic- 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 

Referat „Activitățile liber alese și 

importanța lor în dezvoltarea 

preșcolarilor”prof.Comărniceanu  

Camen/ Dinicu Iuliana 

 

16.11. 2017 

 

GPP„George 

Enescu”, Sinaia 

Cerc 

pedagogic- 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 

Referat-„Organizarea serbării de 

Crăciun la grădiniță”-prof. Diana Comșa 

09.01.2018 S.C. Editura D’ 

Art Media SR.L., 

Argeș 

Diplomă de 

participare la 

Proiectul 

Educațional 

Național 

“Magia 

sărbătorilor 

de iarnă! 

Tradiții și 

Obiceiuri” 

Referat prezentat în cadrul Comisiei 

Metodice -„De ce organizăm serbări la 

grădiniță?”-prof. Diana Comșa 

30.01.2018 GPP„George 

Enescu”, Sinaia 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 

Referat „Evaluarea continuă” 

prof.Constantinescu Valentina 

februarie 

2018 

GPP„Floare de 

colț”, Sinaia 

CME - Masă 

rotundă 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 

Cerc pedagogic Martie 2018 GPP„George 

Enescu”, Sinaia 

CME - Masă 

rotundă 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 

„Sunt o floare de colț, protejează-mă”- 

concurs interjudețean, CAERI 1632, 

2018 

aprilie 

2018 

Centrul de 

informare al 

Parcului Natural 

Bucegi 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 

Comisia metodică județeană Step by 

Step 

Simpozion Internațional„Incentives of 

inclusive education for pupils with 

special need in Prahova Valley”, 

organizat de Colegiul „ Mihail 

Cantacuzino”, participant Stoica Ana 

 29 mai 

2018 

Colegiul „Mihail 

Cantacuzino”, 

orașul Sinaia 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 

Analiza evaluării sumative finale pentru 

fiecare grupă, predarea fișelor de 

progres 

Analiza activității cadrelor didactice și 

acordarea calificativelor, în baza fișelor 

de autoevaluare 

iunie 

2018 

GPP„Floare de 

colț”, Sinaia 

CME - Masă 

rotundă 

Schimb de 

bune practici 

Perfecționare 
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Activitatea extracurriculară – altele decât cele prevăzute în calendarul activităților extrașcolare 

elaborat la nivelul școlii - excursii.drumetii: 

 La mulți ani, grădinița mea! 

 Vizită la Muzeul Peleș  

 Săptămâna legumelor și fructelor 

 Sărbătoarea dovleacului” 

 Participare la activitățile organizate cu ocazia zilelor orașului Sinaia 

 Proiect de mobilitate a cadrelor didactice -„Amitie”- Franta, noiembrie 2017 

 Atelierul lui Moș Crăciun 

 Colindul la Judecătoria Sinaia 

• Serbarea de Crăciun 

 Concurs internațional Timtim-Timy 

 Excursie la ZOO Brașov 

 Dansul „Roboții și florile”- Comisia metodică județeană Step by Step 

Parteneriate 

 Parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15, Tîrgu-Mureș, structură a 

Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 16, Tîrgu-Mureș pentru realizarea Proiectului 

Educațional „Hrana- sursa unei vieți sănătoase” 

 Parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul copilăriei”, Tîrgu-Mureș 

,structură a Liceului Tehnologic “Electromureș”, Tîrgu-Mureș pentru realizarea 

Proiectelor „În lumea minunată a animalelor” și “ Prin Împărăția florilor” 

 Parteneriat cu Editura Arabela din cadrul S.C. Arabela Smart Design S.R.L.,Argeș 

pentru realizarea Proiectului Educațional “ Evaluarea în învățământul preuniversitar”-

Importanța Evaluarii Inițiale-Metode și Tehnici 

 Parteneriat cu Editura D’ Art din cadrul S.C. Editura D’ Art Media S.R.L., Argeș pentru 

realizarea Proiectului Educațional Național “ Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și 

Obiceiuri 

 Parteneriat cu Asociația de prietenie Sinaia-Athis-Mons 

 Parteneriat cu: -Primăria Sinaia 

                                    -Centrul Cultural „Carmen Sylva” 

                                    -Complexul de servicii comunitare Sinaia 

                                    -Parcul Natural Bucegi 

                                    -SC Comprest SA  Brașov  

 Grădinița PP „Amicii” Constanța 

 Editura „Edu” 

 Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 

 Editura CD PRESS-Proiectul educațional Pipo 

Activitatea de perfecționare: 

- cursuri și alte activități de formare continuă-participarea la activitățile Comisiei 

metodice a edcatoarelor, ale Cercului pedagogic – învățământ preșcolar 

Prahova Nord 

- cursuri și inspecția în vederea obținerii gradului definitiv-2 cadre didactice 

debutante: Toma Iolanda, Dudu Adriana 

- preînscriere la gradul didactic II-Constantinescu Valentina 

- mobilitatea a 3 cadre didactice în Franța-Athis-Mons, în vederea schimbului e 

experiență cu 4 grădinițe din acest oraș 

- curs „ Management și comunicare”- Dinicu Iuliana 

Analiza activității desfășurată la nivelul catedrei/comisiei/compartimentului în  anul școlar 

2017-2018 
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  Pe parcursul  anului şcolar 2017-2018, Comisia metodică a educatoarelor şi-a propus 

următoarele obiective: 

 Organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, cu accent pe respectarea 

reglementărilor în vigoare ( ROFUIP și Curriculumul național în vigoare), precum și pe 

respectarea specificului dezvoltării copilului preșcolar, prin joc, interacțiuni multiple și 

adecvate, intr-un ambient prietenos, stimulativ în învățare; 

  Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării, astfel încât să se 

asigure progresul școlar al tuturor copiilor, fără a se neglija rolul jocului în dezvoltarea 

lor armonioasă; 

 Parcurgerea  integrală a Programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale, 

prevăzute în Reperele Fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului; 

 Realizarea evaluării copiilor cu scopul motivării lor, orientării și optimizării procesului 

de învățare; 

 Reducerea absenteismului prin promovarea unui parteneriat educațional real și viabil, 

cu implicarea tuturor actorilor educaționali; 

• Promovarea de programe și proiecte educaționale care aduc beneficii pe termen mediu 

și lung celor implicați: copii, părinți, cadre didactice;  

• Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului 

la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, 

ghid/mapă de evaluare 

  Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea 

de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi 

transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile 

reglementări elaborate de MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului 

de specialitate sau a Scrisorii metodice 2017-2018. 

            Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative, la fiecare domeniu experiențial, conform planificărilor 

calendaristice. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe  s-a realizat ţinând cont de sistemul 

de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, 

strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă conform nivelului 

de vârstă.  

  Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare domeniu experiențial, conform 

planificărilor calendaristice. S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu 

părinţii, copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, 

analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi 

adaptare. 

            Pentru mobilizarea preşcolarilor  la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de provocare 

şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului  în direcţia 

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice, modelatoare, problematice. 

  În activitatile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare 

individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la 

participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind 

capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în 

echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, 

a iniţiativei. 

  Fiecare educatoare a aplicat teste de evaluare inițială și formativă ( sem.I) și finală( 

sfârșitul anului școlar) . În urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii  deţin cunoştinţele 
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prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate. Rezultatele evaluării finale 

demonstrează că toți preșcolarii au fost în progres. 

 

 

 

 

 Rezultatele evaluării:  

    

 

             Grupa 

Număr 

de copii 

înscriși/ 

evaluați 

Evaluarea 

inițială 

Evaluarea 

formativă 

(sem.I) 

Evaluarea 

sumativă 

(sem.II) 

CA CD CNS CA CD CNS CA CD CNS 

Grupa mică(2-3 ani)„Albinuțele”  

18-15 

    

3 

    

7 

   

5 

   

 7   

   

5 

    

3 

 

9 

 

5 

 

1 

Grupa mică „Fluturașii”  

21-21 

      

15 

    

5 

   

1 

  

15 

   

5 

    

1 

 

17 

 

4 

 

- 

Grupa mijlocie „Greierașii”  

27-27 

      

18 

    

7  

   

2 

 

 20 

  

 5 

    

2 

 

22 

 

4 

 

1 

 

 

Grupa mare „Piticii voioși” 

 

 

24-24 

  

 

16 

    

 

7 

   

 

1 

  

 

20 

   

 

3 

    

 

   1 

 

 

24 

 

 

 - 

 

 

  - 

Grupa mică „Ursuleții”   

22-20 

        

5 

  

12 

   

  3 

    

6 

  

 13 

    

   1 

  

 13 

 

 6 

   

  - 

 

Grupa mijlocie program normal  

 

14-14 

        

9 

    

3 

   

  2 

  

10 

    

   3 

    

   1 

 

 13 

 

 1 

  

  - 

Grupa mare „Ștrumfii”    

18-17 

        

5 

    

9 

   

  3 

  

14 

    

   3 

   

   - 

     

  - 

Grupa mare program prelungit   

23-22 

      

12 

    

7  

   

   3 

  

19 

    

  3 

   

   - 

 

 20 

 

 2 

   

  - 

GPN„Fluturașii”-grupa mare  

16-16 

        

7 

     

9 

  -           

9 

    

  7 

    

   - 

 

  14 

 

 2 

   

   - 

 Situația centralizată pe comisie:   C.A.(comportament atins): 90 / 120 / 132 ↑ 

                                                       C.D.(comportament în dezvoltare): 56/37/ 23  ↓ 

                                                       C.N.S.( comportament care necesită sprijin):20/9/ 2  ↓ 

Analiza SWOT la nivelul catedrei/comisiei pentru anul școlar 2017-2018 

PUNCTE TARI 

Aspecte pozitive interne (care au un control minor), care pot fi folosite în planificare. 

 Oferă soluţii noi; 

 Schimb de experienţă;  

 Desfăşurarea unor activităţi interdisciplinare şi transdisciplinare; 

 Posibilitatea de a parcurge teme variate şi de actualitate ; 

 Eficientizarea pregătirii profesionale; 

 Interrelaţionare pozitivă prin comunicare, negociere, conflict constructiv; 

 Actualizarea strategiilor de predare; 

 Utilizarea softurilor educaţionale; 

 Prelucrarea unor materiale noi;  

 Informare din surse variate; 

 Dotarea cu materiale noi; 

 Posibilitatea abordării creative şi interactive; 
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 Transfer de cunoştinţe; 

PUNCTE SLABE  

Aspecte negative interne (care au un control minor), care se pot modifica: 

 Timp insuficient; 

 Informaţie şi informatizare insuficientă; 

 Lipsa materialelor didactice noi; 

 Neimplicarea activă a tuturor membrilor; 

 Prea multe schimbări într-un timp foarte scurt; 

 Posibile opoziţii de scopuri şi obişnuinţe ale membrilor comisiei; 

 Dificultăţi de comunicare (uneori) între educatoare; 

 Absenţa  unui set de evaluare la nivel de Comisie metodică; 

OPORTUNITĂŢI ÎN CARIERĂ  

Condiţii externe pozitive care nu pot fi controlate, dar care pot fi transformate în avantaje: 

 Ieşirea din “tiparul curricular”; 

 Informatizare, actualizare; 

 Dezbaterea tematicii este atât profitul grupului cât şi al fiecărui individ; 

 Perfecţionarea continuă a membrilor comisiei prin învăţare permanentă şi înscrierea la 

gradele didactice; 

 Toţi participanţii pot oferi alternative valoroase de soluţionare a tematicii; 

 Se pot exprima propriile nemulţumiri, dar şi expectaţiile  prin exprimarea dorinţelor şi  

satisfacţiilor; 

 Folosirea laptop-ului pentru desfăşurarea activităţilor; 

 Participare necondiţionată cu materiale proprii, la fiecare temă; 

 Participarea la sesiuni de comunicări la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional; 

 Promovarea propriilor idei; 

AMENINŢĂRI ÎN CARIERĂ  

Condiţii externe negative care nu pot fi controlate şi al căror efect reduc şansele în carieră: 

 Impunerea unor idei, soluţii; 

 Desele schimbări impuse de MEN; 

 Scăderea  numărului de copii ; 

 Lipsa atractivității carierei diactice ; 

 Evitarea  responsabilităţilor. 

Obiective propuse pentu anul școlar 2017-2018 la nivelul catedrei/comisie/compartimentului: 

Nr.

crt 

Obiective propuse în 

sem I an școlar 

2017-2018 

Gradul 

de 

realizare 

(%) 

Obiective propuse în 

sem. al II-lea an 

școlar 2017-2018 

Activităti propuse 

pentru realizarea 

obiectivelor sem  

al II-lea 

Rezultate 

așteptate – 

sem al II-lea 

1. Dezvoltarea 

pregătirii teoretice a 

cadrelor didactice , 

în vederea întocmirii 

corecte a tuturor 

documentelor de 

planificare și a unui 

set de evaluare  

80% Stimularea 

participării cadrelor 

didactice la 

programe de formare 

acreditate 

-Participarea la 

cursuri, simpozioane, 

conferințe etc 

-susținerea unor 

activități practice 

-înscrierea și 

susținerea examenului 

de definitivat 

(2 cadre didactice) 

10% 

2. Eficientizarea 

consultanței 

didactice și 

    75% Stimularea tuturor 

cadrelor didactice 

pentru integrarea 

-realizarea educației 

centrată pe copil prin 

utilizarea softurilor 

90% 
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educaționale pentru 

cele două cadre 

didactice debutante 

prin organizarea 

asistențelor și 

interasistențelor 

resurselor 

educaționale 

digitale, a softurilor 

eucaționale adecvate 

conținuturilor, în 

realizarea procesului 

instructiv-educativ  

educaționale și a 

platformelor 

educaționale 

4. Creșterea cu 10% a 

numărului de 

proiecte educaționale 

, prin înregistrarea a 

două proiecte  în 

CAERI, care se vor 

derula pe parcursul 

acestui an școlar 

100% Popularizarea și 

generalizarea 

exemplelor de bună 

pactică prin 

activitatea cercului 

județean Step by 

Step 

Activitate practică ” 

Învață de la toate”- 

Step by Step 

100% 

 

 

Responsabil comisie, prof. Stoica Ana 

 

VI.7 COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR 

 

 

ACTIVITATI REALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Lecție deschisă 

14.02.2018 clasa a VII-a B 

,,Cunoașterea de sine” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Crăciun 

Minodora 

2. Lecție deschisă 

16.03.2018 clasa a VIII-a B 

,,Cartea, cel mai bun prieten al 

meu” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Frîncu Daniela 

3. Lecție deschisă 

20.04.2018 ” clasa a VIII-a A  

,,Internetul și pericolele sale ” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Rotilă Andreea 

4. Lecție deschisă 

17.05.2018 clasa a V-a A 

,,Ocupații de ieri, ocupații de azi” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

5 Asistență 

15.02.2018,cls VIII B, prof. 

Frîncu Daniela 

,,Vulnerabilitățile mediului în 

care mă aflu” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

6 Asistență 

16.02.2018, cls. VIII A, prof. 

Rotilă Andreea 

,,Gândirea critică” 

   elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

7 Asistență elevii clasei prof. Coțoapă Tatiana 
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16.02.2018, cls VI A, prof. Duță 

Daniela 

,,Idealul de viață” 

membrii comisiei 

metodice 

8 Asistență 

16.02.2018, cls VII A, prof. 

Boloș Meda 

,,Eu și  familia mea” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

9 Asistență 

13.03.2018, cls a VI-a B, prof.  

Baciu Leonida 

,,Prietenia” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

10 Asistență 

14.03.2018, cls VII B, prof. 

Crăciun Minodora 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

11 Asistență 

16.03.2018, cls. VI a, prof. Duță 

Daniela 

,,Timpul meu liber” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

12 Referat: 

,,Ora de dirigenție și importanța 

ei în procesul de formare a 

elevului”-14.02.2018 

elevii,  

membrii comisiei 
prof. Coțoapă Tatiana  

13 Referat: 

,,Alimentația corectă a 

adolescentului”-16.03.2018 

elevii,  

membrii comisiei 
prof. Frîncu Daniela 

14 Referat: 

,,Locul și rolul profesorului și 

dirigintelui în procesul de 

învățământ”-20.04.2018 

elevii,  

membrii comisiei 
prof. Boloș Meda 

15 Referat: 

,,Prevenirea și combaterea 

eșecului școlar”,20.04.2018 

elevii,  

membrii comisiei 
prof. Crăciun Minodora 

16 Referat: 

,,Ora de dirigenție în contextul 

integrării activității instructiv- 

educative a profesorului 

diriginte”-17.05.2018 

elevii,  

membrii comisiei 
prof. Baciu Leonida 

17 Referat: 

,,Elaborarea unui model de 

educație pemtru carieră în 

activitățilede la clasă”-7.06.2018 

elevii,  

membrii comisiei 
prof. Duță  Daniela 

 

Responsabilul comisiei, prof. Coțoapă Tatiana 
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VII. ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE 

 

                 VII.1 RAPORTUL COMISIEI DE FORMARE CONTINUĂ 

 

ACTIVITATI REALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI 

NR

. 

CR

T. 

ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1. Interasistență ,,Timpul istoric. Banda 

timpului’- clasa a IV-a B  Prof. înv. primar 

Tudorie Georgeta  26 .09.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

2. Asistență Matematica ,,Test initial’’-clasa a 

III-a A - Prof. înv. primar 

Ivănică Nedelcu Otilia   26 .09.2017 

-elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

Dovîncă Adriana 

 

3. Asistență Matematica ,,Aflarea termenului 

necunoscut’’- clasa a II-a A-Prof. înv. 

primar Dovîncă Adriana 

27 .09.2017 

-elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

Ivănică 0tilia 

4. Asistență ,,Colaj-Fluturele’’- AVAP-clasa a 

III-aB, Prof. înv. primar Floștoiu Mihaela 

28.09.2017 

- elevii clasei 

 
-

prof.înv.primar:Tudorie 

Georgeta 

5 Referat: ,,Parteneriatul instituțional și rolul 

lui în cadrul intervenției educaționale’’- 

prof. Coțoapă Tatiana. 

29.09.2017 

- membrii comisiei 

metodice 
- membrii comisiei 

metodice 

 

6 Referat: ,,Eficiența dirigintelui’’- prof. 

Baciu Leonida 29.09.2017 

- membrii comisiei 

metodice 

 

- membrii comisiei 

metodice 

7 Asistență ,,Familia. Arborele genealogic al 

familiei’’- clasa a IV-a B - Prof. înv. primar 

Tudorie Georgeta 10.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

 

8 Asistență – MEM ,,Calendarul naturii’’-

,,Numărul și cifra 1’’- clasa Pregătitoare 

Prof. înv. primar CobeanuMihaela 

10.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

Ghiță Cristina 

9 Asistență ,,Lumea profesiilor’’- clasa     a 

VII-a A - prof. Boloș Meda 13.10.2017 

-elevii clasei 

 
-prof. Coțoapă Tatiana 

10 Asistență ,,Cuvântul. Despărțirea în 

silabe’’- clasa a IV-a A- Prof. inv. primar 

Guzu Camelia 13.10.2017 

- elevii clasei 

 

 

-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

11 Asistență – CLR ,,Cuvinte cu diftongul 

oa’’- clasa I A Prof. înv. primar Ghiță 

Cristina 16.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 
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12 Asistență ,,Grupurile, apartenența la 

grup’’- clasa a VI-a B - prof. Baciu 

Leonida   17.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof.Coțoapă Tatiana 

13 Asistență ,,Scăderea cu trecere peste 

ordin.Probleme cu una, două operații’’--

clasa a II-a B Inv.Ungureanu Anica   

17.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

Floștoiu Mihaela 

-prof. înv. primar: 

Ghiță Cristina 

14 Asistență ,,Motivația învățării’’-            a 

VII-a B - prof. Crăciun Minodora 

18.10.2017 

- elevii clasei 

 

 

-prof. Coțoapă Tatiana 

15 Asistență ,,Buratino’’- de Alexei Tolstoi - în 

universul textului - clasa a II-a A-Prof. înv. 

Primar Dovîncă Adriana 

19.10.2017 

- elevii clasei 

 

 

-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

 

16 Asistență ,,Scăderea cu trecere peste 

ordin.’’ clasa a II-a A- Prof.înv.primar: 

Dovîncă Adriana 19.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

Ghiță Cristina 

 

17 Lectie deschisă ,Siguranța pe Internet’’-

clasaa VIII-a A prof. Vlase Georgiana 

20.10.2017 

- elevii clasei 

 
- membrii comisiei 

metodice 

 

18 Asistență ,,Formații de deplasare’’-clasa 

Pregătitoare-Prof. înv. primar Cobeanu 

Mihaela 20.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

19 Asistență – MEM ,,Scăderea numerelor 

naturale de la 0 la 10’’- clasa a I-a B 

Prof. înv. primarPanaiteNicoleta 

23.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

20 Asistență ,,Scăderea numerelor naturale 

până la 10000 fără trecere peste ordin’’-

clasa a III-a B - Prof. înv. primar: 

Floștoiu Mihaela  23.10.2017 

- elevii clasei 

 

 

-prof. înv. primar: 

Tudorie Georgeta 

21 Asistență ,,Scăderea numerelor naturale 

până la 10000 fără trecere peste ordin’’-

clasa a III-a A - Prof. înv. primar: 

Ivănică Nedelcu Otilia  24.10.2017 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

Floștoiu Mihaela 

- prof. înv. primar: 

Ghiță Cristina 

22  Asistență ,,Trăiesc  sănătos’’- clasa       a 

VIII-a B - prof. Frîncu Daniela 

26.10.2017 

- elevii clasei 

 
- prof. Coțoapă Tatiana 

23 Asistență - Limba română ,,Bunicul’’- de 

Barbu St. Delavrancea - clasa a III-a B Prof. 

înv. primar Floștoiu Mihaela 

26.10.2017 

- elevii clasei 

 

 

-prof. înv. primar: 

Ghiță Cristina 

24 Referat ,,Rolul elevului și al dirigintelui în 

obținerea performanței școlare’’- prof.  

Frîncu Daniela  27.10.2017 

- membrii comisiei 

metodice 

 

- membrii comisiei 

metodice 

 

25 Asistență – Matematica ,,Adunarea si 

scăderea numerelor naturale de la 0 la 

1000000’’ - clasa a IV-a B- Prof. înv. 

primar Tudorie Georgeta 09.11.2017 

 

- elevii clasei 

 

-prof. înv. primar: 

Ghiță Cristina 
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26 Referat ,,Managementul informațiilor și al 

învățării’’- prof. Boloș Meda Luciana 

24.11.2017 

- membrii comisiei 

metodice 

 

-membrii comisiei 

metodice 

27 Interasistență ,,Modalități de gestionare 

aemoțiilor’’- clasa a V-a A - prof. Coțoapă 

Tatiana 7.12.2017 

- membrii comisiei 

metodice 

-prof. Duta Daniela 

28 Referat ,,Autocunoaștere  și dezvoltare 

personală’’- prof. Vlase  Georgiana 

22.12.2017 

- membrii comisiei 

metodice 

 

-membrii comisiei 

metodice 

 

29 

Referat ,,Cunoașterea temeinică a 

colectivului clasei’’- prof. Duță Daniela 

22.12.2017 

- membrii comisiei 

metodice 

 

-membrii comisiei 

metodice 

30 Referat ,,Rolul imaginii de televiziune în 

influențarea comportamentului elevilor’’- 

prof. Crăciun Minodora 

26.01. 2018 

-membrii comisiei 

metodice 

-membrii comisiei 

metodice 

31 Asistență ,,Primavara-colaj’’- AVAP-clasa 

a II-a B Inv.Ungureanu Anica  14.03.2018 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

32 Asistență ,,Miscari libere sugerate de 

text’’- Muzica si miscare- clasa I A 

Prof. înv. primar Ghiță Cristina 

20.03.2018 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

33 Asistență,,D-l Goe’’, I.L.Caragiale -

Comunicare în lb.romana-clasa aII-a A- 

Prof. înv. primar  Dovîncă Adriana 

21.03.2018 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

34 Asistență ,,Vaza cu lalele’’- AVAP- clasa a 

III-a B Prof. înv. primar Floștoiu Mihaela 

22.03.2018 

- elevii clasei 

 
- prof. înv. primar: 

Tudorie Georgeta 

 

35 Asistență ,,Importanta invatarii pentru 

propria persoana’’- Dezvoltare personala - 

clasa I B Prof. înv. primar Panaite Nicoleta 

23.03.2018 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

Floștoiu Mihaela 

36 Asistență ,,Adunarea si scaderea cu 3 

unitati( 0- 20) cu si fara trecere peste 

ordin’’- MEM - clasa Pregătitoare - Prof. 

înv. primar Cobeanu Mihaela 

26.03.2018 

 

- elevii clasei 

 

-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

37 Asistență ,,Efectele diferitelor interactiuni 

dintre corpuri - Deformarea corpurilor’’- 

Stiinte ale naturii - clasa  

a III-a A -Prof.înv.primar: Ivănică Nedelcu 

Otilia  11.04.2018 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

Floștoiu Mihaela 

38 Asistență ,,Organizarea administrativa a 

Romaniei’’- Geografie - clasa a IV-a B- 

Prof. înv. Primar Tudorie Georgeta 

11.04.2018 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 

39 Asistență ,,Cucerirea independentei de stat-

Carol I’’- Istorie - clasa a IV-a A- Prof. 

înv. primar Guzu Camelia 

- elevii clasei 

 
-prof. înv. primar: 

FloștoiuMihaela 
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17.04.2018 

 

40 

Lecție deschisă 14.02.2018 clasa a VII-a B 

,,Cunoașterea de sine” 

 

- elevii clasei, 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Crăciun 

Minodora 

41 Lecție deschisă 16.03.2018 clasa a VIII-a B 

,,Cartea, cel mai bun prieten al meu” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Frîncu Daniela 

42 Lecție deschisă 20.04.2018  clasa a VIII-a 

A  ,,Internetul și pericolele sale ” 

 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Rotilă Andreea 

43 Lecție deschisă 17.05.2018 clasa a V-a A 

,,Ocupații de ieri, ocupații de azi” 

 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

44 Asistență 15.02.2018, cls VIII B, prof. 

Frîncu Daniela ,,Vulnerabilitățile mediului 

în care mă aflu” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

45 Asistență 16.02.2018, cls. VIII A, prof. 

Rotilă Andreea ,,Gândirea critică” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

46 Asistență 16.02.2018, cls VI A, prof. Duță 

Daniela ,,Idealul de viață” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

47 Asistență 16.02.2018, cls VII A, prof. Boloș 

Meda ,,Eu și  familia mea” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

48 Asistență 13.03.2018, cls a VI-a B, prof.  

Baciu Leonida ,,Prietenia” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

49 Asistență 14.03.2018, cls VII B, prof. 

Crăciun Minodora 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

50 Asistență 16.03.2018, cls. VI a, prof. Duță 

Daniela ,,Timpul meu liber” 

elevii clasei 

membrii comisiei 

metodice 

prof. Coțoapă Tatiana 

51 Referat ,,Ora de dirigenție și importanța ei 

în procesul de formare a elevului”-

14.02.2018 

membrii comisiei 

metodice 
prof. Coțoapă Tatiana  

52 Referat ,,Alimentația corectă a 

adolescentului” - 16.03.2018 

membrii comisiei 

metodice 
prof. Frîncu Daniela 

53 Referat ,,Locul și rolul profesorului și 

dirigintelui în procesul de învățământ”-

20.04.2018 

membrii comisiei 

metodice 
prof. Boloș Meda 

 

54 

Referat ,,Prevenirea și combaterea eșecului 

școlar”, 20.04.2018 

membrii comisiei 

metodice 
prof. Crăciun Minodora 

55 Referat ,,Ora de dirigenție în contextul 

integrării activității instructiv- educative a 

profesorului diriginte”-17.05.2018 

membrii comisiei 

metodice 
prof. Baciu Leonida 

56 Referat ,,Elaborarea unui model de educație 

pemtru carieră în activitățilede la clasă”-

7.06.2018 

membrii comisiei 

metodice 
prof. Duță  Daniela 
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ACTIVITATI NEREALIZATE  CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR.C

RT 

ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIAR) 

MOTIVUL NEREALIZARII 

1. -   

ACTIVITATI REALIZATE  NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL 

COMISIEI 

NR. 

CRT 

ACTIVITATE  GRUP TINTA 

(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Cerc pedagogic: 21.11.2017 - Liceul 

Aurel Vlaicu Breaza - cls. a III-a 

Activitatea extracurriculară în cadrul 

proiectului ,,Hai să …Teatru!’’ 

Referat: ”Prevenirea eșecului 

școlar prin tratarea diferențiată a 

elevilor-exemple de bună 

practică”  

 

Cerc pedagogic: 21.11.2017-Scoala 

Gim. Principesa Maria - Sinaia –

Clasa Pregatitoare 

Referat: ,,Prevenirea 

abandonului scolar’’- Prof. inv. 

primar:Cobeanu Mihaela 

 

Cerc pedagogic: 27.03.2018- 

,,Avem nevoie unii de altii’’-Scoala 

Gimnaziala ,,George 

Enescu’’Sinaia - clasa I –Prof. inv. 

primar: PanaiteNicoleta 

Referat: ”Integrarea elementelor 

de educatie experientiala prin 

intermediul activitatilor de tip 

outdoor” 

 

Cerc pedagogic: 18.04.2018 ,,S 

Activating students through 

CLIL methods’’- Scoala 

Gimnaziala ,,George Enescu’’ 

Sinaia -clasele: a V-a, a VI-a, a 

VIII-a - coordonator : prof. Bolos 

Meda-Luciana 

 

Referat: ,,Activating students 

through CLIL methods’’- Scoala 

Gimnaziala ,,Matei 

Basarab’’Brebu 

-prof.Irina Dorina Deaconu 

-prof.Ana-Maria Teleanu 

ELEVII 

CICLULUI 

PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVII 

CICLULUI 

PRIMAR 

 

 

 

 

ELEVII 

CICLULUI 

PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVII 

CICLULUI 

GIMNAZIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF.INV.PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF.INV.PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

PROF.INV.PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF.DE LB.ENGLEZA 
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Cerc pedagogic: 05.2018 Scoala 

Gimnaziala ,,George 

Enescu’’Sinaia-clasa 

-prof. Frincu Daniela 

 

 

 

 

ELEVII    

CICLULUI 

GIMNAZIAL 

 

 

 

PROF.DE LB.ROMANA 

6 INCURSIUNI ÎN LUMEA 

BASMELOR UNIVERSALE ȘI A 

POVEȘTILOR  

(PROIECT JUDEȚEAN) 

ELEVII 

CICLULUI 

PRIMAR 

GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

7 SĂRBĂTORILE DE SUFLET 

ALE ROMÂNILOR (PROIECT 

JUDEȚEAN) 

ELEVII 

CICLULUI 

PRIMAR 

GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

   8 

 

ROREC (PROIECT NAȚIONAL) ELEVII 

CICLULUI 

PRIMAR 

GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

 9 

 

CLUBUL ROTARY (PROIECT 

JUDEȚEAN) 

ELEVII 

CICLULUI 

PRIMAR 

GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 

DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

10 PRIETENII SISTEMULUI 

IMUNITAR (PROIECT 

INTERJUDEȚEAN) 

ELEVII 

CICLULUI 

PRIMAR 

GHIȚĂ CRISTINA 

COBEANU MIHAELA 

PANAITE NICOLETA 

UNGUREANU ANICA 
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DOVÎNCĂ ADRIANA 

FOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

TUDORIE GEORGETA 

GUZU CAMELIA 

11 VLADIMIR COLIN – „BASMELE 

OMULUI” (ACTIVITATE LA 

BIBLIOTECĂ) 

ELEVII CLASEI 

A III-A A 
IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

12 „OCTAVIAN GOGA” 

 (ACTIVITATE LA 

BIBLIOTECĂ)  

ELEVII CLASEI 

A III-A B 
FLOȘTOIU MIHAELA 

13 CONCURS –„BUCURIA 

LECTURII” (ACTIVITATE LA 

BIBLIOTECĂ) 

ELEVII CLASEI 

A III-A B 
FLOȘTOIU MIHAELA 

14 „GRIGORE ALEXANDRESCU”  

(ACTIVITATE LA BIBLIOTECĂ) 

ELEVII CLASEI 

A III-A B 
FLOȘTOIU MIHAELA 

15 

 

„COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN 

FAMILIE”  

(PROIECT ÎN COLABORARE CU 

POLIȚIA ORAȘULUI SINAIA) 

 

ELEVII 

CLASELOR A 

III-A ȘI A IV-A 

FLOȘTOIU MIHAELA 

IVĂNICĂ-NEDELCU 

OTILIA 

GUZU CAMELIA 

TUDORIE GEORGETA 

16 

 

17 

 

18 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

23 

Festivitatea de deschidere a anului 

școlar - 11.IX.2017 

,,Ziua Educației’’- Cupa Dorian-in 

memoriam - 5.X.2017 

,,Carnavalul dovlecilor’’- 

28.X.2016 

,,Săptămâna Educației Globale’’-

21.11-2017-24.11.2017 

,,Să cinstim istoria patriei!- 

1 Decembrie’’- 29.XI.2017 

,,Spirit de Crăciun’’- 22.XII.2017 

,,Dor de Eminescu’’- 15.I.2018 

,,Să cinstim istoria patriei!’’-Ziua 

Unirii - Spectacol la Centrul 

Cultural Carmen Silya’’Sinaia-

24.I.2018 

ELEVII ȘCOLII CADRELE DIDACTICE 

 

 

Parteneriate: 

1.Concurs județean ,,Cuvânt și culoare’’- prof. înv. primarGuzu Camelia, prof. înv. primar 

Ghiță Cristina,  prof. înv. primar Cobeanu Mihaela 

2.Concurs național ,,Amintiri din copilărie’’- prof. înv. primar Ghiță Cristina și toți învățătorii 

3.Concurs ,,Gazeta matematica’’- prof. înv. primar Guzu Camelia 

4.Concurs ,,Comper’’- prof. înv. primar Ghiță Cristina 

5.,,Sărbătorile de suflet ale românilor’’-parteneriat cu Scoala Adâncata, Scoala Ion 

Campineanu-Campina, Liceul Simion Stolnicu-Comarnic, Liceul Teoretic Azuga, Colegiul Ion 

Kalinderu Busteni, Scoala Gim.Nestor Urechea Busteni - prof. înv. primar  Guzu Camelia 

6.,,Hai să dăm mână cu mână !’’ –parteneriat cu școala de la  Cârțișoara 

7.Concurs ,,Eurojunior’’- prof. înv. Primar Tudorie Georgeta 
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8.Concurs ,,Lapopas in universal cunoasterii’’- prof. înv. primar: Guzu Camelia, Scoala Gim. 

B. P. Hasdeu Campina 

9.Proiect ,,Incursiuni in lumea basmelor universale si a povestilor copilariei’’-prof. înv. Primar 

Guzu Camelia, prof. Craciun Minodora 

10.Parteneriat cu Politia Orasului Sinaia - prof. înv. Primar Guzu Camelia. 

Activitatea de perfecționare: 

1.Prof. Belu Radu: ,,Abordari moderne in psihologia speciala’’ 

2. Prof. înv. primar  Guzu Camelia - ,,Management Educațional’’ 

 - ,,Evaluarea cadrelor didactice care susțin grade’’ 

- ,,Colocviu pentru gradul I ’’ 

3.Prof. inv. primar Panaite Nicoleta - ,,Educatie pentru valori comportamentale’’- CCD 

Prahova 

-,,Utilizare TIC in procesul de predare-invatare- Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor 

si elevilor’’-Asociatia ,,GO-AHEAD’’ 

4.Prof. înv. Primar Cobeanu Mihaela –Sustinerea inspectiei speciale pentru gradul I 

 -Sustinerea lucrarii de disertatie ,,Managementul calitatii – Analiza calitativa a relatiei de 

comunicare professor-elev la ciclul primar’’-Universitatea Bucuresti - Master Management 

Educational 

Concluzii 

-  toate activitatile prevazute in planul managerial al fiecarei arii curriculare s-au desfasurat 

conform graficului din dosarele catedrelor; 

- toti membri catedrelor au parcurs integral materia si s-au implicat activ in realizarea 

activitatilor extracurriculare, 

-  elaborarea corecta si la timp a planificarilor;  

-  studierea si adaptarea programei scolare la cerintele claselor de elevi; 

PUNCTE TARI: 

1. încadrarea cu profesori,învățători si educatori titulari, bine pregătiţi; 

2. preocupareaprofesorilorpentruperfecţionarecontinuă; 

3. realizareanumeroaseloractivităţiextracurriculare. 

PUNCTE SLABE: 

 -    interesul redus pentru înscrierea la cursuri de formare continuă. 

 

Responsabilului comisiei, prof. Floștoiu Mihaela 
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VII.2 RAPORTUL PRIVIND ACTIVITAȚILE EXTRAȘOLARE/EXTRACURRICULARE 

 

SEMESTRUL I 

 

Nr.

crt. 

Denumirea activității Tipul de 

activitate 

Termen Coordonator Parteneri 

1. Festivitatea de 

deschidere a anului 

școlar. 

Familiarizarea elevilor 

cu diriginții și 

profesorii. 

Organizarea 

colectivelor de elevi. 

Educație 

civică 

11 

septembrie 

2017 

Dir. prof. 

Tudor 

Simona 

Primăria orașului 

Sinaia, Poliția 

Sinaia, Preotul paroh 

de la Biserica „Sf. 

Ilie”, Părinții 

elevilor. 

2.  Ziua Educației 

Activități cu tematică 

specifică. 

Cupa Dorian-in 

memoriam – finala 

campionatului de 

baschet. 

Educație 

fizică 

Educație 

moral-civică 

5 octombrie 

2017 

Prof. Baciu 

Leonida 

Familia Teodorescu, 

părinții elevilor, foști 

profesori și foști 

absolvenți ai Școlii 

Gimnaziale „George 

Enescu”; Elevi ai 

Colegiului „Mihail 

Cantacuzino” Sinaia 

3.  Săptămâna Educației 

globale 

 

Educație  

interculturală 

18 - 26 

noiembrie 

2017 

Învățătorii și 

diriginții 

fiecărei clase. 

Părinții elevilor. 

4. „Să cinstim istoria 

patriei!”–1 Decembrie  

Ziua Națională a 

României 

Panouri/mape tematice 

Educație 

patriotică 

28 noiembrie 

2017 

Prof. 

Brăslașu 

Constanța 

 

5. „Spirit de Crăciun” 

Clasele pregătitoare-IV 

– serbare de Crăciun 

Activitate în cadrul 

Proiectului Sărbătorile 

de suflet ale românilor. 

Educație 

religioasă și 

moral – 

civică 

Educație 

interculturală 

Decembrie 

2017 

Dir. prof. 

Tudor 

Simona, 

Învățătorii/ 

Diriginții 

fiecărei clase. 

Primăria orașului 

Sinaia, părinții 

elevilor,  

Centrul Internațional 

„Casino” Sinaia. 

6.  „Dor de Eminescu” 

Șezătoare literară, 

realizări/prezentări 

Power Point 

Educație 

culturală 

15 ianuarie 

2018 

 

Prof. Frîncu 

Daniela,  

prof. Crăciun 

Minodora 

Bibliotecarul școlii – 

Arhire Cristina 

7. „Să cinstim istoria 

patriei!” – Ziua Unirii 

Principatelor Române 

Panouri tematice, 

expoziții de desene. 

Educațe 

patriotică 

 23 ianuarie 

2018 

Prof. Ciuche 

Gheorghița 
 

 

 



Colegiul „Mihail Cantacuzino”, oraşul Sinaia    

Calea Bucureşti nr. 40 

 Tel./Fax: 0244311931 

 Cod fiscal 2845370 

 
68 

 

 

SEMESTRUL AL II-LEA 

Nr.

crt. 

Denumirea activității Tipul de 

activitate 

Termen Coordonator Parteneri 

1. Dragobetele – 

Sărbătoarea iubirii 

Activitate desfășurată în 

cadrul  

Proiectului Sărbătorile 

de suflet ale românilor 

Atelier de 

creație 

23 februarie 

2018 

Prof. Crăciun 

Minodora 

Părinții elevilor, 

școlile partenere 

2.  Mărțișorul românesc 

Activitate desfășurată în 

cadrul  

Proiectului Sărbătorile 

de suflet ale românilor 

Atelier de 

creație 

1 martie 2018 Prof. înv. 

primar Guzu 

Camelia 

Părinții elevilor, 

școlile partenere 

3.  Hristos a înviat! 

Activitate desfășurată în 

cadrul  

Proiectului Sărbătorile 

de suflet ale românilor 

Atelier de 

creație 

aprilie 2018 Învățătorii și 

diriginții 

fiecărei clase. 

Părinții elevilor, 

școlile partenere. 

4. Concursul  

File de poveste din 

cadrul Proiectului 

Educațional Județean 

Incursiuni în lumea 

basmelor universale și 

a poveștilor copilăriei. 

Concurs 

interdiscipli-

nar 

21 aprilie 

2018 

Învățătorii/ 

Diriginții 

fiecărei clase. 

Părinții elevilor, 

școlile partenere. 

5. Ziua Europei Vizită la 

Primăria 

orașului 

Sinaia 

9 mai 2018 Diriginții 

claselor a 

VII-a și a 

VIII-a. 

Primăria orașului 

Sinaia. 

6.  Ziua Copilului Activități 

interactive 

1 iunie 2018 

 

Învățătorii/ 

Diriginții  

Primăria orașului 

Sinaia 

7. Ziua Învățătorului Activități 

interactive, 

ateliere 

sportive. 

5 iunie 2018 

 

Învățătorii/ 

Diriginții 

fiecărei clase. 

Părinții elevilor 

 

Activitățile extrașcolare mai sus menționate au fost stabilite în urma consultărilor cu 

profesorii și elevii, iar patru dintre ele au făcut parte din Proiectul Regional Sărbătorile de suflet 

ale românilor, aflat la a doua ediție. Totodată, în luna aprilie s-a desfășurat Concursul 

interdisciplinar File de poveste din cadrul Proiectului Educațional Județean                 Incursiuni 

în lumea basmelor universale și a poveștilor copilăriei.  La acestea s-au adăugat și alte activități 

la care elevii au participat cu interes, alături de colegii lor și de cadrele didactice. Dintre acestea 

pot fi menționate Ziua Cercetașilor Parașutiști, din data de 17 noiembrie 2017, la care au 

participat elevi coordonați de prof. Baciu Leonida și                 prof. Duță Daniela, Ora 

Pământului, marcată de elevii noștri în data de 24.03.2018, coordonați de prof. Coțoapă Tatiana 
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și prof. înv.primar Guzu Camelia, Ziua Francofoniei, în data de 20.03.2018, sub îndrumarea 

dnei. prof. Rotilă Andreea și Stop violenței infantile, activitate derulată în parteneriat cu Poliția 

orașului Sinaia, în data de 1.03.2018. 

 

 

Ziua Educației – 5 octombrie 2017 

A fost sărbătorită de elevii școlii noastre prin participarea la Cupa Dorian-in memoriam – 

finala campionatului de baschet, devenită tradiție a unității de învățământ. Activitățile au avut 

o tematică specifică, anume jocul și sportul, iar copiii au fost foarte entuziasmați și au așteptat 

cu nerăbdare desfășurarea meciului de baschet. Acesta s-a realizat cu sprijinul profesorilor de 

educație fizică ai școlii, familiei Teodorescu, dar li a unor foști elevi ai școli, care au participat 

în calitate de arbitri. Activitatea s-a desfășurat în data de 5 octombrie 2017, a implicat elevii 

întregii unități de învățământ, fiind coordonată de prof. Baciu Leonida și director prof. Tudor 

Simona. 

 

 

Săptămâna Educației Globale, derulată la nivel național în perioada 18-26 noiembrie 2017, 

s-a desfășurat și la Școala Gimnazială George Enescu din Sinaia pe 24, 25 și 26 noiembrie. 

Activitățile au fost diverse și au implicat elevii întregii școli, pornind de la dezbateri și joc de 

rol și realizarea mai multor ateliere de creație, respectând tema de anul acesta a săpămânii, 

anume Lumea mea depinde de noi. 
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„Să cinstim istoria patriei!”– 1 Decembrie - Ziua Națională a României 

Activitatea s-a derulat prin realizarea unor ateliere tematice în cadrul cărora elevii au realizat 

panouri și mape cu tema zilei. De asemenea, elevii împreună cu diriginții, învățătorii și alte 

cadre didactice din școală au participat la activitățile ce au marcat această zi, organizate de 

Primăria orașului Sinaia, iar elevii clasei pregătitoare A, coordonați de prof. înv.primar 

Cobeanu Mihaela au sărbătorit Ziua Națională a României prin recitarea mai multor poezii. 
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„Spirit de Crăciun” – activitatea s-a desfășurat în cadrul Proiectului Educațional Județean 

Sărbătorile de suflet ale românilor, aflat la a doua ediție și a constat în realizarea de către elevi 

a mai multor ornamente și decorațiuni de Crăciun și organizarea mai multor serbări cu tema 

sărbătorii Nașterii Domnului.  

 

 
Dor de Eminescu – activitatea s-a desfășurat în data de 15 ianuarie 2018 și a avut ca scop 

apropierea elevilor de opera literară a Luceafărului poeziei românești. Activitatea a fost 

coordonată de prof. Frîncu Daniela și prof. Crăciun Minodora, în colaborare cu dna. bibliotecar 

Arhire Cristina, la nivelul claselor gimnaziale și de fiecare învățător, la nivelul claselor 

pregătitoare – a IV-a. Elevii au recitat poezii ale marelui poet, au realizat panouri și desene 

având ca sursă de inspirație imaginarul poetic redat în opera literară a scriitorului. 
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Ziua Unirii Principatelor Române  a fost marcată prin realizarea de către elevi a unor panouri 

tematice și desene care să înfățișeze acest eveniment istoric, acestea făcând parte dintr-o 

expoziție realizată în școală și au prezentat detalii și momente marcante ale acestei zile, care pe 

ei i-au impresionat. 

 

Dragobetele – sărbătoarea iubirii 

Prima activitate extrașcolară a semestrului al doilea este și una dintre activitățile din cadrul 

Proiectului Județean Sărbătorile de suflet ale românilor, la care elevii au participat cu interes, 

dovedindu-și calitățile artistice, dar și spiritul competitiv. Activitatea s-a desfășurat sub forma 

unui concurs de creație artistică, plastică și literară, iar parteneri au fost elevi ai Școlii 

Gimnaziale Nestor Urechia Bușteni, Școala Gimnazială din Poiana Țapului,                          Liceul 

Simion Stolnicul din Comarnic sau Liceul Teoretic Azuga. Lucrările elevilor au fost jurizate, 

iar aceștia au primit premii sub formă de diplome pentru munca depusă. 

 

                   

 

Mărțișorul românesc  

În cadrul acestei activități elevii au realizat felicitări, mărțișoare și chiar creații literare. 

Activitatea a fost cea de-a treia din cadrul Proiectului Sărbătorile de suflet ale românilor, iar la 

realizarea lucrărilor au luat parte elevi ai ciclului primar și cel gimnazial, precum și preșcolari, 

din școala noastră și din unitățile partenere la proiect, Școala Gimnazială  Ion Câmpineanu din 

Câmpina și Școala nr. 3 Pompiliu Dan din Brașov. Elevii au fost coordonați de cadrele didactice 

îndrumătoare, iar lucrările lor au fost expuse pentru a putea fi admirate de cei interesați, la 

panoul școlii. 
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Hristos a înviat!  

Activitatea a fost ultima din cadrul proiectului derulat de școala noastră și a constat într-un 

amplu atelier de creație artistico-plastică la care au participat elevii ai ciclului primar, dar și 

gimnazial și preșcolari. Aceștia au încondeiat ouă, au realizat figurine de Paște, din diferite 

materiale și au demonstrat adevărate aptitudini artistice prin felicitările realizate. Toate 

produsele muncii lor au fost expuse în cadrul campaniei Din suflet, dăruim pentru suflet! 

Această campanie a avut ca scop strângerea de fonduri pentru ajutorarea mamei unuia dintre 

elevii școlii, iar copiii au fost entuziasmați și fericiți să participe la activitate. 
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Ziua Europei 

Ziua Europei a fost sărbătorită de elevii școlii noastre prin realizarea unor ateliere de dezbateri 

și de creație artistică la care copiii au participat cu mare interes. Elevii claselor a VII-a și a VIII-

a au vizitat Primăria orașului Sinaia, unde au putut afla mai multe informații cu privire la 

Uniunea Europeană și au putut adresa întrebări unor reprezentanți ai instituției. 
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Ziua Copilului 

Una dintre cele mai așteptate activități propuse pentru semestrul al II-lea a fost cea în care am 

sărbătorit copiii de toate vârstele, elevii noștri dragi. Însoțiți de diriginții, învățătorii și 

educatorii lor, elevii și-au sărbătorit ziua prin petrecerile pe care le-au organizat alături de 

colegii lor, prin jocuri și joacă și au participat la activitățile și atelierele organizate de Primăria 

orașului Sinaia. 

 

 

 

Ziua Învățătorului a fost marcată prin activități specifice, elevii luând parte la ateliere sportive 

sau tematice. În egală măsură, au organizat petreceri și au participat la diferite jocuri, realizând 

o paradă a costumelor și a personajelor de poveste și dansuri pe care le-au prezentat în fața 

părinților. 

Director, Prof. Tudor Elena Simona        
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VIII. ACTIVITATEA LA NIVEL DE MANAGEMENT 

 

               Raport privind evaluarea activității manageriale  

           în anul școlar 2018-2019 

Introducere 

„Şcoala nu este ceva de azi pentru mâine, ci este o investiţie în viitorul copiilor noștri, nu 

doar la nivelul cunoştinţelor, ci şi la nivelul caracterului.” 

Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia și-a propus să devină promotor al valorilor 

europene și învăţământului orientat pe creativitate, cunoştinţe, competenţe şi abilităţi utile în 

viață și societate.  

Cu o vechime de peste 130 de ani, unitatea şcolară a contribuit permanent la dezvoltarea şi 

înfrumuseţarea mediului cultural sinăian, fiind o instituţie de elită care a avut în vedere 

asigurarea calităţii actului educativ la standardele europene.  

În anul școlar 2017-2018, Şcoala Gimnazială „George Enescu” a avut în subordine trei structuri: 

Grădiniţa cu program prelungit şi normal „George Enescu”, înfiinţată în anul 2012, Grădiniţa 

cu program prelungit „Floare de Colţ” şi Grădiniţa cu program normal „Fluturaşii”.  

Managementul unității a fost asigurat de director – prof. Tudor Simona, director adjunct – prof. 

Comărniceanu Carmen și de Consiliul de Administrație al unității format din:  

Tudor Elena Simona – director 

Comărniceanu Carmen Ioana – director adjunct 

Frîncu Daniela – profesor limba și literatura română, reprezentant al cadrelor didactice,  

Ghiță Cristina – profesor pentru învățământul primar 

Panait Marian-Valerie - reprezentantul primarului 

Crețu Pompiliu - reprezentantul consiliului local 

Vasile Gheorghe – reprezentantul consiliului local 

Diculescu Emilia – reprezentantul părinţilor 

Szain Gabriela – reprezentantul părinţilor 

Crăciun Minodora– secretar 

Boloș Meda - reprezentantul sindicatului 

Școala Gimnazială „George Enescu” s-a dovedit a fi o instituție de încredere, flexibilă, cu 

experienţă în domeniul educaţiei, cu personal dedicat și elevi implicați, care au avut un scop 

comun, acela de a face ca aspirațiile viitoare ale fiecărui copil să devină realitate. Elevii noștri 

au fost încurajați și susținuți să se dezvolte în fiecare zi, având la dispoziție oportunități 

extraordinare de educație și o varietate de proiecte educaționale și activități extracurriculare. 

Atmosfera plină de creativitate din școala noastră a permis tuturor elevilor să își dezvolte 

abilitățile educaționale într-un mediu familial, care a contribuit la creșterea stimei de sine. 

Suntem foarte mândri de succesul nostru școlar, de rezultatele excepționale obținute în ultimii 

cinci ani la examenele de Evaluare Națională, rezultate care au permis elevilor noștri admiterea 

la licee de top din județ sau din țară. 

Împreună, am descoperit pe deplin potențialul fiecărui elev care ni s-a alăturat la Școala 

Gimnazială „George Enescu” Sinaia. 
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Stategia adoptată la nivelul Școlii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia a încurajat abordarea 

unui învăţământ modern care a pus accentul pe latura formativă a învăţării, preocupându-se de 

identificarea unor modalităţi eficiente de organizare şi îndrumare a activităţii elevilor. 

Școala Gimnazială „George Enescu” este situată într-o zonă centrală caracterizată în anul școlar 

2017-2018, prin: 

- Număr mare de familii care locuiau în case naționalizate, familii care au fost nevoite să-

și schimbe domiciliul în zona limitrofă a orașului; 

- În zonele arondate școlii predomină casele de vacanță, iar evoluția demografică arată o 

scădere masivă a numărului de copii între 0-7 ani. 

- Centrul de Plasament Sinaia se află în zona arondată unității noastre. 

Astfel, școala s-a adresat și unor grupuri din care au făcut parte copii dezavantajați din punct 

de vedere social, fiind singura unitate gimnazială din oraș care a școlarizat elevi proveniți din 

Centrul de Plasament. În anul școlar 2017-2018 au fost înscriși 43 de elevii din Centrul de 

Plasament.  

Cu toate acestea, rezultatele obţinute la examenele finale relevă buna pregătire pe care şcoala 

noastră o asigură. Conform statisticilor realizate la nivelul județului Prahova, Școala 

Gimnazială „George Enescu” ocupă locul al treilea la nivelul zonei după media de admitere și 

se clasează în primele școli din județ, după procentul de promovabilitate. 

An școlar Elevi 

participanți la 

examen 

Elevi promovați Procent 

promovabilitate 

Procent 

promovabilitate 

pe județ 

2009-2010 56 43 76,79% 84,03% 

2010-2011 47 35 74,47% 80,35% 

2011-2012 34 28 82,35% 72,12% 

2012-2013 29 29 100% 85,94% 

2013-2014 34 34 100% 81,25% 

2014-2015 20 20 100% 89,89% 

2015-2016 24 23 95,84% 80.5% 

2016-2017 25 25 100% 87,6% 

2017-2018 17 14 82,35% 86,7% 

 

În perioada 2012-2016, la nivelul școlii s-au înregistrat rezultate foarte bune atât la olimpiadele 

pe discipline, cât și la concursurile naționale sau județene: o mențiune și două premii speciale 

la olimpiada națională de limba și literatura română, o medalie de bronz la faza națională a 

olimpiadei de matematică, calificarea unui elev la etapa națională a olimpiadei de geografie, iar 

la fazele județene ale olimpiadelor pe discipline sunt 16 premii I, 29 de premii II, 20 premii III, 

47 de mențiuni și opt premii speciale.  

Din aceste considerente, imaginea Școlii Gimnaziale „George Enescu” din Sinaia este aceea de 

comunitate şcolară cu porţile larg deschise spre nou şi schimbare. 
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ANALIZA ACTIVITĂȚII MANAGERIALE 

În august 2018 a fost înaintat ISJ Ph raportul argumentativ însoțit de documentele care probează 

realizarea indicatorilor prevăzuți în fișa postului. 

Prezentul raport este o analiză a principalelor aspecte care au vizat activitatea managerială 

desfășurată la nivelul unității.  

1. Corelarea obiectivelor unităţii cu cele stabilite la nivel naţional şi local 

Stabilirea obiectivelor cuprinse în documentele manageriale strategice şi operaţionale 

prin consultare/colaborare cu autorităţile publice locale, cu consultarea partenerilor sociali, 

în conformitate cu specificul unității de învățământ, ca parte integrantă a strategiei 

educaționale și a politicilor educaționale la nivelul inspectoratului şcolar și a programului de 

guvernare în vigoare; evaluarea riscurilor ce pot afecta atingerea  obiectivelor instituției , în 

calitate de entitate finanțată din fonduri publice  

În documentele manageriale strategice şi operaţionale (PDI, Planurile manageriale - pe 

semestrul I și al II-lea, Planul operational 2017-2018, Programul de dezvoltarea aSistemului de 

control intern managerial), am corelat obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de 

învǎţǎmânt și politicile educaționale de la nivelul inspectoratului școlar cu cele specifice unitǎţii 

noastre şcolare.   

O mare parte a Proiectul de dezvoltare instituţională se concentrează asupra procesului 

educațional. Acesta a fost analizat, pe baza statisticilor realizate, atât la nivelul școlii cât și la 

nivel județean și național, pe cele patru domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale 

și financiare și relații comunitare și de parteneriat. Astfel, calitatea procesului educațional oferit 

de Școala Gimnazială „George Enescu” se reflectă în: 

 Rezultatele obținute la Examenele Naționale; 

 Buna pregătire a corpului profesoral din unitate; 

 Performanțele școlare; 

 Activitățile educative extrașcolare 

 Experienţa în derularea de proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare 

europeană, națională și locală. 

Analiza PEST realizată în Proiectul de dezvoltare instituţională a scos în evidență 

aspecte pe care le regăsim în viziunea și misiunea școlii, precum și în componenta strategică a 

proiectului. Stategia propusă în Proiectul de dezvoltare instituțională a oferit soluții la multe 

dintre problemele depistate în urma acestei analize și a creat condiții pentru redimensionarea 

relaţiei profesor-elev și a unei culturi organizaţionale care să exprime nu numai simbolurile şi 

sloganurile, ci și să genereze tradiţii de bună practică. 

Analiza SWOT - analiza mediului intern din cadrul Școlii Gimnaziale „George 

Enescu” a fost realizată plecând de la indentificarea punctelor tari și a celor slabe pe baza 

rapoartelor privind starea învățământului la nivelul școlii. Au fost stabilite amenințările 

existente în mediul extern și a oportunităților pe care acesta le oferă. Astfel, s-a obținut o 

imagine de ansamblu asupra organizației și au fost stabilite viziunea și misiunea școlii, valorile 

pe care instituția dorește să le promoveze, fixarea țintelor strategice și a obiectivelor stategice. 

Țintele stategice au fost fixate, astfel încât acestea să îmbunătățească punctele slabe 

identificate pe domeniile: curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare, relații 

comunitare și de parteneriat ale unității și să elimine amenințările. Astfel, fiecare țintă strategică 

propusă corespunde unuia dintre cele patru domenii mai sus menționate. 

În urma studiilor efectuate s-au constat următoarele:  



Colegiul „Mihail Cantacuzino”, oraşul Sinaia    

Calea Bucureşti nr. 40 

 Tel./Fax: 0244311931 

 Cod fiscal 2845370 

 
80 

- 80% dintre elevii care nu au înregistrat progres școlar sau care sunt în situații de 

corigență/repetenție sunt elevi proveniți din Centrul de plasament sau din familii defavorizate. 

Pe de altă parte, am constatat că mulți dintre cei care sunt în astfel de situații întâmpină 

dificultăți în acumulrea informațiilor minime, prin metode tradiționale de predare/evaluare. 

Astfel, adaptarea curriculumului la nevoile acestui grup de elevi a constituit pentru unitate o 

prioritate. Drept care, Ţinta strategică 1. Asigurarea egalității de șanse și a accesului la 

educație și pentru copiii instituționalizați si din familii defavorizate a încercat să ofere soluții 

pentru îmbunătățirea acestor puncte slabe. 

-  Formarea continuă a cadrelor didactice a fost și este o preocupare permanentă. 

Pefecționarea prin obținerea examenului de Definitivat și grade didactice sau prin studii 

universitare și postuniversitare va rămâne o componentă primordială a procesului instructiv-

educativ. Din analiza punctelor slabe, s-a constatat că această formare trebuie să fie în 

concordanță și cu evoluția care are loc la nivelul societății, în domeniul informatic. În acest 

context, a fost fixată Ţinta strategică 2. Transformarea şcolii într-o organizaţie care 

încurajează dezvoltarea profesională și promovează performanța cadrelor didactice. 

- Pentru că la nivelul unității se dorește formarea unui absolvent cu competențe și abilități 

care să le permită acestora o integrare ușoară în societate și pe piața muncii, atragerea de surse 

extrabugetare pentru achiziționarea de softuri educaționale, a fost un punct slab care a necesitat 

o imbunătățire. Dezvoltarea fizică a elevilor a impus lucrări de reabilitare pentru baza sportivă 

și a spațiilor de joacă pentru elevi/copii. Cele două aspecte au condus la formularea Ţintei 

strategice 3. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru promovarea unui 

învăţământ modern. 

- Îndeplinirea misiunii Școlii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia conduce la inițierea și 

la dezvoltarea parteneriatelor locale, naționale și internaționale, iar din analiza SWOT reiese 

necesitatea creșterii numărului de proiecte cu finanțare extrabugetară. Astfel, s-a considerat 

oportun fixarea Ţintei strategice 4. Creșterea numărului de proiecte locale, naționale și 

europene cu finanțare extrabugetară. 

Opțiunile strategice sunt formulate pe cele patru domenii, prezentând modalități prin 

care se îndeplinesc țintele strategice. Toate aceste opțiuni strategice au fost argumentate, 

facilitând astfel întocmirea planului operațional pe cele patru domenii. 

A fost elaborat, în colaborare cu directorul-adjunct, după consultarea cu toate cadrele 

didactice, elevii, părinții și autoritățile publice locale reprezentate în Consiliul de Administrație 

al școlii, proiectul de curriculum al școlii. Proiectul de curriculum la decizia şcolii s-a alcătuit 

prin asigurarea pe baza curriculumului naţional: respectarea numărului minim/maxim de ore 

din planurile cadru în vigoare, prin consultarea părinților, elevilor și a reprezentanților 

comunității locale. 

Am avut în atenție activitatea extracurriculară (derularea de proiecte locale și regionale, 

de activităţi educative, implicarea în concursuri județene, interjudețene și naționale). 

Comisia specifică, a activităților educative, coordonată de Consilierul 

educativ/coordonator de proiecte și programe a elaborat proiectul activitǎţilor extracurriculare 

și rapoartele corespunzătoare, iar activitățile –foarte numeroase - s-au derulat ţinându-se cont 

de calendarul evenimentelor de importanţǎ internaţionalǎ, naţionalǎ sau localǎ, de calendarul 

concursurilor şi olimpiadelor şcolare, de elementele de culturǎ organizaţionalǎ, în colaborare 

permanentă cu Inspectoratul Școlar, cu instituţiile educaționale și culturale de profil, cu ONG-

uri sau asociaţii cu care s-au încheiat parteneriate 
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Proiectele mai mari au fost:  

Proiectul „O Europă a meseriilor: trecut și viitor” – finanțat din fondurile alocate în 

pogramul Erasmus+, proiect ce s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani și a fost derulat în cinci 

țări europene: Franța, Italia, Spania, Turcia și România. Beneficiarii acestui proiect au fost 28 

de elevi ai claselor a VI – VIII și 6 cadre didactice din Școala Gimnazială „George Enescu”.  

La sfârșitul celor doi ani, au fost atinse toate obiectivele proiectului.  În august 2017 a fost 

înaintat către Agenția Națională raportul final al proiectului, iar ultima tranșă de bani a fost 

alocată în perioada noiembrie-decembrie 2017. 

Proiectul educațional „What makes me laugh!” care a avut loc între Sunnigwell Church of 

England Primary School și Școala Gimnazială „George Enescu” proiect prin intermediul căruia 

elevii s-au putut exprima prin artă — fotografie, pictură, desen — pentru a ne arăta ce îi face să 

zâmbească. Beneficiarii acestui proiect au fost cei 20 de elevi ai clasei pregatitoare A. Scopul 

proiectului a fost dezvoltarea creativității elevilor, dezvolatrea abilităților de comunicare în 

limba engleză, creșterea eficienței actului instructiv educativ prin experiențe câștigate în 

schimburi de bună practică, și nu în ultimul rând împărtățirea celor mai frumoase momente din 

activitatea de elev. 

Proiectul educational „Sunt o floare de colt, protejează-mă!” – C.A.E.I. 2017 – în care au 

fost implicate 3 județe, 60 de cadre didactice și 200 de preșcolari. Scopul proiectului a constat 

în formarea deprinderilor de educație ecologică în rândul preșcolarilor. 

Proiectul educațional „Sărbători de suflet ale românilor”- C.A.E.J 2017-  conceput pentru 

a valorifica deosebitele tradiții românești, pentru a aduce în atenția copiilor, părinților și 

profesorilor importanța cunoașterii și înțelegerii propriilor sărbători, definitorii pentru 

identitatea românilor. Sărbători precum Crăciunul, Dragobetele, Mărțișorul și Paștele constituie 

bogăția spirituală ce caracterizează poporul nostru, astfel că, prin intermediul acestui proiect ne 

dorim să înviem tradiții și obiceiuri care reflectă veselia și frumusețea acestora. Proiectul 

„Sărbătorile de suflet ale românilor”, aflat la a doua ediție, a fost primit cu bucurie de către toţi 
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participanţii, ajungând să fie apreciat inclusiv pe platforma eTwinning, care operează la nivel 

european. În cadrul acesteia, doamna professor Guzu Camelia – coordonatorul proiectului, a 

inițiat ramura „We discover European traditions and customs”, în parteneriat cu 

reprezentanți din Georgia, Albania şi Turcia.  

Proiectul Educaţional Judeţean „Incursiuni în lumea basmelor universale și a poveștilor 

copilăriei”, aflat la prima ediţie şi dedicat distinsului profesor de limba şi literatura română, 

Ion Floricică, proiect ce s-a derulat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județen Prahova. 

Proiectul educational „Diversitate în imagini” – schimb de bune practici la nivelul 

învățământului preșcolar, între cadre didactice care activează la Grădinița „George Enescu” 

Sinaia și Grădinițe din Athis-Mons Franța. Acest schimb de experiență a avut ca scop 

cunoașterea și experimentarea modalităților diferite de lucru cu preșcolarii dintr-o țară UE, 

îmbogățirea experienței didactice prin activități de predare-învățare-evaluare. Schimbul de 

experiență a avut ca rezultat și educarea în spiritul dezvoltării multiculturalității în spațiul 

european. Beneficiarii acestei acțiuni au fost: cei 186 de preșcolari și părinții acestora, 10 cadre 

didactice didactice din instituțiile preșcolare amintite. 

Elevii au participat la acțiunile din săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun” – 

excursii, vizite la muzee, vizionări de piese de teatru, activități de orientare școlară și de 

dezvoltare personală, după cum se vede din raportul întocmit de comisia care a analizat 

derularea săptămânii respective și din fișele de asistență întocmite atunci, existente la 

direcțiune.   

S-au derulat activități de voluntariat - „Din suflet, dăruim pentru suflet!”– activitate 

inițiată de Consiliul elevilor și Asociația de părinti „George Enescu”. 

Am asigurat colaborarea între diferitele discipline/cadre didactice, prin încurajarea   

interasistențelor și am efectuat asistențe, după graficul alcătuit împreună cu directoruladjunct – 

în măsura timpului limitat pe care l-am avut la dispoziție și având în vedere numărul relativ 

mare de profesori ai școlii.  

La nivelul unității au fost observate30 de cadre didactice, iar în urma asistențelor 

efectuate de către director, director adjunct și responsabilii de catedre/comisii metodice s-au 

constatat următoarele: 

Aspectele care trebuie îmbunătăţite în ceea ce priveşte procesul de predare şi învăţare, 

aspecte identificate în urma observărilor la lecţie: 

 

Aspecte care trebuie îmbunătăţite 

 Implicarea tuturor elevilor în propriul 

proces de învățare prin utilizarea 

metodelor interactive și a mijloacelor de 

învățare moderne; 

 Aplicarea cu o frecvență mai mare la 

clasă a autoevaluării de către un număr 

mai mare de cadre didactice; 

 Elevii ai căror părinți sunt în străinătate 

și elevii Centrului de Plasament Sinaia 

au dificultăți de învățare și probleme de 

comunicare cu ceilalți colegi. 

Puncte tari 

 Planificările sunt întocmite în conformitate cu 

programele şcolare în vigoare, regăsindu-se toate 

conţinuturile;  

 Obiectivele sunt clar formulate, transmise elevilor și 

realizate în timpul lecției; 

 Cunoștințele și competențele elevilor sunt evaluate 

ritmic prin metode alternative; 

 Comunicarea elev-profesor este adecvată în timpul 

orelor de curs; 

 Toate cadre didactice sunt calificate, cu disponibilitate 

de adaptare la schimbare; 
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 Întocmirea incorectă a planificărilor 

calendaristice, la unii profesori cu mai 

puțină experiență didactică 

 Verificarea nesistematică a caietelor 

elevilor; 

 Nevoia de introducere a aspectelor 

interdisciplinare și transdisciplinare în 

cadrul unor lecții 

 

 Conținuturile lecțiilor sunt adaptate stilurilor de 

învățare a elevilor; 

 În cadrul comisiilor metodice se desfășoară activități 

diverse care au ca scop îmbunătățirea procesului 

instructiv-educativ; 

 Elevii sunt antrenați în activități extracurriculare 

diverse (concursuri, voluntariat, redactarea revistei 

școlii, sesiuni de referate, excursii, jocuri sportive) în 

care se realizează transferul cunoștințelor acumulate. 

 Utilizarea instrumentelor TIC și  echipamentelor 

didactice din dotarea școlii; 

 Activități variate desfățurate într- un timp optim; 

 Folosirea schemelor, tabelelor în vederea exemplificării 

în scris; 

 Folosirea repetiției de către profesori cu scopul 

exemplificarii pronunției corecte; 

 Utilizarea unui vocabular adecvat și variat, atât în scris, 

cât și oral; 

 Captarea atenției tuturor elevilor; 

 Utilizarea evaluării alternative. 

Acţiuni propuse: 

 Desfășurarea unor lecții demonstrative la nivel de comisie metodică/de școală în care să se utilizeze 

metode interactive și metode prin care să se dezvolte aptitudinile de autoevaluare și interevaluare; 

  Desfășurarea unor ore de dirigenție în vederea consilierii elevilor cu probleme de învățare, de 

comunicare sau a celor care au părinții plecați în străinătate. 

Am avut în vedere negocierea conflictelor între părinți și cadre didactice, în interesul 

copiilor/elevilor, cu ajutorul comisiei de combatere a violenței și a discriminării – cazurile au 

fost foarte rare, de altfel, după cum rezultă din registrul acestei comisii.  

Validarea obiectivelor la nivelul Consiliului de Administrație și asigurarea asumării 

acestora de personalul unității de învățământ 

 Deciziile au fost luate în urma discuțiilor din Consiliul Profesoral, validării/aprobării de 

către Consiliul de Administraţie, în vederea creării şi dezvoltării unei culturi organizaţionale 

bazate pe implicare, prin consultarea tuturor factorilor care pot contribui la derularea 

democratică a actului de management, o cultură organizațională bazată pe încredere, creativitate 

şi inovare, pe muncă de echipă şi colaborare.  

Meritele și rezultatele elevilor și ale cadrelor didactice au fost apreciate şi recunoscute 

în Consiliul Profesoral, verbal, prin acordarea de diplome și prin popularizarea, la nivelul 

comunității locale, regionale, naționale și internaționale prin intermediul site-ului web al școlii 

și al paginilor de Facebook ale școlii. De asemenea, am apreciat activitatea unor cadre didactice 

în vederea înscrierii la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit sau în diferite etape ale 

mobilității de personal.  

Managementul strategic şi operaţional/calitatea educaţiei 

Elaborarea și/sau revizuirea metodelor și procedurilor consemnate în documentele 

manageriale în concordanță cu principiile unui management eficient. 

La comisiile CEAC și SCIM există procedurile operaţionale pentru fiecare 

compartiment. 
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Documente comisiei CEAC se regăsec în portofoliul comisiei. În anul școlar 2017-2018 

au fost întocmite următoarele documente: 

1. ORGANIZARE CEAC 

1.1. Declarație de politică în domeniul calității 

Organigrama CEAC 

1.2. Decizie constituire CEAC 

1.3. Componența CEAC 

1.4. CV – membrii CEAC 

1.5. Responsabilități CEAC 

1.6. Subcomisii CEAC 

1.7. Participanții la cursul ARACIP 

2. DOCUMENTE ÎNTOCMITE DE CEAC 

2.1. Regulament de orgnizare și de funcționare CEAC  

2.2. Plan operațional  

 2.3. Listă proceduri operaționale/de sistem 

3 PLAN DE ACȚIUNE CEAC 

3.1. Plan anual de acțiune -   2017-2018  

3.2. Planificare calendaristică sem. I  

3.3. Planificare calendaristică sem. al II-lea  

3.4. Planificarea activităților CEAC  

3.5. Standarde de autorizare  

3.6. Corelare indicatori-dovezi 

3.7. Modalități de clasificare și gestionare a dovezilor 

4 HOTĂRÂRI CEAC 

4.1. Hotărâre CEAC nr. 1/12.10.2017– aplicare chestionare părinți  

4.2. Hotărâre CEAC nr. 2/13.10. 2017– finalizare RAEI 

4.3. Hotărâre CEAC nr. 3/19.10.2017 – aplicare chestionare stiluri de învățare 

4.4. Hotărâre CEAC nr. 4/19.10.2017 – aplicare chestionare cadre didactice 

4.5. Hotărâre CEAC nr. 5/20.10.2017 – aplicare chestionare elevi 

4.6. Hotărâre CEAC nr. 6/7.11.2017 – inițializare RAEI 

5. RAPOARTE DE ACTIVITATE 

5.1. Raport de activitate sem. I – 2017-2018  

6. MONITORIZARE 

6.1. Raport de monitorizare internă  
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6.2. Raport de monitorizare a verificării portofoliilor cadrelor didactice  

6.3. Raport de monitorizare a verificării portofoliilor comisiilor metodice  

6.4. Fișe de analiză a documentelor comisii metodice 

6.5. Fișe de analiză documente cadre didactice 

6.6. Raport de monitorizare progres școlar 

6.7. Fișe de înregistrare a progresului școlar 

6.8. Monitorizarea progresului în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice  

6.9. Monitorizarea activității științifice a cadrelor didactice  

6.10. Monitorizarea activității de formare profesională a cadrelor didactice 

6.11 Calificative anuale 2016-2017 

6.12 Lista activităților desfășurate în cabinete/laboratoare 

6.13. Rezultatele simulării examenelor naționale 2018 

6.14 Graficul asistențelor la ore 

   

7. TESTE INIȚIALE/FINALE 

 7.1. Situția testelor inițiale 

 7.2. Planificarea tezelor  

 7.3. Situația tezelor 

8. OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

8.1. Oferta educațională si CDS 2017-2018 

8.2. Oferta educațională și CDS 2018-2019 

8.3. Tabel nominal cu personalul didactic al școlii/Date de contact 

8.4. Lista profesorilor metodiști, mentori, responsabili cerc 

 8.5. Listă protocoale/parteneriate 

9. PROGRAM REMEDIAL/DE PERFORMANȚĂ 

 9.1. Graficul pregătirii în vederea examenelor naționale 

10. LISTE MATERIALE DIDACTICE 

 10.1 Lista manualelor utilizate la clasă 

 10.2. Liste materiale auxiliare 

11. TRASEUL ABSOLVENȚILOR 

11.1. Traseul absovenților de clasa a VIII-a 

  

12. MODELE INSTRUMENTE CEAC 

 12.1. Fișă de autoevaluare cadre didactice 
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 12.2. Index instrumente elaborate de CEAC 

 12.3. Fișă de înregistrare a progresului elevilor 

 12.4. Fișă de activitate 

 12.5. Fișă de evaluare finală a lecției 

 12.6. Fișă de analiză a documentelor comisii metodice 

 12.7. Fișă de analiză a documentelor cadre didactice 

 12.8. Fișă de analiză a greșelilor de completare a documentelor școlare 

   

13. MODELE INSTRUMENTE CEAC 

 13.1. Manualul calității, nr. 842/30.04.2015 

 13.2. Strategia CEAC, nr. 833/29.04.2015 

 13.3. RAEI 2016-2017 

 13.4. RAEI pentru beneficiari 

 15.5. Studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a unitatii de invatamant 2009-2018. 

 

În anul 2015, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar a 

realizat evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de Școala Gimnazială „George Enescu” 

Sinaia. Această vizită a constat în verificarea îndeplinirii celor 43 de indicatori de calitate, 

observarea proceselor care se derulează în școală, identificarea gradului de satisfacție a 

beneficiarilor față de serviciile educaționale oferite și de implicare în procesul decizional 

(aplicarea de chestionare, realizarea de interviuri), stabilirea gradului de obținere a rezultatelor 

așteptate, identificarea progresului înregistrat în dezvoltarea instituțională și în asigurarea 

bunăstării copiilor / elevilor. 

Conform raportului de evaluare externă a A.R.A.C.I.P. Școala „George Enescu” Sinaia 

a obținut 43 de calificative de „Foarte Bine”, fapt care evidenţiază progresul realizat, 

„valoarea adăugată”, satisfacția înregistrată în rândurile beneficiarilor, prin dezvoltarea în 

manieră individuală a serviciilor educaționale, pentru îmbunătățirea continuă a proceselor și a 

rezultatelor. 

În perioada 2015-2017, considerăm că am reușit să îndeplinim standardele de calitate 

impuse de către ARACIP, iar în procesul anual de autoevaluare am menținut calificativul 

„Foarte bine” la toți cei 43 de indicatori. 

Comisia SCMI a elaborat toate documentele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru 

fiecare standard au fost elaborate: 

 Programe de dezvoltare care conțin: obiective, actiuni, responsabili, termene, 

rezultate așteptate și indicatori de evaluare. Obiectivele stabilite în programele 

de dezvoltare se regăsesc în toate documente proiective ale unității;  

 CHESTIONARE DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a 

standardelor de control intern/managerial la nivelul celor patru compartimente 

(instructiv-educativ, secretariat, bibliotecă si financiar contabil) existente la 

nivelul unității; 
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 SITUAŢIE SINTETICĂ, semestrială/anuală,  a rezultatelor autoevaluării 

sistemului de control intern/managerial 

 R A P O R T asupra sistemului de control intern/ managerial; 

 SITUAŢIE CENTRALIZATOARE, anuală,  privind stadiul implementării 

sistemului de control intern/managerial 

 Registrele de risc la nivelul fiecărui compartiment. 

În anul școlar 2017- 2018, activitatea financiar- contabilă a fost verificată de către 

Curtea de conturi, iar în august 2018 la nivelul unității a fost efectuată o misiune de audit de 

către auditorul desemnat de Primăria Orașului Sinaia. A fost verificată activitatea financiar-

contabilă a unității pe anii 2017 și 2018, pe Titlul I – „Cheltuieli de personal” și Titlul II – 

„Bunuri și servicii” și au fost întocmite 20 de situații care au fost înaintate atât reprezentanților 

Curții de Conturi, cât și Compartimentului Audit din cadrul Primăriei Sinaia. În urma 

rapoartelor întocmite de cele două entități s-au constatat următoarele: 

Nu au fost înregistrate disfuncționalități la nivelul compartimentului mai sus menționat, 

iar Curtea de Conturi a făcut o singură recomandare: elaborarea și implementarea unei 

proceduri privind înregistrarea în contabilitate a creditelor primite de la ordonatorul de credit. 

Misiunea de audit s-a desfășurat în condiții de bună colaborare, au fost întocmite 

operativ toate situațiile solicitate cu explicațiile necesare. Din situațiile înaintate a rezultat faptul 

că unitatea a gestionat sumele primite din bugetul local, încadrându-se în bugetul aprobat de 

către Consiliul Local Sinaia, pe anul financiar 2017. 

Referitor la perioada ianuarie-iulie 2018, s-a constatat faptul că la toate articolele de 

cheltuieli sunt sume rămase necheltuite aferente trimestrului III – 2018, iar sumele repartizate 

în trimestrul IV sunt integral disponibile. 

Există autorizaţiile de funcționare, conform prevederilor legale, după cum este precizat 

și în rapoartele SSM și PSI și în procesele verbale de constatare ale echipelor de control.  

Activitățile de SSM, PSI, SU au fost organizate conform legii, de responsabilii 

comisiilor respective, după cum rezultă din documentele lor.  

Colectivele de elevi au fost organizate conform planului de şcolarizare, planurilor-

cadru, planurilor de învăţământ.  

Documentele şcolare au fost completate conform legislației în vigoare. La sfâșitul anului 

școlar au fost constituite comisii care au verificat corectitudinea completării cataloagelor și a 

registrelor matricole. La nivelul compartimentului management au fost întocmite  

1. DOCUMENTE DE PROIECTARE 

1.1. Planul de dezvoltare instituţională al unităţii. 

1.2. Oferta educaţională a unităţii. 

1.3. Planul managerial anual 

1.4. Programe manageriale semestriale. 

2. DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ 

2.1. Contract de management/ decizie/fişa postului  

2.2. Statul de funcţii. 

2.3. Organigrama unităţii şcolare 

2.4. Cartea de onoare a unităţii. 

2.5. Regulament de ordine interioară. 

2.6. Dosar cuprinzând ordine, instrucţiuni, regulamente etc. 

2.7. Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate). 

2.8. Caietul de asistenţe la ore -numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe discipline/ 

cadre didactice 
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2.9. Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu - legalitatea deciziilor (elaborare, 

fundamentare, oportunitate) şi legalitatea constituirii comisiilor şi catedrelor (număr, 

reprezentaţi, durată) 

2.10 Comisii metodice si comisii de lucru  

2.11. Schema orară pe nivel de studiu/Orar 

2.12 Graficul serviciului pe scoala 

2.13. Criterii de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării 

calificativelor anuale-existenţa fişelor si fisa de autoevaluare. 

2.14. Planul de şcolarizare aprobat – cuprinderea şi şcolarizarea copiilor/elevilor. 

2.15 Nivelul cantitativ si calitativ - Baza materiala  

2.16 Planificarea şi evidenţa concediilor -  personalul nedidactic şi didactic auxiliar 

2.17 Activitate educativa 

2.18 Tematica CP 

2.19 Tabel nominal cu personalul unitatii 

2.20 Incadrarea personalului didactic 

2.21 Raport privind situatia la invatatura in urma situatiei la invatatura 2017-2018 

2.22 Tematica Consiliului de Administratie si atributiile membrilor CA 

2.23 Raport director 2017-2018 

2.24. Raportul privind starea învăţământului 2017-2018 – Semestrul I 

2.25 Studii diagnostice - Nivelul cantitativ şi calitativ al bazei didactico-materiale; 

utilizarea raţională a spaţiilor de învăţământ 

2.26 Promovarea imaginii instituţiei (site, presă scrisă, TV, elemente de identitate 

vizuală, etc), activitatea de relaţii publice 

 2.27 Fișa de evlauare la nivel de obiectiv specific – raport PDI 2012-2017. 

 

Hotărârile privind calitatea procesului de învăţământ au fost luate prin consultarea 

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

autorităţile locale.   

 

 

Elaborarea şi/sau revizuirea procedurilor de monitorizare şi autoevaluare 

 Au fost revizuite procedurile de monitorizare şi autoevaluare a activităţii şcolii la nivelul 

Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie, CEAC, comisiilor metodice, 

compartimentelor funcţionale ale şcolii. S-a întocmit și urmărit graficul de control al 

directorului. La nivelul unității a fost elaborată procedura de funcționare a comisiei de 

curriculum, iar în cadrul acestei proceduri au fost întocmite următoarele formulare: 

Nr.anexa Denumirea anexei 

1 Opisul dosarului CM 

2 Opisul dosarului Comisiei pentru Curriculum 

3 Tematica și graficul întâlnirilor lunare la nivelul catedrei/comisiei – planul 

operațional 

4 Graficul asistențelor/ interasistențelor la ore la nivelul catedrei/comisiei metodice 

5 Centralizator - Lucrări De Evaluare Semestrială (Teze) 
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6 Propuneri CDS la nivelul catedrelor/comisiilor metodice pentru anul școlar 

________ 

7 Cerere alegere C.D.Ș. 

8 Fișa de avizare a proiectului de programă pentru opțional 

9 Graficul activităților de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de 

învăţare 

10 Graficul activităților de pregătire a examenelor/evaluărilor şi concursurilor şcolare 

11 Fişă de înregistrare a progresului elevilor la comisiei/catedrei 

12 Programul consultațiilor cu părinții la nivelul clasei/grupei 

13 Tematica întălnirilor/ ședințelor/ lectoratelor cu părinții clasei/grupe 

14 Graficul activităților extrașcolare 

15 Fișă activități extracurriculare 

16 Lista cadrelor didactice propuse pentru participare la cursuri de formare la nivelul 

catedrei/comisiei metodice 

 

Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2017-2018, s-a făcut ţinând 

cont de toate punctele slabe, ameninţările şi disfuncţionalităţile prezentate în analiza pentru anul 

şcolar 2016-2017 şi s-a urmărit eficientizarea tuturor colectivelor şi compartimentelor şcolii. 

ASPECTE VIZATE 

I. CURRICULUM: 

1. evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor pe baza criteriilor de evaluare stabilite 

prin proiectul de curriculum / în urma inspecţiilor / evaluării externe.  

2. monitorizarea elaborării ofertei CDS/ respectarea procedurii elaborate  

3. asigurarea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a examenelor (evaluare naţională 

clasa a VIII-a, admitere liceu,) și evaluărilor la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a.  

 

II. RESURSE UMANE: 

1. evaluarea personalului didactic:  

2. asistenţe la ore;  

3. realizarea planificărilor în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare;  

4. urmărirea parcurgerii ritmice a programelor şcolare;  

5. respectarea legislației: nr. note, tipuri, forme de evaluare, ritmicitatea notării;  

6. analiza activităţii comisiilor metodice în Consiliul profesoral /de administraţie  

7. evaluarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic:  

8. întocmirea corectă şi în termen a situaţiilor, documentelor, rapoartelor tematice curente 

şi speciale solicitate de ISJ, CCD, MEN, autorităţile locale, etc;  

9. arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale  

10. calitatea activităţii desfăşurate  

11. relaţii de colaborare între compartimente  

12. evaluarea anuală pentru anul școlar 2017-2018 

 

III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

1. întocmirea documentelor legale privind managementul financiar  

2. evaluarea utilizării fondului extrabugetar  
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3. încheierea exerciţiului financiar.  

 

IV. DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ / PARTENERIAT 

1. monitorizare-evaluare programe achiziții, reparații, întreținere spații activității  

2. monitorizare-evaluare activități educative. 

 

Au fost planificate și s-au derulat întâlniri formale, informale cu cadrele didactice la 

nivelul catedrelor/comisiilor metodice şi comisiilor de lucru din şcoală.  

Simularea Examenului de Evaluare Naționalăa fost organizat şi s-a desfăşurat cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. Rezultatele examenului se regăsec în Raportul examenului de 

simulare a evaluării naționale Nr. 332/13.03.2018. 

Rezultatele simulărilor și planurile remediale au fost discutate în şedinţele cu părinţii, 

la nivelul fiecărei clase, în Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație.  

În calitate de coordonator al Comisiei de Asigurare a Calităţii am întocmit pe parcursul 

anului următoarele rapoarte de monitorizate: Raport monitorizare progres școlar, raport 

monitorizare internă, raport monitorizare formare continuă, raport monitorizare formare 

continuă prin înscrierea la examenele de susținere a gradelor didactice. 

Am participat la întâlniri cu reprezentanții părinților pentru dezbaterea Regulamentului 

Intern și pentru stabilirea măsurilor remediale în urma desfășurării simulării, după cum rezultă 

din procesele-verble de ședință. Asociația de Părinți cu personalitate juridică sprijină activitatea 

școlii. 

Stabilirea obiectivelor, activităţilor, responsabilităţilor şi termenelor de realizare în 

PDI/SCMI 

A fost constituită o comisie de monitorizare și evaluare a PDI, pentru stabilirea 

obiectivelor anului școlar 2017-2018.Modificările au fost dezbătute în Consiliul Profesoral și 

aprobate în Consiliul de Administrație. În anul școlar 2017-2018, au fost fixate următoarele 

obiective: 

ȚINTE STRATEGICE ȘI OBIECTIVE 

O.I.1 Creşterea cu 10% a numărului de elevi/preşcolari din Şcoala Gimnazială „George 

Enescu”, Sinaia care au inregistrat progres/dezvoltare, până la sfarsitul anului şcolar 2017- 

2018. 

O.I.2 Creşterea motivaţiei pentru învăţare/ dezvoltare la cel puţin 10% din elevii/preşcolarii din 

cadrul Şcolii Gimnaziale „George Enescu", până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018. 

O.I.3 Scăderea cu 20% a numărului elevilor corigenți la nivelul Școlii Gimnaziale „George 

Enescu”, până la sfârșitul anului școlar 2017-2018. 

O. I.4 Realizarea unui flux de delegare a sarcinilor/atribuțiilor care să asigure în proporție de 

cel puțin 70%  funcționarea compartimentelor din Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia, 

respectând raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuțiilor delegate și experiența efectuării 

actului de autoritate încredințat, până la sfârșitul anului 2019. 

O.I.5 Cunoașterea de către toți beneficiarii direcți și indirecți a misiunii, viziunii și țintelor 

strategice cuprinse în Planul de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale „George Enescu” 

Sinaia. 

Ţinta strategică 1. Asigurarea de șanse egale de acces și participare la educație a tuturor 

beneficiarilor direcți ai educației 
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O.I.8  Utilizarea de către cei 65 de angajați ai Școlii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia a 

instrumentelor specifice de informare si comunicare internă și externă, elaborate la nivelul 

instituției în vederea maximizarii transmiterii informațiilor. 

O.II.2 Creșterea cu 10% a numărului de premii și mențiuni obținute la olimpiadele și 

concursurile școlare la nivelul Școlii Gimnaziale „George Enescu”, până la sfârșitul anului 

școlar 2017-2018. 

O.II.3 100% din personalul unității va fi informat cu privire la prevederilelegale, proceduraleşi 

regulamentareprivind comportamentul la loculdemuncăşi evitareaneregulilor, 

produceriidepagube şi a fraudelor, până la finele anului 2018; 

O.II.4. 100% din personalul unității va fi instruit în domeniul asigurării calității, prin 

participarea personalului la cursuri și alte activități de profil, până la sfârșitul anului 2017-2018;   

O.II.5 Revizuirea regulamentelor de organizare a Școlii Gimnaziale „George Enescu”, a 

catedrelor/ comisilor metodice, a compartimentelor funcționale la nivelul unității, până la 

sfârșitul anului 2017. 

O.II.6 Realizarea procedurilor de organizare și funcționare a compartimentelor din Școala 

Gimnazială „George Enescu” cu precizarea clară a atribuțiilor și sarcinilor ce revin membrilor 

compartimentelor, până la 31.02.2017. 

O.II.7 Revizuirea fișelor de post a tuturor anagajaților Școlii Gimnaziale „George Enescu” 

pentru a fi asigurată concordanţa dintre misiunea,obiectivele şi atribuţiile unităţii, cuactivităţile 

şi atribuţiile personalului, până la 31.02.2017. 

 

O.III.1 Creșterea cu 15% a achizițiilor de echipamentele IT/mobilier școlar la nivelul Școlii 

„George Enescu”, prin accesarea de fonduri europene/atragerea de sponsorizări, până la sfâșitul 

anului școlar 2018-2019. 

O.III.2 Amenajarea și dotarea a cel puțin două cabinete din cadrul Școlii Gimnaziale „George 

Enescu” Sinaia cu mobilier și echipamente de specialitate prin atragerea de sponsorizări, până 

la sfâșitul anului școlar 2018-2019. 

O.III.3 Încadrarea cu personal calificat pe cel puțin două dintre posturile vacante prevăzute în 

organigrama Școlii Gimnaziale „George Enescu” conform legislației în vigoare, până la 

sfârșitul anului 2019. 

O.III.4 Creșterea cu cel puțin 10% a alocării resurselor financiare aprobate în Proiectul de buget 

pentru anul financiar 2018, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în planurile 

manageriale/operaționale ale compartimentelor de la nivelul Școlii Gimnaziale „George 

Enescu” Sinaia, până la finele lunii decembrie 2018. 

O.III.5 Creșterea cu 3% a numărului activităților de supraveghere/îndrumare cuprinse în 

Graficul unic de control pentru anul școlar 2017-2018, la nivelul compartimentelor Școlii 

Gimnaziale „George Enescu” Sinaia pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, 

eliminarea neregulilor și fraudei, respectarea legislației și corecta înțelegere și aplicare a 

instrucțiunilor, până la sfârșitul anului 2018. 

O.III.6 Revizia/elaborarea a cel puțin 50% din procedurile operaționale și de sistem care 

susținimplementarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Școlii Gimnaziale 

Ţinta strategică 2. 

Transformarea şcolii într-o organizaţie care încurajează dezvoltarea profesională și 

promovează performanța cadrelor didactice, didactice auxiliare și elevilor 

Ţinta strategică 3.Modernizarea şi dezvoltarea unității prin creșterea resurselor 

umane și financiare pentru promovarea unui învăţământ modern și de calitate. 
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„George Enescu” Sinaia, conform instrucțiunii Nr.1/2018 a MEN, până la sfârșitul 

anului2018. 

 

O.IV.1 Creșterea de la 1 la 3 a numărului de proiecte educaționale la nivelul Școlii Gimnaziale 

„George Enescu” Sinaia înscrise în calendarul activităților județene, interjudețene până la 

sfârșitul anului școlar 2017-2018. 

O.IV.2 Creșterea cu 60% a numărului de cadre didactice din unitate informate și implicate în 

proiecte educaționale, până la sfârșitul anului școlar 2017-2018. 

O.IV.3 Sporirea prestigiului Școlii „George Enescu”, la nivelul comunității prin publicarea 

revistelor școlare, promovarea lunară online și mass media a tuturor proiectelor implementate 

de școală, până la sfârșitul anului școlar 2017-2018. 

O.IV.4 Creșterea cu 15% a numărului de cadre didactice din Școala „George Enescu” formate 

în domeniul management de proiect/financiar, prin programe de formare, până la sfâșitul anului 

2020. 

O.IV.5 Instruirea și formarea unui număr de cinci angajați din cadrul Școlii Gimnaziale 

„George Enescu”, conform Planului de pregătire profesională în implementarea și menținerea 

sistemului de control intern managerial, până la data 30.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

O.V.1 Reactualizarea Registrelor de riscuri elaborate la nivelul fiecărui compartiment din 

cadrul Școlii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia, până la sfârșitul primului trimestru al anului 

2018. 

O.V.2 Asigurarea în proporție de 100% a continuității activității la nivelul celor patru 

compartimente din cadrul Școlii Gimnaziale „George Enescu” prin stabilirea de măsuri clare 

cuprinse în Planul de continuitate a activității elaborat pe anul 2018. 

O.V.3 Respectarea în proporție de 100% de către angajații Școlii Gimnaziale „George Enescu” 

Sinaia a reglementărilor legale privind accesul la documente și modul de gestionare a acestora 

pe parcursul anului 2018. 

O.V.4 Realizarea a cel puțin doua activități de evaluarea a sistemului de control intern 

managerial la nivelul fiecărui compartiment din cadrul Școlii Gimnaziale „George Enescu” 

Sinaia pe parcursul anului 2018.   

O.V.5 Asigurarea desfăşurării a cel puțin unei activităţi de audit la nivelul Școlii Gimnaziale 

„George Enescu” Sinaia de către compartimentul audit din cadrul Primăriei Orașului Sinaia/ISJ 

PH asupra sistemelor de control intern/ managerial la cel puțin la cinci ani. 

O.V.6 Stabilirea la nivelul fiecărui compartiment a obiectivelor specifice ale unității, in baza 

analizelor SWOT realizate la sfârșitul semestrului I/anului școlar în curs. 

O.V.7 Fixarea a cel puțin 2 indicatori de performanță/obiectiv la nivelul fiecărui 

compartiment/comisie din cadrul Școlii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia, pentru 

Ţinta strategică 4. 

Creșterea numărului de proiecte educaționale locale, naționale și europene, cu 

finanțare extrabugetară 

Ţinta strategică 5.Dezvoltarea capacitatii institutionale prin reconsiderarea 

managementului  strategic, financiar, operational, a managementul personalului 

didactic și de conducere 
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monitorizarea realizării obiectivelor stabilite, la începutul fiecărui semestru al anului școlar 

2017-2018. 

 

Nivelul de realizare a obiectivelor a fost analizat la sfârșitul anului școlar și s-a constatat 

faptul că acestea au fost realizate în proporție de 80%. 

  

În anul școlar 2017-2018, activitatea managerială a fost evaluată de către reprezentanții 

Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în cadrul controalelor tematice. 

A fost efectuat un număr de 18 inspecții de grade didactice și controale tematice. 

Recomandările făcute în cadrul activităților de inspecție au fost însușite integral. 

 

 

Director, prof. Tudor Elena-Simona 

Director adjunct, prof. Comărniceanu Carmen-Ioana 
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