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CONTEXT: 

 

Întru-un stat cu regim politic democratic, legislaţia şi documentele ministeriale ar trebui să reflecte 

nu numai opţiunile politice, ci şi aspiraţiile şi nevoile populaţiei – ceea ce de multe ori nu se întâmplă.  Prin 

Pactul pentru Educaţie, educaţia şcolară ar fi trebuit să devină în mod evident o prioritate absolută, deoarece 

un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi al formării profesionale la nivel european, este 

necesar, însă alocarea resurselor necesare financiare și în PIB 2020 și PIB 2021 nu se ridică la nivelul dorit. 

Decalajele existente între domeniul educaţiei din România, faţă de alte state din Uniunea Europeană sunt 

observate şi în unitatea noastră şcolară datorită faptului că fondurile necesare din finanţarea de bază sunt 

insuficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, iar finanţarea complementară este dată doar pentru a 

acoperi nevoile instituţiei.  

Un alt punct important de care trebuie să ţinem seama este faptul că avem de a face cu un nou tip de 

elevi problema, care necesită un nou stil de abordare, deoarece apetenţa pentru studiu nu mai poate fi 

impusă, ea poate emana numai de la convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Perspectiva propriei 

deveniri constituie resortul de bază al oricărei activităţi cognitive.  

Activitatea din anul şcolar 2020-2021, semestrul I din unitatea noastră de învăţământ s-a bazat pe 

respectarea tradiţiei şi a valorilor morale a asigura calitatea procesului instructiv – educativ, în concordanţă 

cu cadrul legislativ din domeniul educaţiei, pentru integrarea învăţământului românesc în Uniunea 

Europeană. Aceste lucruri sunt cuprinse şi în misiunea şi viziunea unităţii noastre de învăţământ care au 

rămas neschimbate de aproape 10 ani. La finalul semestrul I au fost schimbări la nivelul conducerii 

manageriale: 01.09.2020 – 07.01.2021 director, prof. Doina Simona Furtună și director adjunct, prof. 

Florescu Doina Carmen. În perioada 11.01.2021 -  31.01.2021 director, prof. Ganea Mihai Claudiu și 

director adjunct, prof. Doina Simona Furtună. Schimbarea echipei manageriale s-a datorat expirării 

perioadei de 4 ani de la concursul de directori și a deciziilor date pe post. Misiunea și vizunea pe semestrul I/ 

2020-2021 a rămas conform PAS-ului validat și aprobat pentru perioada 2019-2024. 
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MISIUNEA 

         “Liceul Tehnologic Henri Coandă Buzău asigură tuturor elevilor posibilitatea să-și formeze 

competențele și abilitățile necesare pentru a avea succes într-o societate înalt tehnologizată și într-o 

continuă schimbare.” 

 

VIZIUNEA 

   

„Elevul de azi pregătit pentru societatea de mâine.” 

 

Cultura organizaţională în unitatea noastră de învăţământ are valenţe multiple. În prezent în unitatea 

noastră, atât Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie au încercat să facă aceste norme mai 

maleabile, să le dea o accepţiune mai umană, să creeze o mai mare apropiere, o mai largă cunoaştere şi o 

mai bună posibilitate de comunicare, atât între cadrele didactice, între cadrele didactice şi elevi, cât şi între 

elevi.  

Ne străduim ca toţi să înţeleagă şi sperăm să şi accepte un nou set de valori legate indisolubil de 

idealurile grupului nostru, având astfel posibilitatea de a alege între mai multe alternative, de a acţiona. 

Motivaţia interioară a fiecăruia poate avea un rol decisiv.  Numărul mic de membri din organizaţia noastră 

presupune o cultură monolitică şi coerentă, articulate printr-o serie de trăsături comune. Trebuie să fie în 

atenţia noastră permanent identificarea acelor elemente culturale esenţiale în vederea folosirii căilor 

adecvate de schimbare a ceea ce este de schimbat şi de păstrare a ceea ce este de păstrat. Tradiţia este clădită 

pe munca a zeci de generaţii de elevi care, îndrumaţi de profesorii ce au slujit acest lăcaş de învăţătură, şi-au 

pus adânc amprenta asupra personalităţii lor.  

Tradiţia nu înseamnă pentru unitatea noastră, încremenire în mentalităţi şi metode de lucru învechite, 

ci cultivarea perpetuă a valorilor consacrate şi care au făcut să se vorbească de „Spiritul Liceului 

Tehnologic „Henri Coandă”.  

Curriculum-ul elaborat de şcoală este realizabil pe baza programului de colaborare dintre colectivele 

de elevi, profesori şi părinţi, ce prevede adaptarea ofertei de învăţare la specificul local, la nevoile şi 

interesele elevilor, dar şi ale cadrelor didactice. Dezvoltarea ariilor curriculare implică o creştere a spaţiului 

de şcolarizare. Acest lucru conduce la o restructurare a spaţiilor aflate la dispoziţie precum şi la crearea de 

noi spaţii destinate procesului instructiv educativ. În semestrul I procesul de predare – învățare s-a realizat în 

modul următor: 14.09.2020 – 09.11.2020 pe scenariul galben (liceu zi și profesională pe grupe cu rotire la 

14 zile și transmisia orelor din sala de clasă pentru grupa de acasă; pentru liceu seral, postliceală, școala de 

maiștri și Programul A Doua Șansă – învățământ online). Până la finalul lunii noiembrie cu ajutorul celor 10 

tablete achiziționate de școală au fost remediate cazurile sociale, astfel încât toți elevi au avut dispozitive, 

conexiune la internet, conturi pe platformele Adservio și G-suite. În data de 22 decembrie 2020 prin 

Programul Școala de acasă – ne-au fost repartizate 85 de tablete care se vor folosi pentru înlocuirea 

dispozitivelor smartphone sau a celor deteriorate pentru elevii de la clasele de liceu zi și profesională. 
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I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

Tipul şcolii : este Liceu Tehnologic cu următoarele niveluri de şcolarizare : 

- Învățământ postliceal/ An I și II 

- Școala de Maistri / An I 
- Liceu tehnologic cu clasele IX – XII / zi şi IX – XIII / seral 
- Învăţământ profesional IX – XI/ zi  

- Stagii de pregătire practică  
- Învăţământ secundar inferior / A doua şansă / anii I-IV 
- Învăţământ preşcolar  

Profile de studiu :  

- Filieră tehnologică, profil tehnic cu domeniile: Construcţii, Mecanică, Electric, Electronică şi 

automatizări, Electromecanic 

- Filieră tehnologică, profil resurse naturale şi protectia mediului, specializarea:  Tehnician ecolog 

şi protecţia calităţii mediului 

- Filieră vocaţională, profil sportiv, specializarea - Instructor sportiv – fotbal 

- Postliceală: domeniul Informatică/ tehnician echipamente periferice şi birotică şi Servicii 

/tehnician activităţi de secretariat 

- Şcoală de maiştri: maistru electromecanic locomotive şi maistru maşini şi aparate electrice. 

Liceul Tehnologic „Henri Coanda” Buzău este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat 

din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ: 

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI / SERAL / A doua şansă/ Învățământ postliceal 
FORME DE FINANŢARE: buget stat, buget local, surse extrabugetare; 
LIMBA DE PREDARE: limba română 

LIMBI STRĂINE STUDIATE: engleza şi franceza. 

Procesul de învăţământ se desfăşoară în 2 schimburi. 

Având în vedere situația pandemică datorită virusului SARS – CoV 2  și a lucrărilor de reabilitare 

începute încă din iunie 2020 prin derularea proiectului Reabilitarea în vederea creșterii eficienței energetic 

clădiri publice Liceul Tehnologic Henri Coandă – Corp C5 (internat), Corp C2 (Corp Tehnic) și Corp C4 

(Școala Veche și Școala Nouă), în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de 

Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI și POR /2016/3/3.1./b/1/BL- Axa prioritară 3 – Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B- Clădiri 

publice (termenul de execuție este de 6 luni, de la data predării clădirilor); procesul de învățământ s- a 

desfășurat în modul următor: 

a. 14.09.2020 – 09.11.2020: 

- clasele de liceu zi și profesională au fost împărțite în 2 grupe (participare fizică și online cu 

transmisie din sala de curs și alternarea lor la 14 zile ) 
- grupele de grădiniță (participare fizică) 
- clasele de liceu seral, postliceală, școala de maiștri și Programul A Doua Șansă ((participare  online) 

b. 09.11.2020 – 31.01.2021 
- clasele de liceu zi și profesională au fost împărțite în 2 grupe (participare online) 
- grupele de grădiniță (participare online) 
- clasele de liceu seral, postliceală, școala de maiștri și Programul A Doua Șansă ((participare  online) 

Pregătirea practică s-a realizat în atelierele şcolii, în perioada 14.09.2020 – 09.11.2020. La agenţii 

economici în semestrul I – nu. 

Gradul de încărcare al şcolii este de 100%. 
Lucrările de reabilitare s-au desfășurat din iunie 2020 – 31.01.2021 (continuă). Au fost evacuate următoarele 

clădiri: Școala Nouă, Corpul Tehnic, Internatul. În sala de sport Romeo Iamandi au fost depozitate 

materialele, mobilierul, calculatoare, imprimante etc din clădirile evacuate. S-au făcut demersuri de către 

primăria Buzău și Prefectura județului Buzău (23 decembrie 2020 – 5 ianuarie 2021), iar Sala de sport nouă 

(partea din față ) a fost pusă la dispoziția autoritățile, începând cu 11.01.2021 a fost pus în funcțiune centrul 
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de vaccinare SARS – CoV 2. Procesul de învățământ s-a desfășurat din 14.09.2020 – 09.11.2021 în Școala 

Veche, Ateliere și Sala de sport Nouă. 

 

II. 1. OBIECTIVE GENERALE: 

 

1. Schimbarea caracterului învăţământului din unul teoretizat într-unul formator de capacităţi, 

abilităţi şi oportunităţi practice în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene şi a economiei de 

piaţă la nivel mondial, 

2. Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care să asigure măsurarea reală a performanţelor 

şcolare, prin teste periodice şi o analiză pertinentă a acestora. 

3. Atingerea standardelor de performanţă privind competenţele activităţii manageriale. 

4. Racordarea  sistemului  de  management  al  resurselor  umane  la  exigenţele  învăţământului 

european şi global. 

5. Perfecţionarea personalului didactic şi didactic auxiliar prin formarea continuă. 

6. Conducerea operaţională – control – evaluare. 

7. Colaborarea cu comunitatea locală, agenţii economici şi partenerii sociali. 

 

II.2. PRIORITĂŢI / ŢINTE STRATEGICE: 

 

PRIORITATEA 1.  IMPLEMENTAREA  UNUI MANAGEMENT DE CALITATE CARE SĂ ASIGURE 

EGALITATEA ȘANSELOR ÎN EDUCAȚIE, REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR  ȘI 

DEZVOLTAREA PERSONALA ARMONIOASA A ELEVILOR 

Tinta strategica. Realizarea unei reforme educaționale eficiente  care sa determine reducerea 

absenteismului și a abandonului școlar, creșterea ratei de absolvire și a ratei de promovare a examenelor 

nationale.  

PRIORITATEA 2.  IMPLEMENTAREA ȘI CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE ASIGURARE A 

CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

PENTRU TINERI ŞI ADULŢI  

Tinta strategica. Asigurarea cadrului necesar formării continue a cadrelor didactice  și diversificarea 

serviciilor de consiliere si orientare furnizate in IPT. 

PRIORITATEA 3.  CORELAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE CU CERINȚELE SOCIO-

ECONOMICE REGIONALE ȘI LOCALE  

Tinta strategica. Plan de școlarizare adaptat cerințelor socio-economice locale și regionale prin calificările 

de nivel 3 și 4 identificate ca priorități  la nivel regional și local.  

PRIORITATEA 4  CREȘTEREA GRADULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR 

DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC  

Tinta strategica. AplicareaRecunoașterea Liceului Tehnologic "Henri Coandă"  Buzău ca partener 

important în dezvoltarea comunității, ca furnizor de personal calificat în domeniile de pregatire specificate. 

PRIORITATEA 5.  DEZVOLTAREA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Tinta strategica. Dezvoltarea parteneriatului social in vederea furnizarii unor servicii de calitate prin  IPT. 
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III. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A UNITĂŢII NOASTRE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
I.  ANALIZA P.E.S.T.E  

 

Politic: 
Şcoala se afla în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor 

reale, este supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. Activitatea se desfăşoară având la baza 

Legea Învăţământului, Statutul Cadrelor Didactice, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a 

reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, 

pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare si umane. În media 

se vehiculează permanent faptul că se doreşte descentralizare şi ridicarea calităţii actului didactic. Acestea 

cerinţe nu pot fi îndeplinite în condiţiile în care finanţarea per elev este mult mai mică decât în 2010. Şcoala 

românescă nu este pregătită pentru descentralizare, deoarece finanţarea per elev nu este suficientă pentru 

susţinerea în integralitate a cheltuielilor unei instituţii de învăţământ (de multe ori nu acoperă nici salarizarea 

personalului). Există unităţi de învăţământ care au păstrat în subordinea lor internatul şcolar şi cantina, ceea 

ce duce la cheltuieli, mai mari cu personalul şi utilităţile. Nu s-au găsit încă soluţii viabile pentru susţinerea 

internatelor şi a cantinelor şcolare din fonduri separate. Articolele bugetare îngrădesc activitatea de 

modernizare a bazei materiale şcolare, deoarece nu se poate achiziţiona mobilier  şi alte articole şcolare de 

necesitate care nu sunt un moft şi care în timp duc la deterioararea sănătăţii elevului. Repartiţia locurilor în 

învăţământul de stat nu respectă procentele impuse de MEC, astfel încât numărul de locuri de la liceele 

teoretice a rămas acelaşi, în schimb au scăzut la liceele tehnologice cu 10%. Nu există interes pentru 

schimbarea mentalităţii colective în privinţa pieţei muncii.  
 

Economic: 
Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul orientării 

tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre cele tehnice şi şcoli profesionale, deşi cererea de 

locuri de munca în domeniu depăşeşte oferta. Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse 

extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări 

sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut. Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele 

situatii, cauza interesului scăzut faţă de şcoala al elevilor. Toţi aceşti factori economici au efecte grave: 

dezinteres, absenteism ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai 

de aceea impactul programelor sociale (supliment de hrana, manuale, rechizite gratuite, burse) este mare. 

Din acest punct de vedere se constata la nivel national creşterea ratei somajului pe fondul orientării tinerilor 

cu preponderenta spre liceele teoretice si nu spre scolile profesionale, desi cererea de locuri de munca în 

domeniu depăşeşte oferta. Anul acesta au fost introduse clasele de învăţământ profesional dual care nu au 

prezentat un interes deosebit pentru absolvenţii claselor a VIII a. În schimb au fost ocupate toate locurile de 

la liceele teoretice. Interesul scăzut al agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru 

unităţile şcolare. 

 

Social: 
Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problema secundară, grija principală fiind 

asigurarea hranei copiilor, acoperirea cheltuielor, etc. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra 

pregătirii elevilor. O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta de regula aspectele 

negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste 

efecte. Presiunea pusă de societate şi media pe umerii şcolii şi a cadrelor didactice este foarte mare. 

Responsabilitatea părinţilor este diminuată voit, cu toate că ei sunt factorii direcţi care influenţează 

dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor. La acestea se adaugă influenţa culturii autohtone şi a mentalităţii, 

care acordă o mare valoare pregătirii de cultură generală, ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi ale 

elevilor la intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice, în timp ce 

profilurile tehnice sunt văzute ca o pedeapsă. Acest lucru se datorează şi profesorilor şi directorilor de şcoli 

gimnaziale care caracterizează liceele tehnologice ca fiind o pedeapsă pentru elevii care nu învaţă. Se 

remarcă şi o scădere a populaţiei şcolare. 
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Tehnologic: 
Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. 

Cadrele didactice au urmat cursuri de  profil, majoritatea folosesc mijloacele moderne de predare şi 

comunicare, sunt foarte puţini cei care nu stăpânesc tehnologia. Cu toate acestea dotarea unităţilor şcolare şi 

posibilităţile financiare reduse ale părinţilor îngrădesc accesul profesorilor şi elevilor la platformele de e-

learning care ar putea să stimuleze intelectual şi mai mult elevii şi să-i cointereseze în actul educaţional. Nu 

toate liceele tehnologice au beneficiat de programe naţionale de dotare a laboratoarelor şi atelierelor. În timp 

ce sponsorizările agenţilor economici sunt inexistente. 
 

Ecologic: 
 Pe măsură ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor 

materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de 

educaţie ecologică, de tip EcoŞcoala sau organizează diverse activităţi prin care să promoveze ideea de 

protejare  a mediului, de reciclare a deşeurilor. 

 

 

 

 La problemele sociale, politice, economice, tehnologice și ecologice identificate mai sus – se 

adaugă declanșarea crizei pandemice din domeniul sănătații în lume, și începând cu 11 martie 2020) și în 

România (prin Ordonanța Guvernului prin impunerea Stării de Urgență și a Stării de Alertă pe tot parcursul 

anului 2020 și începutul anului 2021, prin neputința de a stopa evoluția virusului SARS – CoV 2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 7 

 

ANALIZA SWOT 

 

a) CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- procesul instructiv – educativ se desfăşoară în conformitate cu legislaţia 

în vigoare (prezența fizică a alternat cu prezența online în urma OUG 

din 2020 și 2021 date de guvern datorită pandemiei de SARS – CoV 2), 

- profilul şi specializările unităţii de învăţământ sunt solicitate pe piaţa 

muncii, 

- organizarea unităţii de învăţământ respectă normele legislative în 

vigoare și OUG date în urma declanșării pandemiei SARS – CoV 2, 

- relaţiile bazate pe o bună comunicare şi înţelegere între cadrele 

didactice - elevi – familie – personalul unităţii de învăţământ, 

- comunicare eficientă între conducerea unităţii de învăţământ, cadre 

didactice din profilul tehnic cu agenţii economici, 

- libertatea profesorilor de a oferi opţionale atractive, interesante, 

- organizarea de activităţi extraşcolare atractive şi care motivează într-o 

oarecare măsură elevii cu rezultate deosebite la învăţătură şi nu numai, 

- cadre didactice calificate în proporţie de peste 90 %, cu aptitudini şi 

atitudini pozitive, 

- calificarea si experienţa cadrelor didactice, 

- nivelul mediu şi submediu al majorităţii elevilor duce la axarea în 

predare pe strategii didactice în care să fie spectator şi nu actor, 

- nu toți elevii au dispus încă de la începutul anului școlar de 

dispozitive sau conectare la internet, 

- elevii sunt motivaţi prea puţin pentru a se implica în actul didactic 

sau pentru a participa la activităţi extraşcolare sau extracurriculare de 

către unele cadre didactice sau profesori diriginţi,  

- unele cadre didactice se mai axează în predare pe promovarea 

informaţiilor şi nu pe aplicaţii practice, 

- posibilitatea redusă de alegere a elevului, în conformitate de 

aptitudinile şi interesele sale a opţionalelor din CDS şi CDL, 

- unele cadre didactice nu doresc implicarea în echipă pentru derularea 

oricăror proiecte educaţionale, 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

- documentele şcolare necesare pentru organizarea începutului de an 

şcolar elaborate la termen şi în concordanţă cu normele M.E.C. și a 

OUG din 2020 și 2021 date de guvern datorită pandemiei de SARS – 

CoV 2, atât de conducerea unităţii de învăţământ cât şi de cadrele 

didactice, 

- comunicarea şi colaborarea foarte bună cu reprezentanţii I.S.J. Buzău, 

autorităţile locale (Primarul municipiului Buzău, reprezentanţi şi 

consilieri locali ai Primăriei municipiului Buzău), agenţii economici, 

comitetul de părinţi, consiliul consultativ al elevilor din unitatea de 

învăţământ şi alţii, 

- iniţierea demersurilor necesare prin consultarea permanentă a 

Consiliului Profesoral pentru obţinerea acreditărilor pe specializările 

existente şi noi autorizări în calificări cerute pe piaţa muncii, 

- poziţia geografică a liceului nostru (ne aflăm în imediată apropiere a 

Centrului Cultural „Al. Marghiloman” Buzău, 

- necorelarea între programa şcolară şi numărul de ore existent la 

disciplinele de cultură generală şi între teorie şi instruire practică la 

disciplinele tehnice, 

- necesitatea existenţei unui cadru legislativ corect care să ducă la 

implementarea măsurilor şi normele fără a fi nevoie de interpretare, 

-  migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare, din cauza programei de 

bacalaureat (mulţi elevi optează pentru clasele de uman, evitând 

astfel susţinerea probei de matematică), 
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b) RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- cadre didactice calificate în proporţie de peste 90 %, cu aptitudini şi 

atitudini pozitive/ numărul mare de profesori titulari, 

- transparenţa şi corectitudinea venite din partea conducerii unităţii de 

învăţământ privind desfășurarea etapelor de mobilitate, 

- cadrul relaxat şi destins asigurat de conducere  pentru întreg personalul 

şcolii, 

- participarea cadrelor didactice la cursurile de formare, 

- personal didactic auxiliar calificat din punct de vedere profesional în 

proporţie de 100%, 

- existenţa unui psiholog şcolar şi a unui cabinet de consiliere în 

unitatea de învăţământ, 

- implicarea pedagogului şcolar în antrenarea elevilor interni în diferite 

activităţi extracurriculare, 

- atitudine deschisă şi înţelegere faţă de elevi din partea conducerii, 

cadrelor didactice, didactic auxiliar şi nedidactic, 

- transparență și decizii prompte luate de conducere privind pregătirea, 

organizarea și derularea procesului de învățământ atât fizic, dar și 

online. 

- elevi cu un bagaj redus de cunoştinţe care au optat pentru unitatea 

noastră, 

- deficienţe şi întârzieri din partea unor cadre didactice (nerespectarea 

termenelor stabilite); 

- refuzul unor cadre didactice de a apela la mijloace moderne de 

învăţământ etc. 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

- existenţa la CCD – Buzău şi la universităţile din Bucureşti, Galaţi sau 

Târgovişte a unor cursuri de perfecţionare, 

- crearea unor colaborări cu unităţi economice care să ofere burse de 

studiu şi angajamente de muncă la absolvirea elevilor, 

- menţinerea legăturilor cu agenţi economici pentru angajarea elevilor 

peste 16 ani în vederea obţinerii experienţei profesionale necesare. 

 

- lipsa unei motivaţii materiale pentru elevii care provin din medii 

sociale sărace, 

- scăderea populaţiei şcolare prin migrarea adulţilor spre state vest 

europene, 

- mentalitatea înapoiată a unor părinţi care stopează dreptul copiilor 

lor la o educaţie profesională, 

- scăderea nivelului de trai în judeţ duce la abandonarea şcolii de către 

elevi, deoarece resursele finaciare ale părinţilor sunt prea puţine 

pentru a-i putea susţine, dar și a pandemiei de SARS – CoV 2, 

- inexistenţa unor programe naţionale care să ducă la susţinerea 

elevilor din familiile nevoiaşe prin acordarea de burse, cazare la 

internatul şcolar. 
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c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unor surse financiare din venituri extrabugetare, 

- existenţa unui echipament de monitorizare video, 

- cabinet de consiliere şcolară,cabinet de mediator şcolar, 

- bază sportivă performantă ( sala sport nouă, sala sport Romeo 

Iamandi, teren sintetic etc.), centrul de Documentare şi Informare 

funcţional, biblioteca cu peste 10000 volume, 2 laboratoare de 

informatică performante,existenţa unei staţii radio în şcoală,  

- accesul nelimitat şi în orice punct al unităţii la Internet wireless, 

- funcţionarea internatului şcolar pe un singur etaj (5/6 elevi cameră la 

începutul anului şcolar – la începutul acestui an școlar având 

activitatea suspendată din cauza lucrărilor de reabilitare), 

- sala de sport Nouă, şcoala veche, cantina şi sala de sport Romeo 

Iamandi sunt autorizate ISU,  

- accesarea PROIECTULUI ROSE / runda II, 

- colaborarea privind implementarea proiectului cu SOMACO SA 

privind acordarea unor burse elevilor din clasele terminale şi oferirea 

unui contract de muncă la finalul anilor de pregătire liceală sau 

profesională, 

- achiziționarea platformelor Adservio(01.09.2019) și G-suite(martie 

2020), a 10 tablete performante cu conexiune la internet (Vodafone/ 

noiembrie 2020), 

- primirea prin  Programul MEC - Școala de acasă – a 85 de tablete 

performante cu conexiune la internet (Vodafone/ 22 decembrie 2020), 

- existenţa unor cabinete, laboratoare şi ateliere cu dotare 

satisfăcătoare sau învechită; 

- unele cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice cu taxă 

destul de mare deja suportate din bugetul personal; 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

- posibilitatea obţinerii unor venituri extrabugetare care să acopere 

unele nevoi ale şcolii; 

- posibilitatea accesării unor fonduri de investiţii pentru reabilitarea 

termică a unor corpuri din unitatea şcolară pentru reducerea 

cheltuielilor cu agentul termic și a construirii unei centrale termice 

dată în folosință în 5 decembrie 2020, 

- accesarea PROIECTULUI ROSE / runda II, 

- colaborarea privind implementarea proiectului cu SOMACO SA 

privind acordarea unor burse elevilor din clasele terminale şi oferirea 

unui contract de muncă la finalul anilor de pregătire liceală sau 

profesională 

- sistemul legislativ inflexibil, restrictiv în privinţa utilizării 

resurselor materiale de către şcoli; 

- imposibilitatea dotării din cauza legislaţiei cu mobilier şcolar a 

spaţiilor de învăţământ. 

- neimplicarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru păstrarea 

bunurilor şcolii; 
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d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- comunicarea şi colaborarea foarte bună cu reprezentanţii I.S.J. Buzău, 

autorităţile locale (Primarul municipiului Buzău, reprezentanţi şi 

consilieri locali ai Primăriei municipiului Buzău), agenţii economici, 

comitetul de părinţi, consiliul consultativ al elevilor din unitatea de 

învăţământ şi alţii, 

- comunicarea şi colaborarea foarte bună cu reprezentanţii I.S.J. Buzău, 

autorităţile locale (Primarul municipiului Buzău, reprezentanţi şi 

consilieri locali ai Primăriei municipiului Buzău), agenţii economici 

ne-au adus în unitatea școlară: un proiect de reabilitare energetică și 

termică de 2,5 milioane euro, 85 de tablete prin Programul Școala de 

acasă, 10 tablete prin fondurile primăriei, centrală termică, 2 

platforme educaționale Adservio și G-suite, încheierea exercițiului 

bugetar pe 2020 pe 0/ zero etc. 

- crearea unor colaborări cu unităţi economice care să ofere burse de 

studiu şi angajamente de muncă la absolvirea elevilo, 

- menţinerea legăturilor cu agenţii economici pentru angajarea elevilor 

peste 16 ani în vederea obţinerii experienţei profesionale necesare, 

- amplasarea periferică a unităţii şcolare nu a dus la creşterea 

incidentelor în cadrul şcolii sau înafara ei în perioada 14.09.2020- 

09.11.2020, iar în perioada 09.11.2020 – 31.01.2021 s-a derulat 

învățământul online, însă nu am primit informări de la Poliție privind 

încălcarea regulilor sau legilor de către elevii noștri. 

- amplasarea periferică a unităţii şcolare considerată de către 

autorităţi, zonă de risc, 

- peste 80% din populaţia şcolară provine din mediul rural, 

- acumularea unui număr mare de absenţe ducând deseori către 

abandon şcolar, 

- disponibilitatea scăzută şi dezinteresul părinţilor faţă de problemele 

şi nevoile copiilor lor, 

- cazurile de abandon nu pot fi gestionate optim din cauza resurselor 

materiale limitate ale şcolilor sau din cauza legislaţiei inflexibile. 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

- posibilitatea adaptării ofertei educaţionale în funcţie de cerea 

pieţei, 

- parteneriate cu şcoli similare unităţii noastre din ţară şi din judeţ, 

- proiecte strategice europene atât pentru dezvoltarea resursei 

umane cât şi pentru cea materială. 

- Stagnarea industriei la nivel judeţean datorită lipsei de interes a 

autorităţilor, 

- Mentalitatea populaţiei din zona urbană şi rurală care consideră 

accesul copiilor lor într-un liceu teoretic mult mai sigur decât într-

un liceu tehnologic sau şcoală profesională, 

- Mentalitatea părinţilor care îşi supraapreciază copiii şi îi îndrumă 

spre licee teoretice, în speranţa urmării unei facultăţi, 

- Resursele alocate de autorităţile statului sunt insuficiente 

(finanţarea per elev). 
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IV.RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

Liceul Tehnologic „Henri Coanda” Buzău oferă următoarele servicii : 

a) internat și cantină, 

b) cabinet de asistenţă medicală cu medic şcolar şi cadre medii sanitare, 

c) cabinet de Consiliere şi orientare în carieră, 

d) centrul de documentare şi informare CDI și 1 bibliotecă, 

e) cabinet psihopedagogic, 

f) săli de clasă: 23, 

g) cabinete: 3, 

h) laboratoare: 10, 

i) birouri 11, 

j)săli sport: 2, 

k) terenuri de sport: 2 ( unul cu nocturnă și unul neamenajat), 

l) ateliere: 5. 

BAZA MATERIALĂ se află în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi este compusă din 

14 clădiri dispuse pe 2,5 ha de teren, din care 8 sunt destinate exclusiv spaţiului de învăţământ: 

 

Corpul A 

Corp Şcoala Veche 

Corpul B 

Corp Şcoala Nouă/ 

reabilitare termică și 

energetică – 

 septembrie 2020- 

29.01.2021 

Corpul C 

Corpul Tehnic/ reabilitare 

termică și energetică –  

august 2020- 29.01.2021 

Parter 

2 săli de clasă Cabinet geografie Cabinet biologie şi anexă 

Laborator informatică Centrul de documentare şi 
informare 

Cabinet Lb. și lit. română 

Laborator fizică şi anexă Cabinet Istorie 

Laborator Prolang Birou informatician 

Birou secretariat Grup sanitar elevi Birou contabilitate 

Birou secretar șef  Birou administrator 

Grup sanitar profesori şi elevi  Magazie  

  Grup sanitar elevi și profesori 

Etajul 1 

3 săli de clasă 3 săli de clasă Laborator mecanică şi anexă 
Cabinet matematică / Sală de 

clasă 
Grup sanitar elevi Laborator construcţii 

Cancelaria Anexă personal de serviciu Laborator instalaţii şi 
echipamente pentru vagoane 

Birou director  1 sală Club European 

Birou director adj.  Laborator informatică 2/  ROSE 

Laborator chimie şi anexă  Cabinet CEAC 

Birou mediator şcolar  Grup sanitar nefuncţional 

 Etajul 2  

Nu are 3 săli de clasă Laborator electrotehnică şi de 
practică cu anexă 

Grup sanitar nefuncţional Cabinet  SSM 

Anexă  2 săli de clasă 

 Grup sanitar nefuncţional 

 Anexă 

Etajul 3 

Nu are 3 săli de clasă 5 săli clasă nefuncţionale 

Grup sanitar nefuncţional Grup sanitar nefuncţional 

Anexă  2 anexe 
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Internat/ reabilitare 

termică și 

energetică –  

4 iulie 2020- 

29.01.2021 
 

Cantină Sală de sport 
nouă 

Sală de sport 
R. Iamandi 

Ateliere 

Parter  

Bibliotecă sală de mese Sală sport Sală sport 2 ateliere mari 

Cabinet consiliere 
psihopedagogică 

bucătărie Hol  Sală tenis de 

masă 
2 ateliere mici 

 

Sală de clasă cameră de legume 2 Birouri 

profesori 
Birou 

profesori 
magazie 

Birou nefuncţional 2 cămări pentru 

carne 

Grup sanitar  

profesori 

2 vestiare 

elevi 

spălător 

 

Cabinet medical cu 

grup sanitar 

cameră maşini 

frigorifice 

2 vestiare Grup sanitar 

profesori 

Grup sanitar 

cameră recepţie 

alimente 

4 grupuri 

sanitare elevi 

 

Infirmerie cameră lactate grup sanitar 

elevi 

 

5 săli grădiniţă cămară; 2 anexe   

Grup sanitar 

grădiniţă 

cămară ceai – cafea, 

pâine 

   

 vestiar personal    

 cameră oficiu    

 2 duşuri pentru 

personal 
   

 1 grup sanitar 

personal 

   

 cameră spălat veselă    

 2 grupuri sanitare 

elevi 

   

Etaj 1 

10 dormitoare Nu are  Sală de forţă Nu are  Cabinet  

eletrotehnică 

Club Sală pregătire 

teoretică 
Sală de clasă 

Sală de duşuri  

Sală spălator Cameră 

centrală 
termică 

 

Grup sanitar  

Camere arhivă   

Anexă personal   

   

Etaj 2 şi 3  (aceeaşi structură) nefuncţionale / dezafectate 

10 dormitoare Nu are Nu are Nu are Nu are 

Sală depozit 

Cameră pedagog 

Sală de duşuri 

Sală spălator 

Grup sanitar 
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Clădire multifuncţională cu: Clădire 

hidrofor/ 
dezafectată 

Clădire 

Transformator/ 
dezafectat 

Beci Garaj / 
2 uşi 

Magazie 
de tablă atelier tâmplărie 

atelier instalator 

atelier electromecanic 

Spălătorie 

Vestiare personal 

4 spaţii depozitare 

2 Grupuri sanitare 

 

 

I.3.A.4. UTILITĂŢI 

 
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău dispune de următoarele utilităţi: 

- Curent electric; apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă; canalizare; spaţiu de gunoi 

amenajat; sistem de încălzire centrală, centrală pe gaz pentru sala de sport nouă; reţea de internet/ 

wireless; reţea telefonică; reţea de cablu şi televiziune; 16 hidranţi interiori şi unul exterior; 

stingătoare cu spumă şi praf etc. 

Începând din 4 iulie 2020 Corpul Tehnic (C2), Internatul (C5) și Școala Nouă (C4) au intrat în 

reabilitare energetică și termică. În unitatea de învățământ au început lucrări de reabilitare: 

anvelopare clădiri, schimbat instalația electrică și termică, construirea unui bazin pentru hidrantul 

unității de învățământ și a unei pompe de căldură, realizarea legăturii subterane între centrala 

termică și clădirile din incinta liceului. În perioada mai - august 2020 a fost construită și o centrală 

termică care să deservească corpurile de clădire din liceu. Investiția de reabilitare energetică și 

termică se ridică la aproape 2,5 milioane euro în proiectul european din cadrul Programului 

Operațional Regional POR 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/7 REGIUNI și POR / 

2016/3/3.1/b/1/Bl – Axa prioritară 3 – sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 Operațiunea B – Clădiri publice. Lucrările conform programului 

se vor termina în 6 luni. 

 

I.3.A.5. ELEMENTE DE DOTARE: 
 

- Mobilier şcolar în stare bună, în toate sălile de clasă funcţionale; 
- Fond documentar – aproximativ peste 10000 volume; 
- Echipamente Hardware; 
- În clădirile Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Buzău   exista în exploatare următoarele echipamente 

Hardware: 

 
Nr.c

rt 
Locatie Desktop Sever Laptop Xerox 

Imprimanta/ 

Multifuntional 

Video 

proiector 

Tablete 

1 LABORATOR INFORMATICĂ 1 

/AEL 
25 1 1  1 1 

 

2 LABORATOR INFORMATICĂ 2 - 

Rose 
25  1    

 

3 CABINET LIMBI MODERNE - 

PROLANG 
2  1  1 1 

 

4 C.D.I 5  1 2 1 1  

5 INTERNAT 2       

6 CABINET MATEMATICĂ 1    1   

7 LABORATOR CHIMIE 1    1 1  

8 LABORATOR FIZICĂ 1     1  

10 CABINET ROMÂNĂ 1     1  

9 CABINET GEOGRAFIE 1     1  

10 LABORATOR BIOLOGIE 1     1  

11 LABORATOR CONSTRUCTII 1  1   1  
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Nr.c

rt 
Locatie Desktop Sever Laptop Xerox 

Imprimanta/ 

Multifuntional 

Video 

proiector 

Tablete 

12 LABORATOR MECATRONICĂ 2    1 1  

13 LABORATOR MECANICA 1  1   1  

14 LABORATOR ELTH. 1     1  

15 CABINET SSM 1    1 1  

 CABINET istorie 1     1  

16 ATELIER SCOLAR 2    1 1  

17 CENTRUL EUROPEAN 1       

18 SALI GRĂDINITA 2       

20 DIRECTOR 1    1   

21 DIRECTOR ADJUNCT 1    1   

22 SECRETARIAT 2    3   

23 CONTABILITATE 3  1 1 1   

24 ADM.PATRIMONIU 1   1 2 1  

25 CABINET CONSILIERE 1    1   

26 ASIGURAREA CALITATII 1        

27 MEDIATOR SCOLAR 1  1     

28 CANCELARIE 2    1   

29 CABINET MEDICAL 1       

30 POATRTĂ 1       

31 INFORMATICIAN 
1  1  1  

 

 Echipamente achizitionate 

decembrie 2019 
    3 4 

 

 Tablete pentru profesori prin 

Programul Adservio 
      

53 

 10 tabelete achiziționate pentru 

elevi cu conexiune la internet 

Vodafone/ noiembrie 2020 

      

10 

 85 tabelete pentru elevi prin 

Programul Școala de acasă cu 

conexiune la internet Vodafone/ 22 

decembrie 2020 

      

85 

 Director, Director adjunct și 

informatician/ ianuarie 2021 
  3    

 

TOTAL IANUARIE 2021 91 1 10 5 20 16 148 

 

Toate cele 101 de computere, conectate in rețele ( LAN-uri) 

Conexiuni internet : 2 conexiuni - fibră optică.  

                                 Contract internet nr. 4380000221/25.04.2017 cu firma S.C. RCS & RDS S.A  

Toate echipamentele sunt in stare bună de funcționare si toate stațiile de lucru au conexiune la internet. 

Calculatoare folosite de elevi : 52 

Calculatoare folosite de personal didactic: 29 

Calculatoare folosite de personal didactic auxiliar (administrație): 18 

Toate computerele au instalate software licențiat sau freeware. 

Toate cadrele didactice folosesc dotările existente computer - conectat la internet, sistem audio – video, 

imprimantă conform tabelului atașat. 

Există în depozitul unității de învățământ peste 50 de calculatoare echipate complet pentru procedura de 

casare. 

Platforme educaționale folosite: ADSERVIO și G suite. 
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IV. RESURSE UMANE 

 

V.1. BENEFICIARI AI EDUCAŢIEI/ PREŞCOLARII ŞI ELEVII: 

Forma de 

şcolarizare 
Filieră/ profil Calificare profesională 

Clasa 
 

Număr 

clase 
Număr 

elevi 
LICEU  ZI TEHNIC Tehnician de telecomunicații IX 1 30 

Tehnician de telecomunicații X 1 29 
Tehnician de telecomunicații XI 1 25 

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 
XI 1 22 

Tehnician desenator în 

construcţii şi instalaţii/ 

Tehnician în transporturi (clasă 

dublă specializare) 

XII 1 26 

LICEU  ZI VOCAȚIONAL Instructor sportiv - Fotbal IX 1 28 
Instructor sportiv - Fotbal X 1 27 
Instructor sportiv - Fotbal XI 1 32 
Instructor sportiv - Fotbal XII 1 27 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

PROFESIONAL 
TEHNIC Electrician exploatare joasă 

tensiune 
IX 1 17 

Lăcătuș construcții metalice și 

utilaj tehnologic 
IX  1 18 

Operator la mașini cu comandă 

numerică 
X 1 25 

Lăcătuș construcții metalice și 

utilaj tehnologic/ Frigotehnist  

(dublă specializare) 

X 1 27 

Operator la mașini cu comandă 

numerică/ lăcătuș construcții 

metalice și utilaj tehnologic 

(dublă specializare) 

XI 1 21 

Electrician constructor/lucrător 

trafic feroviar (dublă 

specializare) 

X 1 25 

Stagii de 

pregătire 

practică 

Zugrav, ipsosar,vopsitor, 

tapetar 
  16 

LICEU SERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIC 
Secundar 

inferior 

Tehnician prelucrări pe mașini 

cu comandă numerică 
IX 1 36 

Tehnician prelucrări mecanice XI/SI 1 39 
TEHNIC 
Secundar 

superior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnician prelucrări mecanice XI/SII 
A 

1 39 

Tehnician în desenator  pentru 

construcții și instalații 
XI/SII 

C 
1 32 

Tehnician electromecanic XI/SII 
B 

1 31 

Tehnician mecatronist XII A 1 37 
Tehnician în construcții și 

lucrări publice 
XII B 1 29 

Tehnician electromecanic XII C 1 27 
Tehnician operator tehnică de 

calcul 
XIII A 1 37 

Tehnician electromecanic XIII B 1 29 
 RESURSE ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 
Secundar superior 

Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului 
X 1 39 
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POSTLICEAL Nivel 5 Tehnician echipamente 

periferice și de birotică 
AN II 1 34 

Tehnician activități de 

secretariat 

AN II 1 26 

Tehnician echipamente 

periferice și de birotică 
AN I 1 33 

Tehnician activități de 

secretariat 
AN I 1 31 

ȘCOALA DE 

MAIȘTRI 

Nivel 5 Maistru mașini și aparate 

electrice 

AN I 1 31 

PROGRAM „ A 

doua şansă” 
Gimnazial şi 

Secundar 

inferior 

Fără calificare AN I 1 11 
Lucrător finisor în construcţii AN II 1 20 
Lucrător finisor în construcţii AN III 1 29 

Mașinist utilaj cale și 

terasamente 
AN IV 1 13 

PREŞCOLAR GRĂDINIŢĂ 

 Grupa 

mijlocie 
1 19 

 Grupa 

mare 
1 19 

 

Numărul de elevi al unităţii de învăţământ este de: 1002 elevi/ media pe clasă = 27,08 elevi 

La finanțarea per elev pentru anul 2020 ne-am înregistrat pe indicatorii de normare cu 1002 de elevi. 
Numărul de clase: 37 de clase.  

Mediul de provenienţă: urban şi preponderent rural (Liceul Tehnologic „Henri Coandă”- Buzău şcolarizează 

elevi din municipiul  Buzău, din judeţul Buzău şi din alte judeţe (Brăila, Bacău, Prahova). Elevii din alte 

localităţi fac naveta zilnică, stau în  internat sau în gazdă. Elevii se deplasează la şcoală şi cu mijloace de 

transport în comun). 
 

a.1. Numărul claselor şi al  elevilor:  

Forme de învăţământ Nr. clase Nr. elevi 

Liceu / zi  9 248 

Liceu / seral  10 337 

Postliceal și școală de maiștri 5 155 

Învăţământ gimnazial secundar / A doua şansă 4 75 

Şcoala profesională/ Stagii de pregătire 

practică 
7 149 

Grădinţă / preşcolar 2 38 

Total  37 1002 

 

La finalul semestrului I numărul elevilor înscriși, transferați, exmatriculați și retrași a fost de 999 

elevi. 

La finalul semestrului I/an școlar 2020 – 2021 numărul elevilor promovați este 663 elevi (379 elevi de 

la învățământul  modular/ mediile se încheie la finalul anului școlar și 284 situații neîncheiate liceu zi 

+ școală profesională + liceu seral) 

 

a.2. Structura etnică a elevilor în anul şcolar 2020 -2021: 

 

Structura etnică a elevilor elevi Procent 

Români  912 91,02% 

Rromi  90 8,89% 

Total  1002 100% 

 



Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 17 

 

 

 

 Structura etnică a elevilor în ultimii 5 ani: 

 

An școlar 
Romani 

(%) 
Rromi 

(%) 

2013/2014 90.73 9.27 

2014/2015 90,7 9,3 

2015/2016 96,84 3,16 

2016/2017 84,39 15,6 

2017/2018 72,01 27,98 

2018/2019 81,56 18,43 

2019/2020 83,28 16,71 

2020/2021 91,02% 8,98% 

 

 a.3. Structura efectivelor de elevi din şcoală, în funcţie de domiciliul acestora:  

 

Structura efectivelor de elevi din 

şcoală, în funcţie de domiciliul acestora 
elevi Procent 

Pondere elevi din Buzău 100 9,98% 

Pondere elevi din altă localitate 902 90,02%/ 

Pondere elevi care fac naveta zilnic 200 19,96%/14.09-09.11.2020 

Pondere elevi care stau în internat În semestrul I /an școlar 2020-2021 – internatul nu a fost deschis 

din cauza lucrărilor de reabilitare/ inscrieri – 55 elevi/5,48% 

Pondere elevi care stau în gazdă 14.09-09.11.2020 20 elevi/1,99% 

09.11.2020-31.01.2021 Nu a fost cazul / s-a învățat online 

 

a.4. Numărul elevilor care beneficiază de burse sociale şi CES / an şcolar 2018 -2019: 

 

Bursa 
Nr. elevi 

2017 - 2018 

Nr. elevi 

2018 - 2019 

Nr. elevi 

2019 - 2020 

Nr. elevi 

2020 - 2021 

Burse pentru elevi din Republica Moldova 2 3 3 2 

CES 2 2 2 4 

 

Nr. elevi cu cereri la internatul şcolar: 60 / 14 septembrie 2020, la sfârşitul semestrului I: 0 elevi.Nu a 

mai fost nici un elev cazat la internatul din cauza lucrărilor de reabilitare energetică și termică și a 

pandemiei de SARS – CoV2. 

 
Planul de şcolarizare realizat la începutul anului şcolar în proporţie de 100%, vezi tabel cu clasele. 

 

Familiile din care provin aceşti elevi: 

- au ambii părinţi şomeri 

- au un venit redus pe membru de familie 

- părinţii muncesc ca sezonieri 

- părinţii nu au loc de muncă 

- cei din mediul rural nu au posibilitatea obţinerii de venituri proprii. 

Ajutorul statului pentru aceşti elevi s-a materializat în burse. Condiţionarea acestora de numărul 

absenţelor nemotivate a făcut ca şi numărul acestora să scadă.  

 

Aplicarea Programului Școala de acasă de guvern pentru susținerea învățământului online s-a 

concretizat prin primirea a 85 de tablete prin repartizarea din 22 decembrie 2020. 
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Bursa ,, BANI DE LICEU” BURSA PROFESIONALĂ 

Au primit septembrie 2020 16 124 

Au bursă la sfârşitul semestrului I/ an 

şcolar 2020-2021 
15 102 

Au bursă la sfârşitul semestrului II/ an 

şcolar 2020-2021 
- - 

Au pierdut bursa la sfârşitul 

semestrului I/ an şcolar 2020-2021 
1 22 

Au pierdut bursa la sfârşitul 

semestrului II/ an şcolar 2020-2021 
- - 

 

Avem doi elevi bursieri din Republica Moldova – Cebotaru Ion şi Cîrlig E. Tudor. 

 

Şcolarizarea şi frecvenţa. Rezultate la învăţătură şi purtare. 

 

Din rapoartele statistice se observă un număr foarte mare de absenţe nemotivate ceea ce va duce la 

un număr destul de mare de elevi în situaţie de abandon şcolar la sfârşitul anului şcolar, cu situaţii 

neîncheiate, un număr foarte mare de elevi corigenţi. 

 

An școlar 2020-2021: 

 

 

 

Formă de 

învăţământ 

Înscrişi 

la 

început 

de an 

şcolar 

Corigenţi 

 

Situaţii neîncheiate 

 

Repetenţi 

 

Neşcolarizaţi 

 

  sem.  I sem. / 

an 

şcolar  

II 

sem.  I sem.  II/ 

an 

şcolar 

sem.  

I 

sem.  

II/ an 

şcolar 

LICEU / ZI 248 3  91  0  0 

LICEU / SERAL 337 0  130  0  0 

PROFESIONALĂ 133 3  49  0  0 

POSTLICEALĂ 124 0  0  0  0 

ȘCOALA DE 

MAIȘTRI 

31 0  0  0  0 

ADS 75 0  0  0  0 

PREŞCOLARI 38 0  0  0  0 

SPP 16 0  0  0  0 

Total  1002 6  270  0  0 

 

50% din cei 270 au situații neicheiate la 1 sau 2 discipline de studiu. 
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Forma de 

învățământ 

Înscriși 

la 

început 

de an 

școlar 

Corigenți 

la sfr.  

Sem. I/II 

Situații 

neîncheiat

e 

Sem. I/II 

Exmatriculați 

Sem. I/II 

Neșcolarizați Repetenți 

IX A 30 -/ 2/ 0 0 0 

IX B 28 1/ 11/ 0 0 0 

X A 29 -/ 10/ 0 0 0 

X B 27 -/ 13/ 0 0 0 

XI A 25 -/ 5/ 0 0 0 

XI B 22 -/ 7/ 0 0 0 

XI C 32 -/ 12/ 0 0 0 

XII A 26 -/ 12/ 0 0 0 

XII B 29 2/ 19/ 0 0 0 

IX C prof 17 -/ 10/ 0 0 0 

IX D prof 18 -/ 5/ 0 0 0 

X C prof. 25 3/ 8/ 0 0 0 

X D prof. 27 -/ 12/ 0 0 0 

XI D prof. 21 -/ -/ 0 0 0 

XI E prof. 25 -/ 14/ 0 0 0 

IX A seral 36 -/ 22/ 0 0 0 

X A seral 39 -/ 8/ 0 0 0 

XI A seral S I 39 -/ 7/ 0 0 0 

XI A seral SII 39 NU NU NU NU NU 

XI B seral SII 31 NU NU NU NU NU 

XI C seral SII 32 NU NU NU NU NU 

XII A seral 37 -/ 20/ 0 0 0 

XII B seral 29 -/ 7/ 0 0 0 

XII C seral 27 -/ 19/ 0 0 0 

XIIIA seral 37 -/ 25/ 0 0 0 

XIII B seral 29 -/ 22/ 0 0 0 

ADS I 11 NU NU NU NU NU 

ADS II 20 NU NU NU NU NU 

ADS III 29 NU NU NU NU NU 

ADS IV 15 NU NU NU NU NU 

SPP 16 NU NU NU NU NU 

Postliceal IA 33 NU NU NU NU NU 

Postliceal IB 31 NU NU NU NU NU 

Postliceal IIA 34 NU NU NU NU NU 

Postliceal IIB 26 NU NU NU NU NU 

Școala de 

maistri / an I 

31 NU NU NU NU NU 

Gpn mare 19 - - 0 0 0 
Gpn mijl. 19 - - 0 0 0 

Total 1002 6 270 0 0 0 

 

 

 

 



Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 20 

 

 

Formă de 

învăţământ Exmatriculaţi 

An scolar 
Retraşi Abandon 

Promovaţi 

Sem I / 

SemII/ 

an scolar 

Note 

scăzute 

la purtare 

sub 7 

Decedaţi  

LICEU / ZI 0 6 0 151 - 0 

LICEU / SERAL 0 0 0 144 - 0 

PROFESIONALĂ 0 0 0 84 - 0 

POSTLICEALĂ 0 0 0 - - 0 

ADS 0 0 0 - - 0 

PREŞCOLARI 0 0 0 - - 0 

SPP 0 0 0 - - 0 

Total 0 0 0 379 +284 

învățământ 

modular 

0 0 

 

An școlar 2020 – 2021 

 

Formă de 

învăţământ 

Înscrişi la 

început 

de an şcolar 

Repetenţi 

 
Neşcolarizaţi 

 

LICEU / ZI 248 0 0 

LICEU / SERAL 337 0 0 

PROFESIONALĂ 133 0 0 

POSTLICEALĂ 124 0 0 

Școala de maiștri 31 0 0 

ADS 75 0 0 

PREŞCOLARI 38 0 0 

SPP 16 0 0 

Total 1002 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total absențe motivate: 2621 absențe. În medie -aproximativ 66 absențe de fiecare elev. 

Elevi cu CES 

În anul şcolar 2020-2021 avem şi 2 elevi identificaţi cu CES, la clasele de profesională (IX). 

 

 

MEDII /an şcolar 2020-2021 

Situaţia la învăţătură: 

Formă de 

învăţământ 

Absenţe Veniţi 

în timpul 

anului 

Plecaţi 

în 

timpul 

anului 

Promovaţi 

An şcolar 

2020-2021 
Sem I Sem I 

An 

școlar 

An 

școlar 

Total  Nemotiv. Total  Nemotiv. 

LICEU / ZI 8818 6727      

LICEU / SERAL 4641 4617      

PROFESIONALĂ 3316 2865      

ADS 584 584      

PREŞCOLARI - -      

SPP 39 39      

POSTLICEALĂ 549 494      

Total  17947 15326      

Total absenţe:  
 

Absenţe nemotivate:  
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Formă  de învăţământ Media 

unitate 

şcolară/ 

S I/An 

școlar 

MEDII 

10-9 9-8 8-7 7-6 6-5 

Liceu zi 151 14 50 70 6 11 

Liceu seral 144 2 36 61 35 10 

Profesională  83 15 38 23 2 5 

ADS - - - - - - 

SPP - - - - - - 

Postliceală  - - - - - - 

Media pe unitatea şcolară 7,53/ 31 124 154 43 26 

 

Situaţia disciplinară: 

 

Formă  de învăţământ an 

şcolar 

MEDII 

10 9/8/7 6/5/4 FN 

Liceu zi 14  126   11   

Liceu seral 2  132   10   

Profesională  15  63   5   

ADS         

SPP         

Postliceala         

Media pe unitatea şcolară         

 

BACALAUREAT 

An şcolar Elevi 

inscrisi 

Elevi 

promovati 

Promova-

bilitate % 

6,00-

6,99 

7,00-

7,99 

8,00-

8,99 

9,00-

9,99 

2011/2012 65 10 15,38 9 1 0 0 

2012/2013 40 10 25,00 9 0 1 0 

2013/2014 29 8 27,59 5 3 0 0 

2014/2015 24 7 29,16 6 1 0 0 

2015/2016 41 17 41% 14 3 0 0 

2016/2017 65 10 15,38 9 1 0 0 

2017/2018 40 10 25% 9 1 0 0 

2018/2019 40 17 52% 12 4 1 0 

2019/2020 83 21 30% 12 6 3 0 

 
Media de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020 este 7,67. 

Evoluţia mediei aritmetice generale pe unitate şcolară în ultimii 4 ani şcolari: 

- 2013-2014: 6,60 

- 2014-2015: 6,60 

- 2015-2016: 6,55 

- 2016-2017: 6,617 

- 2017-2018: 6,58 

- 2018-2019:6,82 

- 2019-2020: 6,91 

- 2020-2021: 7,53/ semestrul I  
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V.2. PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

TOTAL  NORME  în unitatea de învăţământ la 1 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021: 

CADRE DIDACTICE: 56,92 norme 

 

Catedre rezervate:  

Specialitatea 
Catedră 

rezervată 
Motivul 

Istorie 0,75 Director/ 14.09.2020-09.01.2021 

Religie  0,75 Director/11.01.2021 – 29.01.2021 

Mecanică 0,50 Director adjunct/ 14.09.2020-09.01.2021 

Istorie 0,50 Director adjunct/ 11.01.2021-29.01.2021 

Ed. fizică 0,50 Director Palatul Copiilor Buzău/ 14.09.2020-09.01.2021 

Religie 0,50 Director Școala Gimnazială Ulmeni/ 14.09.2020-09.01.2021 

Construcţii şi 

lucrări publice 
0,75 Inspector general adjunct al ISJ – Bz/ 14.09.2020-23.12.2020 

 

Personalul didactic angajat: 66 

- Cadre didactice titulare: 31  (normă întreagă - 37; fracţiune de normă: 29; titular detaşat – 4) 

- Cadre didactice suplinitoare: 35 (34 cadre didactice calificate, 2 cadre didactice parțial necalificate, 1 

cadru didactic necalificat) 

- Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu: ponderea personalului didactic 

cu domiciliul în Buzău: 98% (46 ), iar din mediul rural de 1% (1) 

 

Calitatea personalului didactic: 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat : 

Personal didactic necalificat la plata cu ora :  3/ 2 parţial / 2,88 + 16,74 ore. 

Personal didactic calificat : 66  

- 1 doctorat   2020           1 = 2% 

- Gradul I                      30  =  45 %  

- Gradul II                      6  =   9 %  

- Gradul  definitiv         7  =  11 % 

- Debutanţi                   22  =  33 %  

Continuarea studiilor: 1 ( doctorat) 

Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu : 

-  Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu: ponderea personalului didactic 

cu domiciliul în Buzău: 98% (46 ), iar din mediul rural de 1% (1) 
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Evaluarea  personalului :  

 

An scolar 

Nr cadre didactice cu: Nr cadre didactice cu calificativ: 

Gradul 

I 

Gradul 

II 
Definitivat Debutant FB B S 

2012/2013 27 6 7 1 40 1 0 

2013/2014 25 7 5 2 39 0 0 

2014/2015 28 7 4 4 43 0 0 

2014/2015 22 4 9 5 40 0 0 

2015/2016 24 8 5 5 52 0 0 

2016/2017 20 12 4 4 40 0 0 

2017/2018 31 7 5 5 44 0 0 

2018/2019 32 7 4 10 54 0 0 

2019/2020 33 7 6 15 61 0 0 

Grad de acoperire conform normativelor în vigoare: 100% 

 

 

b.3. Personalul didactic auxiliar: 

 

Total personal didactic auxiliar:  8,25 / 0,25 post neocupat. 

                
 Distribuţia: 

Funcţia Număr personal Calificat Calificat Studii 

Secretar şef 1 Da S 

Secretar 1 Da S 

Laborant 1 Da S 

Pedagog 1 Da M 

Informatician 1 Da S 

Administrator financiar 1 Da S 

Administrator de patrimoniu 1 Da  S 

Supraveghetor de noapte 1 Da M 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor : 100  %. 

 

Evaluarea  personalului: 

An şcolar 
Nr. cadre didactice auxiliare cu calificativ: 

Gradul 

M 

Gradul 

S FB B S 

2012/2013 
6 3 9 0 0 

2013/2014 
6 3 9 0 0 

2014/2015 
4 3 7 0 0 

2015/2016 
3 5 8 0 0 

2016/2017 
4 6 9 1 0 

2017/2018 
4 5 8 0 0 

2018/2019 
2 6 7 1 0 

2019/2020 
2 6 9 0 0 
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Laborantul unității de învățământ s-a pensionat în luna februarie 2020 și a fost organizat un 

concurs în lunile octombrie 2020. Postul a fost ocupat pe studii superioare.  

 

 

b.4. Personal nedidactic : total -  13,25 / 1,25 norme neocupate 

 

FUNCŢIA NUMĂR PERSONAL 

Îngrijitor 5,5 

Portar 1 

Spălătoreasă 0,5 

Muncitor calificat 4 

Fochist 1/ decedat în 27.11.2020 – post vacant 

 

 

Nr cadre nedidactice cu calificativ: 

An  Nr. FB B S 

2012 12 12 0 0 

2013 12 12 0 0 

2014 12 12 0 0 

2015 12 12 0 0 

2016 11 11 0 0 

2017 12 12 0 0 

2018 12 12 0 0 

2019 12 12 0 0 

2020 11 Până la 29 ianuarie nu a fost 

realizată evaluarea 

   

 

Gradul de acoperire  conform normativelor în vigoare: 96 % 
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V. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVEL DE CONDUCERE/ COMPARTIMENTE/ ARII 

CURRICULARE SAU DISCIPLINE 
 

În anul şcolar 2020 -2021 s-au întocmit următoarele documente de către conducerea şi 

personalul unităţii de învăţământ (14.09.2020 -09.01.2021 – echipa: prof. Doina Simona Furtună și 

Doina Carmen Florescu/ 11.01.2021 – 29.01.2021 – echipa:prof. Ganea Mihai Claudiu și Doina 

Simona Furtună) 

 

- Planul de încadrare a personalului unităţii şcolare a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic  / an şcolar 2020-2021/ septembrie 2020,  

- Documentele necesare pentru normarea personalului unităţii noastre – statul de personal, statul de 

funcţii, încadrarea şi normarea/ septembrie 2020, 

- Schema orară a unităţii de învăţământ pe cicluri de învăţământ: liceu zi, liceu seral, postliceală, 

Programul A Doua Şansă/ septembrie 2020 și 11.01.2021, 

- Fişele postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic/ septembrie 2020, 

- Planul de Acţiune al Şcolii/ 2019-2024/ an şcolar 2019-2020/ octombrie 2020, 

- Strategia de asigurare a calităţii/ 2020-2021/ septembrie 2020,  

- Planul managerial / planurile manageriale pe comisii/ 2020-2021/ septembrie 2020, 

- Planul operaţional/ 2020-2021/ septembrie 2020, 

- Regulamentul de ordine interioară 2020-2021/ septembrie 2020, 

- Planul minimal privind combaterea şi prevenirea violenţei în mediul şcolar/ septembrie 2020, 

- Planul privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar/ septembrie 2020,  

- Planul de dezvoltare a Comisiei de control intern managerial/ septembrie 2020, 

- Planificarea activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare în anul şcolar 2020 -2021/ 

septembrie 2020, 

- Completarea bazelor BDNE şi SIIIR în termenul stabilit de lege – pe tot parcursul semestrul I, 

- Completarea bazelor EDUSAL şi REVISAL în termenul stabilit de lege– pe tot parcursul semestrul 

I, 

- Deciziile pentru comisiile care funcţionează în anul şcolar 2020-2021/ septembrie 2020 și 18 ianuarie 

2021,  

- Încheierea cataloagelor din semestrul I din anul şcolar 2020 – 2021, 

- Elaborarea dosarele elevilor pe clase /  a IX a zi, profesională şi seral, a XI a seral semestrul I, SPP, 

ADS, postliceala AN I și II şi reactualizarea dosarelor elevilor din celelalte clase în urma 

transferurilor, retragerilor sau exmatriculărilor /septembrie 2020 și pe parcursul semestrul I, 

- Echivalarea actelor de studii pentru Programul „A doua Şansă”/ septembrie 2020, 

- Elaborarea cataloagelor de diferenţă pentru Programul „A doua Şansă” şi pentru elevii transferaţi pe 

parcursul anului şcolar sau de la clasa a XI a seral semestru II /septembrie - octombrie 2020 și pe tot 

parcursul semestrul I pentru cei noi veniți, 

- Realizarea mapelor ariilor curriculare şi comisiilor din unitatea de învăţământ/ septembrie 2020, 

- Dosarele pentru programele „Banii de liceu” şi „ Bursa profesională” an şcolar 2020 -2021/ 

octombrie 2020, 

- Încheierea contractelor de pregătire practică cu agenţii economici/ octombrie 2020, 

- Încheierea contractelor educaţionale cu părinţii claselor a IX a zi şi profesională, de asemenea pentru 

clasa de profesional dual şi cu agenţii economici/ septembrie -octombrie 2020, 

- Întocmirea documentaţiei necesară pentru aprobarea proiectele judeţene, regionale, naţionale care se 

vor desfăşura în unitatea noastră şcolară/ octombrie 2020, 

- Raportul de activitate / anul şcolar 2019 -2020 – octombrie 2020, 

- Planul de Şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021/ completat şi aprobat în SIIIR/ septembrie 2020, 

- Documentaţia pentru achiziţii din Proiectul ROSE – decembrie 2020,  

- Punerea la dispoziţiei reprezentaţilor Primăriei Municipiului Buzău a documentelor şcolii pentru 

derularea proiecui de reabilitare termică cu fonduri europene (2017 – 31.12.2020 și 4.01. – 

29.01.2021), 
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- Rapoartele către Primarul Municipiului Buzău redactate conform Contractului de management pe an 

calendaristic 2020 şi an şcolar 2019-2020, 

- Proiectul planului de școlarizare pentru anul 2021-2022/ decembrie 2020; 

- Proiectul planului de încadrare pentru anul școlar 2021-2022 (decembrie 2020 – 29.01.2021); 

- Încheierea proiectului Erasmus+ / Incluziune socială prin învățământ dual/ Cod: 2019-1-RO01-

KA104-06199 în octombrie 2020 prin raport final și elaborarea Ghidului de bune practici de către 

dna director adjunct, prof. Florescu Doina Carmen (participant la cursul de formare din cadrul 

proiectului care a avut loc în Bolonia/ Italia). 

- Alte documente, statistice, situaţii cerute şi de către instituţii abilitate etc. 

 

 

VI.1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

-  Planul de încadrare a personalului unităţii şcolare a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic  / an şcolar 2020-2021/ septembrie 2020 – documente elaborate de director, prof. Doina 

Simona Furtună, director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu și secretariat,  

- Documentele necesare pentru normarea personalului unităţii noastre – statul de personal, statul de 

funcţii, încadrarea şi normarea/ septembrie 2020 - documente elaborate de director, prof. Doina 

Simona Furtună, director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu și secretar șef, Gherghe Mădălina, 

- Schema orară a unităţii de învăţământ pe cicluri de învăţământ: liceu zi, liceu seral, postliceală, 

Programul A Doua Şansă/ 14 septembrie 2020 și 11.01.2021/ responsabili: prof. Badea Mihaela și 

director adjunct (14.09.2020 – 09.01.2021), prof. Doina Carmen Florescu, 

- Fişele postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic/ septembrie 2020 – elaborate 

director, prof. Doina Simona Furtună, 

- Planul de Acţiune al Şcolii/ 2019-2024/ an şcolar 2020-2021/ septembrie 2020, 

- Strategia de asigurare a calităţii/ 2020-2021/ septembrie 2020,  

- Planul managerial / planurile manageriale pe comisii/ 2020-2021/ septembrie 2020 – director, prof. 

Doina Simona Furtună și responsabilii de comisii și arii curriculare, 

- Planul operaţional/ 2020-2021/ septembrie 2020 – elaborat director adjunct, prof. Doina Carmen 

Florescu, 

- Regulamentul de ordine interioară 2020-2021/ septembrie 2020 – elaborat director, prof. Doina 

Simona Furtună, 

- Planul minimal privind combaterea şi prevenirea violenţei în mediul şcolar/ septembrie 2020 – 

elaborat director, prof. Doina Simona Furtună, 

- Planul privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar/ septembrie 2020 – elaborat director, 

prof. Doina Simona Furtună,  

- Planul de dezvoltare a Comisiei de control intern managerial septembrie 2020 – elaborat director 

adjunct, prof. Doina Carmen Florescu, 

- Planificarea activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare în anul şcolar 2020 -2021/ 

septembrie 2020 – consilier educativ, prof. Balaș Tatiana, 

- Completarea bazelor BDNE şi SIIIR în termenul stabilit de lege/ parcursul semestrului I, 

- Completarea bazelor EDUSAL şi REVISAL în termenul stabilit de lege/ parcursul semestrului I, 

- Deciziile pentru comisiile care funcţionează în anul şcolar 2020-2021/ septembrie 2020 – date și 

elaborate director, prof. Doina Simona Furtună,  

- Deciziile pentru comisiile care funcţionează în anul şcolar 2020-2021/ 18 ianuarie 2021 – date de 

director, prof. Ganea Mihai Claudiu,  

- Încheierea cataloagelor din semestrul I, anul şcolar 2020 – 2021/ ianuarie 2021 – diriginții, 

- Elaborarea dosarele elevilor pe clase /  a IX a zi, profesională şi seral, a XI a seral semestrul I, SPP, 

ADS, postliceala AN I și II şi reactualizarea dosarelor elevilor din celelalte clase în urma 

transferurilor, retragerilor sau exmatriculărilor/ septembrie 2020 –  director, prof. Doina Simona 

Furtună, director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu și secretariatul, 

- Echivalarea actelor de studii pentru Programul „A doua Şansă” / septembrie 2020 – documente 

elaborate director, prof. Doina Simona Furtună, 
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- Elaborarea cataloagelor de diferenţă pentru Programul „A doua Şansă” şi pentru elevii transferaţi pe 

parcursul anului şcolar sau de la clasa a XI a seral semestru II/ septembrie 2020 – documente 

elaborate director, prof. Doina Simona Furtună și director adjunct,prof. Doina Carmen Florescu, 

- Realizarea mapelor ariilor curriculare şi comisiilor din unitatea de învăţământ/ septembrie 2020 – 

diriginții și responsabilii comisii sau arii curriculare, 

- Dosarele pentru programele „Banii de liceu” şi „ Bursa profesională” an şcolar 2020 -2021/ 

octombrie 2020 – comisie și diriginți, 

- Încheierea contractelor de pregătire practică cu agenţii economici/ octombrie - decembrie 2020 – 

documente elaborate director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu și director, prof. Doina Simona 

Furtună, 

- Încheierea contractelor educaţionale cu părinţii claselor a IX a zi şi profesională, de asemenea pentru 

clasa de profesional dual şi cu agenţii economici/ septembrie 2020 – documente elaborate director 

adjunct, prof. Doina Carmen Florescu,  

- Întocmirea documentaţiei necesară pentru aprobarea proiectelor judeţene, regionale, naţionale care se 

vor desfăşura în unitatea noastră şcolară/ responsabilii de proiecte, 

- Raportul de activitate / anul şcolar 2019 -2021 – octombrie 2019/ septembrie 2020 – raport elaborat 

director, prof. Doina Simona Furtună și director adjunct prof. Doina Carmen Florescu, 

- Raportul de activitate / anul şcolar 2020 -2021 – semestrul I - în februarie 2021/ raport elaborat 

director (11.01.2021 – prezent), prof. Ganea Mihai Claudiu și director adjunct (în perioada 

14.09.2020 – 09.01.2021 – director și director adjunct 11.01.2021 – prezent), prof. Doina Simona 

Furtună/director adjunct (14.09.2020 – 09.01.2021)  prof. Doina Carmen Florescu , 

- Proiectul Planului de Şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022/ completat şi aprobat în SIIIR/ 

decembrie 2020 -  documente elaborate director, prof. Doina Simona Furtună, director adjunct, prof. 

Doina Carmen Florescu și secretariat, 

- Documentaţia pentru achiziţii din Proiectul ROSE /decembrie 2020 - documente elaborate director 

adjunct, prof. Doina Carmen Florescu,  

- Punerea la dispoziţiei reprezentaţilor Primăriei Municipiului Buzău a documentelor şcolii pentru 

aplicarea proiectului de reabilitare termică cu fonduri europene/ iulie 2017 – 09.01.2021 documente 

elaborate director, prof. Doina Simona Furtună, 

- Rapoartele către Primarul Municipiului Buzău redactate conform Contractului de management – 

financiar pe an calendaristic 2020 şi an şcolar 2019-2020/ documente elaborate director, prof. Doina 

Simona Furtună, 

- Redactarea documentaţiei pentru procesul cu Primăria Municipiului Buzău, direcţia finanţe privind 

datoriile stabilite prin raportul Curţii de Conturi pentru perioada 2010-2012 – Comunicarea 

Sentinței Civile nr. 5410/2019 din 23.10.2019 s-a obținut o hotărâre definitivă și irevocabilă în 

favoarea liceului /septembrie 2020 - documente elaborate director, prof. Doina Simona Furtună. 

- Redactarea rapoartelor financiare, iar în Bugetul anului calendaristic 2020 datorită încadrării 

realizate nu am depăşit bugetul pe finanţarea per elev / ne-am încadrat și am cedat și altor 

unități de învățământ - documente asumate și semnate director, prof. Doina Simona Furtună 

(01.09.2020 – 09.01.2021) și elaborate de contabil șef ec. Dinu Marius. 

- Proiectul planului de încadrare pentru anul școlar 2021-2022 - documente elaborate de director, prof. 

Ganea Mihai Claudiu, director adjunct, prof. Doina Simona Furtună,  prof. Doina Carmen Florescu și 

secretar șef, Gherghe Mădălina; 

- Începând din 4 iulie 2020 Corpul Tehnic (C2), Internatul (C5) și Școala Nouă (C4) au intrat în 

reabilitare energetică și termică. În unitatea de învățământ au început lucrări de reabilitare: 

anvelopare clădiri, schimbat instalația electrică și termică, construirea unui bazin pentru hidrantul 

unității de învățământ și a unei pompe de căldură, realizarea legăturii subterane între centrala termică 

și clădirile din incinta liceului. În perioada mai- august 2020 a fost construită și o centrală termică 

care să deservească corpurile de clădire din liceu. Investiția de reabilitare energetică și termică se 

ridică la aproape 2,5 milioane euro în proiectul european din cadrul Programului Operațional 

Regional POR 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/7 REGIUNI și POR / 

2016/3/3.1/b/1/Bl – Axa prioritară 3 – sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
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carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 Operațiunea B – Clădiri publice. Lucrările conform programului 

se vor termina în 6 luni. 

- Elaborarea și propunerea de scenarii pentru derularea procesului de învățământ/ septembrie 2020 – 

directorii și Consiliul de administrație; 

- Propunerea de achiziții și organizarea procesului de învățământ în sistem hibrid având în vedere 

limitarea spațiului de învățământ/ septembrie 2020 – directorii și Consiliul de administrație; 

- Alte documente, statistice, situaţii cerute de către instituţii abilitate etc. 

 

I.3.  PROPUNERI, SOLUŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A MANAGEMENTULUI INSTITUŢIEI 

Activitatea managerială din primul semestrul al anului şcolar 2020 – 2021 (14.09.2020 – 09.01.2021)  

s-a centrat pe pregătirea practică a elevilor în vederea acumulării experienţei de muncă necesară angajării; 

pe organizarea instituţională care să ducă la o atmosferă destinsă, relaxată propice desfăşurării activităţii 

cadrelor didactice şi de studiu a elevilor, pe activităţii de derulare a proiectului ROSE și achiziționarea de 

dispozitive cu conexiune la internet pentru desfășurarea învățământului online (noiembrie 2020 – 10 tablete 

din resurse financiare alocate de Primăria Municipiului Buzău și 22 decembrie 2020 prin Programul Școala 

de acasă).   

Începând cu 14 septembrie 2020 s-au inițiat toate demersurile necesare pentru organizarea și 

desfășurarea învățământului  hibrid: fizic și online, iar din 09.11.2020 doar online prin implementarea 

platformelor educaționale G suite și Adservio. Pentru clasele a XII a și a XIII a seral s-au realizat pregătiri 

suplimentare online, încă din luna octombrie 2020, susținute și prin proiectul ROSE. Aceste măsuri au fost 

luate datorită pandemiei provocate de SARS – CoV 2. În urma măsurile luate și soluțiile adoptate nu s-au 

înregistrat cazuri de îmbolnăvire cu SARS – CoV 2, în rândul elevilor, cadrelor didactice, didactic auxiliar și 

nedidactic în perioada 14.09.2020 – 07.11.2020. Din 09.11.2020 s-a trecut la învățământul online pentru 

elevi și cadre didactice. În perioada 09.11.2020 – 29.01.2021 au fost cazuri de îmbolnăviri cu SARS – CoV 

2 care nu au afectat insă procesul de învățământ. Din păcate în rândul personalului nedidactic am avut un 

caz izolat care a dus la decesul persoanei în cauză în data de 27.11.2020 ( fochistul liceului). 

În perioada 11.01.2021 – 29.01.2021 s-a schimbat echipa managerială și s-a pus accentul pentru 

încheierea situației la învățătură și a celei disciplinare pe semestrul I.  

 

Priorităţile stabilite la începutul anului şcolar 2020-2021 au fost: 

PRIORITATEA 1.  IMPLEMENTAREA  UNUI MANAGEMENT DE CALITATE CARE SĂ ASIGURE 

EGALITATEA ȘANSELOR ÎN EDUCAȚIE, REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR  ȘI 

DEZVOLTAREA PERSONALA ARMONIOASA A ELEVILOR.  

Tinta strategica. Realizarea unei reforme educaționale eficiente  care sa determine reducerea 

absenteismului și a abandonului școlar, creșterea ratei de absolvire și a ratei de promovare a examenelor 

nationale.  
PRIORITATEA 2.  IMPLEMENTAREA ȘI CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE ASIGURARE A 

CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

PENTRU TINERI ŞI ADULŢI  
Tinta strategica. Asigurarea cadrului necesar formării continue a cadrelor didactice  și diversificarea 

serviciilor de consiliere si orientare furnizate in IPT. 
PRIORITATEA 3.  CORELAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE CU CERINȚELE SOCIO-

ECONOMICE REGIONALE ȘI LOCALE  

Tinta strategica. Plan de școlarizare adaptat cerințelor socio-economice locale și regionale prin calificările 

de nivel 3 și 4 identificate ca priorități  la nivel regional și local.  
PRIORITATEA 4  CREȘTEREA GRADULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR 

DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC  

Tinta strategica. AplicareaRecunoașterea Liceului Tehnologic "Henri Coandă"  Buzău ca partener 

important în dezvoltarea comunității, ca furnizor de personal calificat în domeniile de pregatire specificate. 
PRIORITATEA 5.  DEZVOLTAREA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Tinta strategica. Dezvoltarea parteneriatului social in vederea furnizarii unor servicii de calitate prin  IPT. 
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Măsurile necesare pentru îmbunătăţirea procesului instructiv – educativ: 

 

- Responsabilizarea cadrelor didactice, didactice auxiliare privind întârzierea la prima oră, prin 

controale permanente și logarea la ore pe platformele educaționale achiziționate. 

- Asistenţe la ore a colegilor care sunt debutanţi sau au probleme la clase și a colegilor care susțin 

grade didactice în anul școlar 2020 – 2021. 

- Elaborarea proiectelor educative care să implice elevii în diverse activităţi extracurriculare care să 

consolideze materia predată la ore. 

- Organizarea activităţilor educative care să dezvolte competenţele profesionale, culturale şi abilităţile 

sociale de comunicare, fizic și online. 

- Legătura strânsă cu agenţii economici pentru facilitarea pregătirii practice a elevilor şi mai târziu 

angajarea lor care s-a concretizat şi cu contracte de muncă pe perioada de pregătire practică şi 

vacanţe, chiar daca s-a trecut la învățământul online din 09.11.2020. 

- Motivarea participării elevilor la pregătirea suplimentară pentru bacalaureat care a avut drept 

consecinţă creşterea procentului de promovabilitate. 

- Folosirea CDI şi a altor materiale didactice achiziţionate de unitatea şcolară. 

- Perfecţionarea cadrelor didactice prin obţinerea gradelor didactice sau frecventarea cursurilor de 

formare profesională. Aceste  măsuri au fost menținute și în cazul învățământului online.  

 

Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii: 

 

Aşa cum s-a menţionat mai sus documentele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii 

didactice au fost realizate la timp şi la termenele stabilite prin Consiliul Profesoral, Consiliul de 

administraţie, legile şi metodologiile aflate în vigoare, ISJ – Buzău sau alte autorităţi locale. Incadrarea 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic s-a realizat conform normativelor, iar unde au fost 

constatate deficienţe – acestea au fost remediate la timp. La începutul anului şcolar au fost aprobate 

conform metodologiei fişele postului pentru cadrele didactice, didactic auxiliar şi nedidactic şi  distribuite 

pe baza lor, responsabilităţile fiecărui salariat. Pe parcursul semestrului I, situaţiile conflictuale au fost 

gestionate corespunzător conform ROFUIP publicat în OMEC nr. 5447/ 31.08.2020. Abaterile disciplinare 

şi absenţele elevilor au fost analizate în cadrul Consiliilor claselor şi a Consiliului Profesoral – unde au fost 

stabilite şi sancţiunile şcolare. Nu s-au înregistrat evenimente majore care să necesite intervenţia 

autorităţilor abilitate în perioada 14.09.2020 – 07.11.2020. Din 09.11.2020 în urma măsurilor luate în urma 

Stării de alertă de către guvern, elevii unității de învățământ au trecut la predare – învățarea online. 

Pe parcursul semestrului I  au fost realizate mai multe inspecţii tematice online sau fizic din partea 

ISJ-Buzău care au fost consemnate în Registrul de Inspecţii al unităţii de învăţământ. Recomandarile 

primite au fost puse în aplicare în termenul stabilit de către inspectorul teritorial. PAS-ul, planul managerial 

au fost aprobate de reprezentantul ISJ – Buzău, doamna inspector şcolar pe management instituţional prof. 

Trifan Otilia. 

Conducerea unităţii de învăţământ a realizat o comunicare deschisă cu toţi angajaţii, a încurajat 

relaţiile colegiale care au dus la o atmosferă destinsă şi relaxată. Conducerea a acordat sprijinul necesar 

cadrelor didactice debutante şi a participat la toate inspecţiile desfăşurate în unitatea de învăţământ (1 

inspectie – gradul didactic I, 2 inspecții – gradul didactic II și 2 inspecţii pentru definitivat, în perioada 

14.09.2020 – 22.12.2021). Activitatea derulată în şcoala a fost atent monitorizată şi coordonată de echipa 

managerială conform planificărilor întocmite la începutul anului şcolar.  Cadrelor didactice auxiliare și 

personalului nedidactic li s-a asigurat un program de lucru flexibil care să ducă la eficientizarea activităţi 

personale şi profesionale.  

În internatul şcolar nu au fost cazaţi elevi la începutul anului şcolar din cauza lucrărilor de reabilitare 

energetică și termică desfășurate prin proiectul din cadrul Programului Operațional Regional. Capacitatea de 

cazare este de 64 elevi care vor reveni la terminarea lucrărilor și în conformitatea cu măsurile luate ca 

urmare a pandemiei de SARS-CoV2. Datoriile elevilor pentru masă au fost recuperate în totalitate până în 

decembrie 2020.  

 Elevul desemnat în Consiliul de administraţie a răspuns la convocări prin prezență, la fel şi 

reprezentanţii părinţilor. 
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Organizarea consiliilor, comisiilor, compartimentelor: 

 

 În anul şcolar 2020 -2021, semestrul I: 

 

1. Consiliul Profesoral şi Consiliul de administraţie: 

  

-  A fost actualizată componenţa Consiliului de administraţie conform Metodologiei şi OMEN 

3160/2017 astfel: 6 cadre didactice, 1 reprezentant ai părinţilor, 1 reprezentant al elevilor/ 18 ani, 1 

reprezentant al primarului, 3 reprezentaţi ai Consiliului Local al Municipiului Buzău, 1 reprezentant 

ai agenţilor economici şi 2 lideri sindicali (observatori)/ total 13 membrii, în 24.09.2020 și 

18.01.2021 (în urma schimbării echipei manageriale).  

- În cadrul Consiliului Profesoral / Consiliului de Administraţie au fost dezbătute şi aprobate cele 7 

comisii cu caracter permanent şi restul comisiilor cu caracter temporar sau ocazional pentru care au 

fost emise decizii. 

- Consiliul Profesoral / Consiliul de Administraţie şi-au desfăşurat activitatea pe baza tematicii 

propuse şi aprobate la începutul anului şcolar. Convocarea celor două consilii s-a realizat conform 

calendarului, dar şi în funcţie de necesităţile survenite, la fel şi tematica lor. Convocarea consiliilor s-

a realizat conform metodologiilor în vigoare cu cel puţin 72 de ore înainte, prin afişarea datelor şi 

tematicii: pe panourile din cancelarie, prin poşta de e-mail, mesaje pe telefon. Şedinţele celor două 

consilii au avut loc în prezenţa liderilor de sindicat (FSLI şi SLÎ – CFR Buzău). 

- Pentru Consiliul Profesoral / Consiliul de Administraţie au fost întocmite convocatoare cu ordinea de 

zi, iar şedinţele cu participare fizică sau online au fost consemnate în Registrele de Procese – 

Verbale, iar hotărârile afişate în cancelarie şi publicate pe site-ul unităţii. 

- Atât în Consiliul profesoral cât şi în Consiliul de administraţie echipa de directori, Prof. Furtună 

Doina Simona şi Florescu Doina Carmen au asigurat transparenţa deciziile (01.09.2020 – 

07.01.2021), la fel domnul director, prof. Ganea Mihai Claudiu (11.01.2021 – 29.01.2021), au făcut 

o informare clară şi amănunţită privind mersul procesului de învăţământ şi a cheltuielilor prevăzute 

în buget, proiectele planului de şcolarizare şi încadrare, procesele existente în instanţă şi alte 

evenimente sau fapte. Acestea sunt cuprinse în cadrul proceselor verbale ale celor 2 consilii sau prin 

înregistrările realizate pe platforma G suite / google meet cu acordul participanților. 

- Consilii profesorale desfășurate în semestru I: 09.09.2020, 21.09.2020, 21.10.2020, 02.11.2020, 

06.11.2020, 16.12.2020 (directori: prof. Doina Simona Furtună și Doina Carmen Florescu)  și 

11.01.2021, 13.01.2021, 29.01.202 (director: prof. Ganea Mihai Claudiu). 

- Consilii de administrație desfășurate în semestru I: 10.09.2020, 24.09.2020, 22.10.2020, 03.11.2020, 

24.11.2020,17.12.2020 (directori: prof. Doina Simona Furtună și Doina Carmen Florescu) și 

18.01.2021, 29.01.2021( director: prof. Ganea Mihai Claudiu). 

 

2. Comisiile cu caracter permanent, temporar sau ocazional: 

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a elaborat proceduri noi sau le-a actualizat pe cele 

existente în funcţie de nevoia organizaţiei şcolare. La începutul anului şcolar a fost reactualizat PAS-ul 

unităţii de învăţământ, a fost realizat RAEI şi alte activităţi necesare pentru analiza corectă a unităţii de 

învăţământ. 

Responsabilii comisiilor permanente, dar şi temporare până în luna octombrie şi-au întocmit mapa 

comisie (compusă din planul managerial, componenţa comisiei etc.).  

Pe parcursul semestrului I  nu toate comisiile au avut o bogată activitate care reiese din rapoartele 

care au fost incluse la următorul punct.  

Activitatea comisiilor a fost strict monitorizată de directorul adjunct al unităţii de învăţământ. Din 

rapoarte reiese faptul că s-au menţinut legăturile cu autorităţile locale, cu ONG-urile partenere, fundaţii 

sau alte instituţii ale statului. 

Anul acesta prin implicarea colegilor avem 2 proiecte educaţionale care se vor desfăşura la nivel 

regional, 3 proiecte educaţionale la nivel judeţean şi 1 nivel internaţional. 
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Doamna director adjunct, prof. Florescu Doina Carmen a elaborat un Ghid de bune practici  

în cadrul Proiectului Erasmus + 2019 – Incluziune socială prin învățământul dual.  Proiectul a fost 

încheiat cu succes în octombrie 2020. Profesorii diriginţi au fost stabiliţi respectând criteriul 

continuităţii şi încadrării. Nu toţi profesorii diriginţi au realizat la timp documentele necesare pentru 

începutul anului şcolar (dosare elevi, cataloage, dosare bani de liceu sau bursa profesională etc.) 

  

 

3. Compartimente: 

SECRETARIAT – activitatea compartimentului a fost asigurată de dna secretar şef, Gherghe 

Graţiela Mădălina și dna secretar, Săcuiu Geanina. Dna secretar şef a reuşit să coordoneze munca în 

acest compartiment astfel încât, datele cerute pentru bazele BDNE, SIIIR, REVISAL şi EDUSAL au 

fost realizate la termenul stabilit. Au fost completate registrele matricole, foi matricole, diplome de 

absolvire de 10 clase, 12 clase, competenţe profesionale. Au fost realizate statisticile cerute de diferite 

autorităţi ale statului. Completate şi ordonate dosarele elevilor şi dosarele de personalului etc.  

INFORMATICĂ – s-au realizat lucrările specifice acestui compartiment conform termenelor 

stabilite. A fost realizat un inventar al bunurilor care trebuie operat şi în baza materială a unităţii de 

învăţământ, au fost efectuate toate lucrările pe SIIIR la termen şi alte activităţi specifice postului. A fost 

pus în funcţiune al doilea laborator al unităţii de învăţământ, prin folosirea calculatoarelor din proiectul 

ROSE, achiziţionate în luna decembrie 2019 și ianuarie 2020, însă în prezent este nefuncțional din 

cauza lucrărilor de reabilitare. Actualizarea site-ului şcolii s-a realizat prin materialele primite de la 

activităţile cadrelor didactice şi a responsabililor de comisii. În privinţa permiselor de călătorie pe calea 

feroviară, documentaţia a fost întocmită la timp, iar personalul a intrat în posesia lor în termenul stabilit 

de SNCFR România. S-au creat conturi pentru profesori și elevi pe platformele Adservio și G suite la 

începutul anului școlar. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare pentru Google Classroom. 

CONTABILITATE – în cadrul acestui compartiment domnul contabil Dinu Marius şi-a 

îndeplinit toate sarcinile conform fişei postului, respectând termenele stabilite de conducerea şcolii, de 

ISJ – Buzău, Consiliul Judeţean sau Primăria Buzău. Domnul Dinu Marius a reuşit să rezolve şi 

sarcinile pe care le-ar fi avut al doilea administrator financiar, cu respectarea termenelor stabilite de 

şeful direct de la ISJ - Bz. În anul financiar 2020 ne-am încadrat în bugetul stabilit la finanţarea per 

elev/ alături de alte 5 unităţi şcolare (3 şcoli gimnaziale şi 2 licee),  ba chiar am acordat împrumuturi 

şi altor unităţi de învăţământ(aproximativ de 5 miliarde lei), din acest motiv nu am mai avut nevoie 

de Raport de audit. De asemenea au fost achitate toate angajamentele privind contractele semnate și 

realizate. 
LABORANT – la acest compartiment, dna laborant Cristea Maria s-a pensionat în februarie 

2020, în luna august 2020 s-a obținut acordul ISJ-Bz pentru transformarea postului pe studii superioare 

și scoaterea lui la concurs conform legislației în vigoare, iar în lunile septembrie – octombrie a fost 

organizat concursul. În urma probelor susținute, concursul a fost promovat de dna Țigară Emilia care 

semnat contractul de muncă cu data de 01.11.2020.  

ADMINISTRAŢIE – la acest compartiment dna Stoica Elena Carmen a coordonat personalul 

nedidactic astfel încât lucrările de curăţenie, întreţinere, aprovizionare s-au desfășurat conform 

graficului stabilit.  Nu au existat sincope în perioada critică de iarnă, când personalul nedidactic şi-a 

putut îndeplini sarcinile la timp. În lunile septembrie – noiembrie activitatea personalului s-a desfășurat 

pe 2 corpuri de cladire: Școala Veche și Ateliere din cauza lucrărilor de reabilitare termică și energetică. 

Programul personalului nedidactic a fost coordonat foarte bine, astfel încât măsurile necesare luate 

privind pandemia de SARS-CoV 2 au fost eficiente, în perioada 14.09-07.11.2020 neînregistrându-se 

cazuri de covid 19 în rândul personalului școlii, cadrelor didactice și elevilor. 

PEDAGOGUL ŞCOLAR  - Domnul Drăgoiu Felix și-a îndeplinit sarcinile de serviciu nou 

stabilite foarte bine, având în vedere că internatul școlar nu a funcționat. Însă s-a implicat activ în 

activitatea școlară. 

SUPRAVEGHETORUL DE NOAPTE – Domnul Antonescu Mihai și-a îndeplinit sarcinile de 

serviciu nou stabilite foarte bine, având în vedere că internatul școlar nu a funcționat. Însă s-a implicat 

activ în activitatea școlară. 
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Datorită pandemiei de SARS – CoV 2 și a lucrărilor de reabilitare din internatul școlar, fișele de 

atribuții ale pedagogului, supraveghetorului de noapte, îngrijitărului, muncitorilor bucătari și lenjeresei 

au fost înlocuite cu alte activități necesare din unitatea școlară. 

 

Repartizarea responsabilităţilor 

 

- Responsabilităţile sunt specificate prinlegislaţia specifică /ROFUÎP/RI /fişa postului/decizii 

eliberate/regulamente ale comisiilor sau compartimentelor/ alte documente interne aprobate de CA şi 

a notelor de seviciu. 

- Membrii Consiliului de Administraţie şi-au asumat responsabilităţile şi şi-au îndeplinit atribuţiile. A 

existat o foarte bună colaborare cu reprezentanţii Consiliului Local şi ai Primăriei Buzău.  

- Consiliile claselor, responsabilizate 2020-2021. 

- Programul şcolar s-a desfăşurat în 2 schimburi/ 08.00-15.00 (din 14.09.-07.11.2020 fizic și online),  

între  15.00 – 20.00 (din 14.09.-07.11.2020 online). Din 09.11.2020 ambele schimburi au lucrat doar 

online. 

 

Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare 

 

Monitorizarea activităţii angajaţilor/elevilor s-a realizat prin: 

 

- graficul de asistenţe la ore al directorilor (au fost asistaţi profesorii care au susţinut inspecţii 

fizice și online pentru gradele didactice şi profesorii cu mai puţină experienţă). Asistenţele la ore 

nu au fost realizate şi de cadre didactice, responsabili ai ariilor curriculare, cu vechime în 

învăţământ şi cu gradul didactic I în situaţiile în care acest lucru nu s-a putut efectua de către 

directori şi de către Comisia CEAC. Din 14 septembrie 2020 – 7 noiembrie activitatea de 

monitorizare s-a realizat de către directorii unității de învățământ Doina Simona Furtună și Doina 

Carmen Florescu fizic și pe platformele Adservio și G-suite. Din 09.11.2020 – 23.12.2020 pe 

platformele Adservio și G-suite și a fost raportată mai departe către ISJ-Bz prin intermediul 

inspectorului de sector. Din 11.01.2021 – 29.01.2021 activitatea de monitărizare s-a realizat de 

către directorul unității de învățământ, prof. Ganea Mihai Claudiu pe platformele Adservio și G-

suite. 

- procesele verbale ale activităţilor din cadrul comisiilor metodice ale  ariilor curriculare și 

rapoartele cadrelor didactice; 

- rapoarte periodice ale comisiilor de verificare a cataloagelor, de monitorizare a absenteismului, 

fenomenului de violenţă şi a abandonului şcolar, monitorizarea prezenței pe platformele online; 

- procese – verbale ale profesorilor de serviciu până în 07 noiembrie 2020; 

- condica de prezenţă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic până în 07 noiembrie 

2020 și fișa de prezență/ format online din 09.11.2020 - prezent; 

- portofoliile elevilor şi ale cadrelor didactice până în 07 noiembrie 2020 și apoi monitorizarea pe 

platformele educaționale; 

- colaborarea cu membrii CEAC şi reglarea aspectelor sesizate de aceştia prin documentele 

specifice (rapoarte, plan de îmbunătăţire, chestionare etc.) și elaborarea procedurilor pe tot 

parcursul semestrului I; 

- procesele verbale ale activităţilor educative şcolare şi extraşcolare realizate fizic și pe platformele 

educaționale; 

- fişe de bibliotecă (CDI) şi caietul de evidenţă a activităţilor desfăşurate în CDI; 

- registrele de evidenţă a învoirilor conform Regulamentului intern; 

- prezenţa directorului/directorului adjunct pe perioada desfăşurării de activităţi în şcoală, cu 

sprijinul cadrelor didactice din Consiliul de administraţie; 

- camerele de supraveghere şi colaborarea permanentă cu poliţistul de proximitate. 
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Eficienţă:  

- relaţia cadre didactice – elevi – părinţi este optimă; 

- în cadrul claselor, cancelariei atmosfera este destinsă şi relaxată; 

- activităţile didactice de la clasă şi extraşcolare sunt desfăşurate optim;  

- anul acesta / semestrul I s-au înregistrat mai puţine învoiri, scutiri şi concedii medicale; 

- colaborarea dintre şcoală şi autorităţile locale este bună, au început să sosescă răspunsuri scrise la 

sesizările făcute de diriginţi privind cazurile de abandon şcolar, 

- rezultatele obținute de elevi la examenul de bacalaureat și competențe profesionale.  

 

Disfuncţii: 

- insuficienţa responsabilizare a elevilor privind starea de curăţenie şi păstrarea bunurilor  în 

spaţiile de curs şi în internatul şcolar; 

- la finalul semestrului I pe lângă igienizarea obligatorie a claselor s-a investit foarte mult şi în 

reamenajarea lor, datorită măsurilor luate în vederea desfășurării activității în contextul 

pandemiei de SARS – CoV 2; 

- lipsa pregătirii unor cadre didactice de a lucra pe platformele educaționale și instruirea acestora 

de către informaticianul unității de învățământ. 

 

Autoevaluarea activităţii manageriale: 

Directorii şi Consiliul de administraţie au format o echipă fiabilă care a reuşit să rezolve toate 

situaţiile problematice ivite. Anul acesta reprezentanţii autorităţii locale s-au implicat mult mai activ în 

deciziile luate şi şi-au asumat responsabilitatea unui membru al Consiliului de administraţie, prin ideile 

propuse. Directorii se completează reciproc în actul conducerii, reuşind să menţină o atmosferă propice 

pentru desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. Directorii şi cadrele didactice formează o echipă 

omogenă care poate face faţă tuturor provocărilor. Acest lucru se vede si din documentele şcolare elaborate 

la timp şi în concordanţă cu normativele în vigoare. Din 14 septembrie 2020 până 7 noiembrie 2020, 

conducerea a depus toate eforturile necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS – CoV 2 ( nu am 

avut nici un caz) și menținerea capacității de lucru a cadrelor didactice mai ales în lunile stăriii de urgență și 

alertă: martie, aprilie, mai și începutul lunii iunie. 

 

Plan de dezvoltare personală ca manager (01.09.2020 - 09.01.2021 și 11.01 – 29.01.2021) 

- menţinerea imaginii unei şcoli cu tradiţie care se implică activ pe piaţa muncii; 

- implicarea şcolii în parteneriate de proiecte cu fonduri europene; 

- contribuţia la ridicarea prestigiului şcolii prin proiectele derulat. 

- măsuri eficace care să creeze o atmosferă de lucru și siguranță pentru elevi, cadre didactice și 

personalul liceului, dar care să respecte  regulile impuse și să rezolve situațiile critice apărute datorită 

pandemiei de SARS – CoV 2.  In perioada 01.09.2020 – 07.11.2020 (cu prezența fizică a elevilor) și 

09.11.2020 – 22.12.2020 (prezența online) prin măsurile luate s-a arătat faptul că în fruntea instituției 

de învățământ au luat concursul 2 persoane capabile și bine pregătite care au organizat și derulat 

procesul de învățământ și administrativ ireproșabil. In perioada 11.01.2021-29.01.2021/noua 

conducere s-a organizat foarte bine. 
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NR. 

CRT. 
RESURSE FINANCIARE UTILIZATE 

VALORI 

2017-2018 

 

VALORI- 

2018-2019 

 

VALORI  

2019-2020 

 

VALORI 

SEM I an sc 

2020-2021 

1. Alocari de credite bugetare din Bug.Local  1540349 745920 592817 115178,10 

  Cheltuieli de personal 690730 0 0 0 

  Cheltuieli materiale 734666 650920 543107 105482,18 

 Din care  - obiecte de inventar 39872 0 3960 14193,20 

  Burse sociale 0 0 0 0 

  Ajutoare sociale – drepturi elevi CES 0 0 0 9695,92 

  

Cheltuieli de capital – STRUNG PROF + 

ADSERVIO 

 

0 95000 

 

45750 

0 

 Dobanda HJ – dif sal 114.953 0 0 0 

2. Alocari de credite bugetare din Bug. De Stat  2341109 4395694 4647362 2109494,19 

  Cheltuieli de personal 2128301 4032564 4254617 1987356 

  Cheltuieli PROIECT ROSE din care: 0 0 92447 0 

    Dotari cu mobilier  28041 39000 0 

    Salarii echipa ROSE   45369 0 

    
materiale consumabile + hrana ROSE 

 3270 8078 0 

  Ajutoare sociale din care: 52851 53238 45801 11054,19 

    Naveta elevi 52851 53238 45801 11054,19 

         

  Burse - Bani de liceu + Bursa profesionala 159957 238989 216396 89700 

 

CONTRIB FOND HANDICAP 
 

42862 38101 21384 

  Cheltuieli de capital  0 0  

3. Resurse extrabugetare 125717 147760 131282 11319,47 

  Cheltuieli de personal 0 0 0 0 

  Cheltuieli materiale din care: 125717 147760 131282  

    

Diverse materiale de intretinere, 

curatenie si prestari servicii 14229 

 

 

26191 

 

 

17833 

5145,76 

  
Reparatii curente 

6426 
 

0 

 

0 
0 

    
Dotari cu obiecte de inventar        

4424 
 

1300 

 

15388 
1404 

  
Cheltuieli cu hrana elevilor interni 

95964 
 

101524 

 

69180 
2417,21 

  
Cheltuieli cu perfectionarea 

0 0 0 350 

    

Alte cheltuieli – promovare si 

protocol 4674 1668 6198 0 

  

CHIRII 50 %- VIRATE LA 

PRIMARIA BUZAU 
 

17077 22683 2002,5 

  TOTAL BUGET 4.007.175 5289374 5371461 2235991,76 
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VI.2. DESFĂŞURAREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV – EDUCATIV 

 

ACTIVITATEA PE ARII CURRICULARE ŞI COMISII METODICE 

2020-2021/ semestrul I  
 

COMISIA PENTRU CURRICULUM 
 

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 

Prof. Ionaşcu Carmen Sonia - responsabil- Lb. şi lit. română 

 Prof. Stroe Anca - Lb. şi lit.română 

 Prof. Marin Adelina Nicoleta - Lb. şi lit.română/ prof. documentarist 

 Prof. Dalaban Carmen Manuela- Lb. şi lit.română 

 Prof. Gheorghe Olivia Mihaela – Lb. și lit. română 

 Prof. Balaş Tatiana- Lb. engleză 

 Prof. Mihălcescu Iuliana - Lb. engleză 

 Prof. Ștefănescu Marius - Lb. Engleză 

 Prof. Micu Nicoleta - Lb. Engleză și franceză 

 Prof. Petre Mirela - Lb. Franceză 

 Prof. Damian Veronica - Lb. Franceză 

 Prof. Gavrilă Adelina Florentina- Lb. franceză 

 

Comisia metodică  Limbă şi comunicare şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative 

care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la evaluarea naţională. 

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe:  

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu caracter 

compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru 

didactic; 

5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre furnizoare de 

educaţie; 

6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor 

în teme. 

 

    CATEDRA  DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: 

       

Considerăm că o analiză eficientă a activităţii diverse a profesorilor de limba şi literatura română, pe 

semestrul I, constituie premisa îmbunătăţirii activităţii noastre, pe semestrul al II-lea. Toţi profesorii catedrei 

au o pregătire de specialitate şi pedagogica serioasă şi, totodată, mare disponibilitate de a comunica eficient 

cu elevii. Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă,  prin 

valorificarea programei de specialitate.  

Se cunosc în profunzime noile programe de limba şi literatura română. S-a realizat o judicioasa 

prezentare a manualelor, avându-se în vedere câteva criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în 

fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi conţinutul manualelor, prezenţa în manual a unor texte 

fundamentale, continuitate, modernitate. Profesorii catedrei şi-au propus: 

 

- discutarea programei și a bibliografiei; 

- elaborarea testelor inițiale și finale 

- selectarea manualelor; 

- asigurarea unui bogat material documentar; 
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- evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care au susținut examenul de bacalaureat. 

S-au aplicat evaluări inițiale , semnalându-se greșelile frecvente , s-au propus și urmărit măsuri de 

ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluări formative și sumative , s-a organizat un program de 

pregătire a elevilor claselor a XI-a si a XII a pentru recuperarea/consolidarea noțiunilor, în vederea susținerii  

bacalaureatului. 

 

Activități desfășurate: 
 

1. Analiza rezultatelor testelor inițiale și elaborarea măsurilor ce se impun – 28.09.2020, prof. Ionașcu 

Carmen, prof. Stroe Anca 

2. „Zilele Vasile Voiculescu” –cls. a-X-a A, B –prof, Ionașcu Carmen, prof. Stroe Anca – 23.10.2020. 

Activitatea a avut ca principal obiectiv cunoașterea operei marelui scriitor buzoian. Din cauza 

pandemiei provocate de COVID-19 nu a mai fost posibilă deplasarea la casa memorială din comuna 

Pârscov. 

3. „La Calul Bălan”- simbolistica hanului la Sadoveanu – 06.11.2020, prof. Stroe Anca 

4. „Dor de Eminescu” – omagiu adus marelui poet național – 15.01.2021, prof. Stroe Anca, prof. 

Ionașcu Carmen, cls. a XI-a C, a XI-a B 

 

Cu toate că din data de 09.11.2020 școlile au trecut în sistem on-line, profesorii catedrei au continuat 

activitatea de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenului de bacalaureat  . În acest sens, au 

lucrat modele de subiecte asemănătoare cu cele de la examenul propriu-zis. 

 

 

PUNCTE TARI 

 Peste 50 % dintre elevi au abordat subiectele I și II; 

 Elevii au demonstrat că dețin abilități de comprehensiune a textului literar; 

 Candidații au făcut față mult mai bine cerințelor la subiectul I, stăpânind noțiuni de vocabular;  

 Elevii au demonstrat că și-au însușit structura textului argumentativ ( ipoteza, prezentarea 

argumentelor, concluzia). 

PUNCTE SLABE 

 Din cauza faptului că nu manifestă atenție atunci când vine vorba de lectura aprofundată a textului la 

prima vedere, elevii au întâmpinat dificultăți la înlocuirea cuvintelor date cu sinonimele lor 

contextuale. Ei au găsit un sinonim, însă nu era sensul din text; 

 Elevii nu citesc cu atenție textul de la subiectul I. A, acolo unde au de menționat, de precizat sau de 

comentat un citat, rezolvând parțial sarcina: se limitează la a da exemplu fără să-l integreze în enunț; 

 Confundă frecvent noțiunea de temă literară  cu cea de motiv literar; 

 Nu sunt capabili să comenteze o secvență dată dintr-un text la prima vedere; 

 Sărăcia vocabularului duce la prezentarea incompletă a argumentelor, la confuzii, nonsensuri; 

 Nu își pot structura ideile în scris și nu utilizează mijloacele lingvistice adecvate exprimării unei 

aprecieri; 

 Nu sunt capabili să emită judecăți de valoare; 

 Peste 30% dintre elevi nu abordează subiectul III; 

 Elevii nu rămân la pregătirile suplimentare, pe de o parte din cauza navetei, majoritatea locuind în 

mediul rural, pe de altă parte din cauza dezinteresului pe care îl manifestă atât ei cât și familiile lor 

pentru examenul de bacalaureat; 

MĂSURI 

 Intensificarea pregătirii elevilor promovați pentru examenul de bacalaureat; 

 Începerea pregătirilor suplimentare din clasa a XI-a, în vederea recuperării decalajelor în procesul de 

învățare; 

 Ședințe cu părinții pentru conștientizarea nivelului slab de pregătire a elevilor; 

 Desfășurarea unor activități cu caracter educativ care să determine elevii să descopere gustul pentru 

lectură; 
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 Utilizarea mijloacelor moderne de predare ; 

OBSERVAȚII 

 Subiectele date la simulare au avut un grad ridicat de dificultate deoarece modernismul reprezintă un 

curent literar greu accesibil  elevilor unui liceu cu profil tehnologic, fiind necesar un nivel de 

comprehensiune a textului destul de ridicat, valorificând un tip de text a cărui înțelegere presupune o 

lectură de profunzime. 

 La o analiză atentă, elevii au intrat în clasa a IX a cu note la admitere foarte mici. Profesorului îi va fi 

aproape imposibil, în patru ani de studiu, să recupereze cu elevii decalajele și să parcurgă în același 

timp și materia conform programei în vigoare. 

 Scopul aceste simulări a fost acela de a verifica cunoștințele elevilor legate de o dimensiune a 

programei de bacalaureat pe care de foarte multe ori ei nu o iau în considerare: poezia, respectiv 

ideologiile literare. 

 

a. CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ: 

 

- dezvoltarea capacității de exprimare orala și în scris; 

- dezvoltarea unor reprezentări culturale; 

- cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze și a civilizației 

spațiului cultural anglofon. 

      S-a realizat în permanență evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei școlare și a 

standardelor de performanță propuse, s-au realizat teste de evaluare diferențiate și fișe de lucru individuale, 

în funcție de nivelul real al elevilor. Elevii claselor terminale au fost pregătiți și în vederea susținerii 

examenului de certificare a competențelor lingvistice. 

 

b. CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ: 

- dezvoltarea abilității de exprimare în scris și exprimare orala; 

- dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive față de conceptul de “francofonie”; 

- dezvoltarea capacității de a înțelege , exprimă gânduri, sentimente și fapte în limba franceză; 

- dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală. 

 

 CATEDRA DE LIMBI STRĂINE: ACTIVITĂȚI REALIZATE 

 

1. Transform English Language Learning Using Technology - 16 septembrie 2020, webinar National 

Geographic Learning – prof. Balaș Tatiana 

 

2. august-septembrie 2020 - EP Training Rooms II - webinarii live Express Publishing - prof. Balaș Tatiana 

 

3. 3-4 septembrie 2020 - The Annual Conference for English Language Teachers - Fischer International - 

prof. Balaș Tatiana 

 

4. 23 septembrie 2020 - Oxford Professional Development Webinar - ELT Together: Assessment selection: 

What to use and when (Oxford Ubiversity Press) - prof. Balaș Tatiana 

 

5. 25 septembrie 2020 - Ziua Europeana a Limbilor - Learning languages using games (prof. Balaș 

Tatiana, prof. Mihalcescu Iuliana, prof. Petre Mirela) - IX A, IX B, XI B  

- obiective- încurajarea învățării limbilor străine 

                  -promovarea diversității culturale și lingvistice 

 

6. 29 octombrie 2020 - Developing students' listening and speaking through EA materials - webinar 

Cambridge University Press 

                                   - Strategies for teaching grammar online  - webinar Cambridge University Press - prof. 

Balaș Tatiana 
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7. 28 octombrie.2020 - Classroom genres and university genres: getting the balance right - webinar 

Cambridge University Press- prof. Balaș Tatiana 

 

8. 27 octombrie 2020 - An ambidextrous model of assessment in the second language writing classroom -

 webinar Cambridge University Press - prof. Balaș Tatiana 

 

9. 27 oct.2020 - Nurturing motivated learners through suited content and strong communities - webinar 

Cambridge University Press - prof. Balaș Tatiana 

 

10. 28. oct.2020 - Engage, build, consolidate: an effective framework for lesson planning - webinar National 

Geographic Learning - prof. Balaș Tatiana 

 

11. 22. oct.2020 - National Geographic Learning Young Learner Conference  - "Teaching 21st century 

values in the YL classroom", "Perfect Project: Setting Yourself up for success" - prof. Balaș Tatiana 

 

12. decembrie 2020 - proiect SNAC  „Daruind, devenim mai buni!" in colaborare cu CJRAE Buzau, GPP 

"Bobocei din Micro 3", Scoala Gimnaziala nr. 11 Buzau, Liceul Agricol "Dr. Ctin Angelescu" Buzau ( prof. 

Petre Mirela, prof.Stroe Anca, prof. Balaș Tatiana, prof. Ionașcu Carmen) 

 

13. ,,Ziua mondială a drepturilor copiilor’’ - World`s Largest Lesson, 19.11.2020, clasa a XI-a B. - prof. 

Mihălcescu Iuliana 

 

14. ,,Este lumea noastră! Să acționăm împreună.’’ în cadrul Săptămânii Educației Globale,   

20.11.2020, la clasa a XI-a B. - prof. Mihălcescu Iuliana 

 

15. activitate educativă propusă de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Buzău împreună Serviciul 

Județean Anticorupție, Buzău, în data de 03.12. 2020, la clasa a XI-a B. Elevii au primit virtual vizita 

domnului comisar Gabi Ilie de la Serviciul Județean Anticorupție Buzău. Am purtat discuții interesante pe 

teme de legislație anticorupție, și care sunt pașii de urmat pentru o carieră în acest domeniu. - prof. 

Mihălcescu Iuliana 

 

16. Participare online la Cercul metodic de limba engleză susținut de Colegiu Național ,,Bogdan Petriceicu 

Hașdeu’’, Buzău, în data de 20.01.2021. - prof. Mihălcescu Iuliana 

 

17. Participare online la Colocviului de admitere la Gradul didactic I, seria 2021-2023, la Universitatea 

Petrol-Gaze, Ploiești, în data de 04.02.2021.  - prof. Mihălcescu Iuliana 

18. Referat la limba franceză –„Le roman realiste – Honore de Balzac” – prof. Micu Nicoleta, 12.10.2020 

Membrii comisiei LIMBA ȘI COMUNICARE s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne 

în procesul de predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers 

didactic de excepție, inovator, care să aducă performanțe şcolare deosebite în viitor. Membrii catedrei au 

participat la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continuă de a se perfecționa și de 

a se alinia la exigenţele societăţii. 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile 

predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; 

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de 

predare; 
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- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează 

conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 

conţinutului specific; 

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; 

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor 

moderne de evaluare; 

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  

- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 

Puncte slabe: 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 

- lipsa unor cercuri şcolare; 

- lacune în cunoştinţele elevilor  

- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise. 

 
Centrul de documentare și informare 

 
Responsabil: Marin Adelina Nicoleta - Lb. şi lit.română/ prof. documentarist 

 
În anul școlar 2020-2021 / semestrul I, activitatea Centrului de documentare și informare a urmărit în continuare, 

dezvoltarea competențelor info-documentare prin promovarea cărţii, orientarea lecturii cititorilor, dezvoltarea gustului 

și interesului pentru cultură şi cunoaştere în general, atragerea acestora spre lectură şi spre activități școlare și 

extrașcolare, acțiuni de voluntariat, stabilirea de relații cu instituții culturale, participarea la diferite evenimente 

culturale tematice, contribuind astfel: 

- La îndeplinirea misiunii fundamentale a C.D.I.-ului - Iniţierea elevilor în tehnicile de căutare, selectare, 

organizare, prelucrare şi restituire a informaţie 

- La îndeplinirea misiunii fundamentale a  școlii - Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună 

dezvoltare în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copii de 

origine socio-culturală diferită 

- La îndeplinirea actului educativ. 

Colaborare cu toate cadrele didactice s-a materializat printr-o serie de activități, așa cum reiese din raportul de 

față. Activitățile zilnice au fost: realizarea de activităţi cultural-educative, publicul ţintă fiind preşcolarii, elevii şi 

cadrele didactice ale liceului, discuţii libere despre lecturile preferate,  

 

Împrumutul cărţilor la domiciliu sau în CDI, nu s-a realizat, din cauza pandemiei.  

Activităţile desfăşurate înainte de trecerea în sistem online s-au desfăşurat cu respectarea măsurilor de siguranţă.  

 

An şcolar 2020-2021 

Utilizatori înscrişi Elevi Profesori Utlizatori activi Publicaţii împrumutate 

356 326 30 - - 

 

Elevii din toate ciclurile şcolare (Grădiniţa, cls.IX-XII, ADȘ, SERAL, Postliceală) au primit zilnic materiale 

informative necesare desfăşurării procesului educativ iar profesorul documentarist a răspuns tuturor de câte ori a fost 

solicitat. 

În acest an școlar ne-am confruntat cu o situație deosebită, astfel, începând din noiembrie 2020 activitatea 

didactică s-a mutat online, întregul proces didactic fiind îngreunat de lipsa socializării, a discuțiilor față în față, a 

conexiunii de internet, care uneori nu funcționa etc. O experiență neplăcută pentru toți, dar care sper că ne va apropia 

mai mult. 

Pe lângă cele menţionate mai sus în colaborare cu C.D.I.-ul au mai fost realizate şi următoarele activităţi: 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I 

ACTIVITĂŢI COORDONATE SAU ÎN COLABORARE CU CDI-UL/ PROFESORUL DOCUMENTARIST 

 

 

I. Activități pedagogice 

Nr. 

Crt. 

Data/ 

perioada 

Activitatea 

 

Grup țintă Responsabil/i/ 

colaboratori  

Rezultate 

1.  

 

Sept. - Oct. 

2020 
Cunoașterea CDI-ului  a IX- a A, 

B, C, D 

Prof. doc.Marin 

Adelina 

Localizarea CDI-ului în 

contextul şcolii şi folosirea 

acestuia în procesul educativ 

2.  Sept. 2020 

– ian. 2021 
Activităţi de Iniţiere în 

cercetarea documentară- 

 

Elevii 

liceului 

Prof. doc. 

Marin Adelina 

Însuşirea de noi cunoştiinţe din 

domeniul infodocumentar 

3.  Sept. 2020 

– ian. 2021 
Filme documentare – 

recomandări  

Elevii 

liceului 

Prof. doc. 

Marin Adelina 

Dobândirea de noi cunoștințe 

4.  Sept. 2020 

– ian. 2021 
Ecranizări opere literare 

– recomandări  

Elevii 

liceului 

Prof. doc. 

Marin Adelina 

Dobândirea de noi cunoştinţe şi 

identificarea diferenţelor între 

opera literară scrisă şi cea 

ecranizată 

5.  Sept. 2020 

– ian. 2021 
Cufărul cu poveşti – 

lecturi şi ecranizări 

poveşti 

Preşcolarii Prof. doc. 

Marin Adelina, 

inst. Bălan 

Melania, inst. 

Vlad Mihaela 

Promovarea lecturii şi a 

respectului faţă de carte 

6.  Sept. 2020 

– ian. 2021 
Activităţi de consiliere şi 

orientare şcolară şi 

profesională 

Elevii 

liceului 

Prof.doc. Marin 

Adelina 

Cunoaşterea ofertei şcolare şi 

profesionale 

7.  29 sept. 

2020 
Ziua Mondială a Inimii a XI-a D Prof. doc. 

Marin Adelina 

Cunoaşterea importanţei inimii 

pentru fiecare fiinţă 

8.  18-29 

noiembrie 

2020 

Ziua Mondială a 

Drepturilor Copilului - 

World largest lesson – în 

parteneriat cu UNICEF 

a IX-a B, 

D, a XI-a B 

Prof. doc. 

Marin 

Adelina/prof. 

Petre Mirela, 

prof. Belu 

Dumitru, prof. 

Mihălcescu 

Iuliana 

Cunoaşterea drepturilor 

copilului şi identificarea 

problemelor contextului social 

şi climatic  

9.  19-20 

noiembrie 

2020 

Este lumea noastră! Să 

acţionăm împreună!  

Săptămâna Educaţiei 

Globale 2020 

a X-a A, 

 a XI-a B 

Prof.doc. Marin 

Adelina/ prof. 

Lăzăroiu 

Liliana , prof. 

Mihălcescu 

Iuliana 

Cunoşterea drepturilor copilului 

şi identificarea soluţiilor pentru 

un viitor mai bun 

II. Activităţi culturale 

Nr. 

Crt. 

Data/ 

perioada 

Activitatea Grup țintă Responsabil/i/  

colaboratori 

Rezultate 

1.  Sept. 2020 – 

ian. 2021 
Invenţii şi inventatori 

români 

Elevii liceului prof.doc. Marin 

Adelina 

Cunoaşterea 

inventatorilor care au 

schimbat lumea prin 

descoperirile lor 

2.  18 

septembrie 

2020 

George Bacovia Elevii liceului Prof. doc. Marin 

Adelina 

Cunoaşterea datelor 

despre viaâa şi opera 

scriitorului 
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III. Activităţi de gestionare a fondului documentar 

 

Nr. 

crt 

Data/ 

perioada 

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate 

1. Septembrie  – 

octombrie 

2020 

Activități de 

inventariere şi de 

verificare a fondului 

documentar 

Utilizatorii 

CDI 

Prof. doc. 

Marin Adelina 

Verificare fond documentar 

necesar la începutul fiecărui 

an şcolar 

3.  5 octombrie 

2020 
Ziua Mondială a 

Educației 

Preşcolarii  

cls. a XI-a C 

Prof. doc. Marin 

Adelina/ inst. 

Bălan Melania, 

inst. Vlad 

Mihaela   

Cunoașterea semnificației 

zilei de 5 octombrie 

4.  21 octombrie 

2020 
Mihail Sadoveanu – 

59 de ani de la 

naștere 

Elevii liceului Prof. doc. Marin 

Adelina 

Cunoașterea datelor 

despre viața și opera 

autorului, trezirea 

simțului artistic 

5.  29 octombrie 

2020 
Vasile Voiculescu – 

martor al Marii 

Uniri 

Elevii liceului Prof. doc. Au descoperit 

personalități care au fost 

martori ai Marii Uniri 

6.  5 noiembrie 

2020 
Buzăul de ieri- 

Buzăul de azi 

a XI-a D Prof. doc. Marin 

Adelina, prof. 

Duca Mihaela 

Cunoașterea informațiilor 

istorice și culturale 

despre Buzău 

7.  20 Noiembrie 

2020 
Participare Concurs 

de Fabule”Grigore 

Alexandrescu” 

editia a V-a, 2020 

Elevii liceului Prof. doc. Marin 

Adelina 

Dezvoltarea gustului 

pentru lectură şi frumos 

si deyvoltarea spiritului 

competiţional 

8.  26-27 

noiembrie 

2020 

1 decembrie – Ziua 

Națională a 

României 

a IX-a A,  

a X-a A şi 

elevi ai 

liceului 

Prof. doc. Marin 

Adelina, prof. 

Pavel Mariana şi 

alte cadre 

didactice 

Dezvoltarea simțului 

patriotic 

9.  decembrie 

2020 
1 decembrie pe 

întelesul celor mici 

 

Prescolarii Prof. doc. Marin 

Adelina,  inst. 

Bălan Melania, 

inst. Vlad 

Mihaela   

Sărbătorirea Zilei 

Naționale a României 

10.  6 decembrie 

2020 
Legenda lui Mos 

Nicolae 

Preșcolarii Prof. doc.   inst. 

Bălan Melania, 

inst. Vlad 

Mihaela   

Promovarea lecturii, 

cunoaşterea tradiţiilor şi 

obiceiurilor româneşti 

11.  Decembrie 

2020 
Voluntar la Crucea 

Roşie –Cutia cu 

bucurie –activitate 

SNAC 

Elevii liceului Prof. doc. Marin 

Adelina 

Dezvoltarea simţului 

civic  

12.  Decembrie 

2020 
Voluntar la Crucea 

Roşie – donaţii de 

Crăciun – activitate 

SNAC  

Elevii şi 

cadrele 

didactice 

Prof.doc. Marin 

Adelina, prof. 

Lăzăroiu 

Liliana, alte 

cadre didactice 

Dezvoltarea simţului 

civic, a solidarităţii şi a 

empatiei 

13.  Decembrie 

2020 
 “Spiritul 

Crăciunului în arte” 

concurs şi serbare de 

Craciun 

Elevii liceului Prof. doc. Marin 

Adelina, prof. 

Lăzăroiu Liliana 

şi toţi diriginţii 

claselor  

Trezirea spiritului 

Crăciunului şi păstrarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor 

de Crăciun 
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2. Sept. - 

octombrie 

2020 

Elaborarea 

necesarului de carte 

Utlizatorii 

CDI 

Prof. doc. 

Marin Adelina 

S-a realizat Planul de 

achiziții carte pentru anul 

școlar 2020-2021 

3. Sept.– 

noiembrie 

2020 

Organizarea 

colecțiilor CDI și 

pregătirea acestora 

pentru împrumut 

Utlizatorii 

CDI 

Prof. doc. 

Marin Adelina 

S-a organizat fondul 

documentar conform CZU și  

a Margaretei 

documentarelor. 

 

PROIECTE/PARTENERIATE 

 

PREMII OBȚINUTE 

Nr. 

crt. 

NUME ȘI 

PRENUME  ELEV 

CLS. PREMIUL OLIMPIADĂ/ 

CONCURS/ 

SIMPOZION 

NIVEL COORDONATO

R 

1.  Colectivul clasei a X-a 

A 

a X-a A Certificat 

de 

participare 

Global Education 

Week 2020/ North-

South Centre of the 

Council of Europe 

Internaţional  Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

2.  Colectivul clasei a XI-a 

B 

a XI –a B Certificat 

de 

participare 

Global Education 

Week 2020/ North-

South Centre of the 

Council of Europe 

Internaţional  Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

3.  Sin Diana Petronela a XI-a C II Concursul de fabule 

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

4.  Ciurea Valentina Mona a XI-a C II Concursul de fabule 

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

5.  Zaharia Ionuţ Daniel a XI-a C II Concursul de fabule 

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

6.  Nicolae Liviu- Mario a X-a A III Concursul de fabule 

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

Nr. 

crt. 

TITLU PROIECT/PARTENERIAT PERIOADA NR. CONTRACT/NR. 

ÎNREGISTRARE 

1.  Proiect național ”Ascultă 5 minute de muzică 

clasică” 

An şcolar 2020-2021 Cf. protocol 

nr.288/15.03.2018- 

11867/ 02.10.2020 

2.  Proiect „Ora de net – Folosirea creativă, utilă şi 

sigură a Internetului de către copii” proiect de  

voluntariat 

An şcolar 2020-2021 Cf. Certificatului 

491/23.07.2019 

3.  Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic 

”Henri Coandă” Buzău și Societatea Naţională 

de Cruce Roşie – filiala Buzău 

An şcolar 2020-2021 780/05.10.2020 

4.  Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic 

”Henri Coandă” Buzău și Centrul Cultural 

”Alexandru Marghiloman” Buzău 

An școlar 2020-2021 214/04.12.2020 

5.  Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic 

”Henri Coandă” Buzău și  Editura Esenţial 

Proiect Educaţional S.R.L., Piteşti, Argeş 

Octombrie 2020 27.10.2020 
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7.  Mihăilă Emil Carol a XI-a C Menţiune Concursul de fabule 

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

8.  Petcu Alexandra a X-a A Menţiune Concursul de fabule 

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

 

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI/SIMPOZIOANE ȘCOLARE ȘI CURSURI DE PERFECȚIONARE ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020, SEM. I 

 

1. 22 octombrie 2020 – adeverinţă curs „Cum să dinamizezi ora în ONLINE” – Activitate de 

formare şi perfecţionare susţinută de SELLification 4EDUcation 

2. 24 octombrie 2020 – adeverinţă curs „Adapteaz-ţi predarea la TIPOLOGIA elevilor tăi” – 

Activitate de formare şi perfecţionare susţinută de SELLification 4EDUcation 

3. 27 octombrie 2020 –adeverinţă publicare articol în revista/cartea în cadrul Proiectului 

Educaţional „Metode şi tehnici de evaluare în invăţământul online”. 
4. 27 octombrie 2020 –adeverinţă organizator, activitate aplicativă – Evaluarea iniţială, în cadrul 

Proiectului Educaţional „Metode şi tehnici de evaluare în invăţământul online” 
5. 27 octombrie 2020 –adeverinţă evaluator, activitate aplicativă – Evaluarea iniţială, în cadrul 

Proiectului Educaţional „Metode şi tehnici de evaluare în invăţământul online” 
6. 16-20 noiembrie 2020 – certificat de participare –Global Education Week 2020, Concil of 

Europe 
7. 18 noiembrie 2020 – certificat de participare – European Commision 

8. 22 noiembrie 2020 – certificat de participare – World largest lesson – Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării în parteneriat cu UNICEF 

9. 25 noiembrie 2020 – adeverință coordonator grup de elevi – Concursul de fabule ”Grigore 

Alexandrescu” 2020 
10. 27 noiembrie 2020 – adeverinţă coordonator activitate – Ziua Națională a României 

11. 4 decembrie 2020 – adeverinţă curs „Excelenţa în cariera de dascăl” – Activitate de formare şi 

perfecţionare susţinută de SELLification 4EDUcation 

12. Ianuarie 2021  - articol publicaţie online, Revista „Şcoala buzoiană” nr. 58, seria III, publicaţie 

CCD Buzău 

 

ALTE REALIZĂRI/ RESPONSABILITĂŢI: 

- Membru activ voluntar al Societății Naționale de Cruce Roșie din România – filiala Buzău – 2020 – 

2021 – legitimaţie de voluntar şi contract de voluntariat; 

- Secretar în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău; 

- Membră în Comisia - Arhiva Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău; 

- Responsabil cu Xerox-ul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău; 

- Responsabil cu gestionarea manualelor gratuite ale Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 
 

Prof. Zahiu Paula - responsabil - Biologie 

 Prof. Strezoiu Dumitrica – Matematica 

 Prof. Pavel Mariana- Matematică 

 Prof. Paraschiv Steluţa Mihaela - Matematică 

 Prof. Gîrbea Florin Grigore – Fizică 

 Prof. David Vasile – Fizică 

 Prof. Lăzăroiu Liliana – Chimie 



Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 44 

 

 Prof. Voicu Maria- Chimie 

 Prof. Mușat Iuliana Cristina - Chimie 

 Prof. Dinu Martin - Ştiinţe/ ADS 

 

În cadrul Ariei  Curriculare „Matematică și Științe ” s-au realizat activităţi ştiinţifice, metodice. 

Profesorii au coordonat participarea elevilor la concursuri şcolare. De asemenea au participat la cursuri de 

perfecţionare. Activitatea desfăşurată este prezentată în tabelele de mai jos: 

 
Nr. 

crt. 

ACTIVITATE DATA COORDONATOR REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1.  Consfătuiri ale profesorilor 

de matematică 

Sept. 

2020 

Pavel Mariana 

Strezoiu Dumitrică 

Paraschiv Steluța 

Instruire pentru anul școlar în curs 

/Documente școlare 

Afișate de ISJ Buzău , desfășurare 

online 

2.  Consfătuiri ale profesorilor 

de fizică 

Sept. 

2020 

Gîrbea Florin 

David Vasile 

Instruire pentru anul școlar în curs 

/Documente școlare 

Afișate de ISJ Buzău, desfășurare 

online  

3.  Consfătuiri ale profesorilor 

de chimie 

Sept. 

2020 

Lăzăroiu Liliana 

Voicu Maria 

 

Instruire pentru anul școlar în curs 

/Documente școlare 

Afișate de ISJ Buzău, desfățurare 

online  

4.  Consfătuiri ale profesorilor 

de biologie 

Sept. 

2020 

Zahiu Paula Instruire pentru anul școlar în curs 

/Documente școlare 

Afișate de ISJ Buzău. desfășurare 

online  

5.  Realizarea documentelor 

școlare 

15-

30.09 

2020 

Zahiu Paula 

(responsabil comisie 

în anul școlar 

2019/2020) 

 

- raportul de activitate pe anul şcolar 

2019 -2020; 

- plan managerial; 

- programul de activităţi pe 

semestrul I; 

- alte documente; 

- planificări anuale şi pe unităţi de 

învăţare,  etc. 

6.  Realizarea documentelor 

școlare 

15-

30.09 

2020 

Strezoiu Dumitrică 

Pavel Mariana 

Paraschiv Steluța 

Voicu Maria 

Lăzăroiu Liliana 

Gîrbea Florin 

David Vasile   

Zahiu Paula 

- planificări anuale şi pe unităţi de 

învăţare; 

- CV, orar, alte documente şcolare 

etc. 

- analiza rezultatelor obținute la 

examenul de bacalaureat sesiunea 

iunie-iulie  și august-septembrie 

2020 

7.  Aplicarea testelor iniţiale la 

clasa a IX-a 

15-

30.09 

2020 

Membrii comisiei - teste inițiale 

8.  Interpretarea testelor inițiale  

aplicate elevilor din clasele a 

IX a 

1.10-

31.10. 

2020 

Strezoiu Dumitrică 

Pavel Mariana 

Paraschiv Steluța 

Lăzăroiu Liliana  

David vasile  

Gîrbea Florin 

     Zahiu Paula 

- interpretarea testelor iniţiale 

existente în mapa ariei 

curriculare „Matematică și Științe” 

9.  Fixarea orelor de pregătire 

suplimentară pentru 

bacalaureat 

Proiect Rose  

1.10-

31.10. 

2020 

Strezoiu Dumitrică 

Pavel Mariana 

Lăzăroiu Liliana  

Zahiu Paula 

-s-a întocmit graficul  de pregătire 

suplimentară pentru bacalaureat, 

care este afișat la avizierul  școlii 
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    Gîrbea Florin  

10.  Asociația Liga Elevilor 

Meseriași ( la care sunt 

membru fondator) a donat 

Liceului Tehnologic Henri 

Coandă un kit destinat 

dotării atelierelor de 

macanică ale liceului în 

valoare de aprox 1500 lei 

Oct. 

2020 

Lazaroiu Liliana  Adeverință  

11.  Membru in Consiliul 

Consultativ al profesorilor 

de biologie  

29.09. 

2020 

Zahiu Paula  Adev. 11676/29.09.2020 

12.  Cum să lucrezi cu elevii cu 

CES în pandemie –webinar  

5.09. 

2020 

Lăzăroiu Liliana  SC SELLification SRL-D 

13.  Curs- CRED ”Curriculum 

relevant, educație deschisă 

pentru toți, Formare nivel II 

–înv. gimnazial , OMEN 

4737/9.08.2019 

28.09-

3.12. 

2020 

Zahiu Paula 

 

CCD BUZĂU cod SMIS: 

2014+:118327 

 

14.  Leadership în educație -

webinar 

9.10 

2020 

Lăzăroiu Liliana  SC SELLification SRL-D 

15.  Soluții inovatoare pentru 

învățarea hibrid și la 

distanță-webinar  

7.10. 

2020 

Lăzăroiu Liliana Centrul de Educație digitală 

EDUMAGIC SOLUTIONS 

 

16.  Participare simpozion în 

cadrul Proiectului Național 

Educațional Metode și 

tehnici de evaluare în 

învățământul online   

octombr

ie 2020 

Lăzăroiu Liliana publicare de articol cu ISBN – 

Organizat de Editura D’ Art  Media 

SRL 

 

17.  Organizare alegeri pentru 

funcțiile de președinte, 

vicepreședinte, secretar la 

CSE 

Oct 

2020 

Lăzăroiu Liliana   

18.  Webinar- Google Classroom  Oct. 

2020 

Pavel Mariana    

19.  Despre școală, gândire 

critică și asertivitate, 

susținător Mona Șerban -

webinar 

Nov. 

2020 

Zahiu Paula  Fundatia Superteach Romania  

20.  Digitalizarea în procesul de 

învățare , pas cu pas (VII)-

webinar  

Nov. 

2020 

Zahiu Paula 

 

Webinar susținut în cadrul cursului 

CRED  

21.  Obiceiurile Educatorilor de 

Succes- webinar 

6-11-

2020 

Lăzăroiu Liliana SC SELLification SRL-D 

22.  Cum să folosești table 

interactive online-webinar 

22 11-

2020 

Lăzăroiu Liliana  SC SELLification SRL-D 

23.  Participare Simpozion 

Național Magia Sărbătorilor 

de iarnă! Tradiții și 

obiceiuri? Importanța 

activităților educative în 

parteneriat cu părinții  

23 11 

2020 

Lăzăroiu Liliana Organizat de Editura D’ Art  Media 

SRL 

 

24.  Activitate Este lumea 

noastra! Să acționăm 

împreună- Activitate 

realizată în Săpt  Educației 

19-20 

nov 

2020 

Lăzăroiu Liliana activitate realizată în colaborare cu 

CDI 
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Globale. Dezbateri pe tema 

drepturilor copiilor  

25.  Profesorul reflexiv –webinar 

sustinut de Ana Bordan   

 

Dec. 

2020 

Zahiu Paula 

  

Fundatia Superteach Romania 

26.  Bune practici în educație 

.Doza de inspirație de la 

Green School- webinar  

susținut de Andrada Mazilu  

Dec. 

2020 

Zahiu Paula  Fundatia Superteach Romania 

27.  Cadrul de referință pentru 

proiectarea , actualizarea si 

evaluarea Curriculumului 

național  

Dec. 

2020 

Zahiu Paula  Webinar susținut în cadrul cursului 

CRED  

28.  Voluntar la Crucea Roșie- 

„CUTIA CU BUCURIE”. 

Elevi și profesori voluntari 

ai liceului, în colaborare cu 

reprezentanți ai Crucii 

Roșii,-filiala Buzău au 

realizat cutii cu produse 

alimentare donate prin 

Proiectul „Cutia cu bucurie”, 

proiect al unui mare 

supermarket din Buzău 

Dec 

2020 

Lăzăroiu Liliana   

29.  Cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă mobilizarea elevilor și 

a prof liceului de a stânge și 

dona pachete cu alimente, 

haine, jucării unor elevi 

defavorizați ai liceului și 

Asociației Preotului Ivașcu 

Alexandru din Glodeanu 

Dec 

2020 

Lăzăroiu Liliana    

30.  Organizator al serbarii on 

line de Craciun  Spiritul 

Crăciunului în arte,  a 

Liceului Tehnologic Henri 

Coandă activitate realizată în 

colaborare cu CDI 

Dec. 

2020 

Lăzăroiu Liliana  

 

 

31.  Activități de formare CRED 

-webinar 

 

Ian. 

2021 

Zahiu Paula  Webinar susținut în cadrul cursului 

CRED 

 

PUNCTE TARI 

 încadrarea cu personal calificat ; 

 stabilitatea/continuitatea cadrelor didactice la clasă ; 

 existenţa unui corp didactic care-şi asumă perfecţionarea în specialitate şi metodică;  

 existenţa unui plan de formare continuă pe domenii: proiectare, strategii active: evaluare ; 

 receptivitatea cadrelor didactice faţă de învăţământul centrat pe elev; 

 disponibilitatea cadrelor didactice din catedră pentru munca suplimentară cu elevii. 

 experienţă bogată la catedră demonstrată de vechime. 

 existenţa cabinetelor şi laboratoarelor pentru fiecare disciplină, dotate cu calculatoare conectate la 

internet; 

 existenta manualelor la majoritatea elevilor, 

 posibilitatea desfăşurării unor activităţi didactice, care necesită experimente virtuale, în laboratorul 

de informatică; 
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 se încearcă îmbinarea strategiilor didactice, moderne şi tradiţionale (exerciţiul, explicaţia, conversaţia 

euristică, activitatea pe ateliere, jocul didactic etc.); 

 

PUNCTE SLABE 

 sunt utilizate, preponderent, strategiile didactice  tradiţionale. 

 slaba colaborare cu disciplinele tehnice si cu catedrele de fizică şi chimie în vederea tratării 

interdisciplinare a unor conţinuturi, 

 nivelul antecedent scăzut de cunoaştere înregistrat la admiterea elevilor în liceu coroborat cu calitatea 

materialului genetic inferioară a acestora, fapt demonstrat atât de media mică de admitere cât şi de 

rata acumulării cunoştinţelor pe parcursul anilor de studiu, ceea ce privează membrii comisiei de 

posibilitatea obţinerii satisfacţiilor provocate de performanţă, 

 interesul scăzut manifestat de părinţi pentru educarea şi instruirea copiilor lor, fapt reflectat în slaba 

comunicare cu şcoala; 

 neimplicarea elevilor în desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare; 

 slaba participare a elevilor la orele de pregătire suplimentară, 

 dezinteresul elevilor pentru studiul individual, 

 nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor care determină o slabă implicare a acestora în viaţa 

şcolii 

 timpul scurt alocat studiului individual din cauza dezinteresului pentru școală 

 majoritatea elevilor, au navete dificile , asta însemnând, mult timp pierdut și oboseala acumulată, 

lucru văzut la clasă. 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 
 

Prof. Stoica Daniela- responsabil- Geografie 

 Prof. Furtună Doina Simona- Istorie 

 Prof. Tudorache Livia – Istorie 

 Prof. Ganea Mihai  - Religie 

 Prof. Ungureanu Costel - Religie 

 Prof. Micu Ioana - S.S.U. 

 Prof. Constantin Malanca Veronica – psiholog/ Concediu creștere copil 

  Prof. Rusu Ioana – psiholog 

 

ACTIVITĂȚI REALIZATE: 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONATOR

/PARTICIPANT 

REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1 Realizarea documentelor 

şcolare 

 

sept. 

2020 

Responsabil arie 

 

Membrii ariei 

Raportul de activitate pe anul 

şcolar 2018 -2019; 

Plan managerial; 

Programul de activităţi pe sem. I; 

Planificări anuale şi pe unităţi de 

învăţare; 

CV, orare, etc. 

2 Consfătuiri anuale sept. 

2020 

Inspectori de 

specialitate 

Membrii ariei 

Documente de specialitate 

3 Elaborare raport pentru 

„EROII – MODELE PESTE 

GENERAŢII” 

oct. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Raport – nr. 2789 /26.10.2020 

4 Consiliul Consultativ / 

Monitorizarea programelor 

privind accesul la educație 

oct. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Adeverință membru 
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Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONATOR

/PARTICIPANT 

REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

5 Coordonator proiect ROSE 

02.10.2018-18.01.2021 

dec. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Raport ROSE 

6 Coordonator unitate școlară: 

Incluziune socială prin 

învățământ dual, Cod 

proiect: 2019-1- RO01-

KA104-061997 

ERASMUS+KA104 

oct. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Raport pentru finalul proiectului 

/Proiecte de mobilitate a 

personalului activ în educația 

adulților 

7 Participare webinar 

Realizarea resurselor 

educaționale multimedia 

pentru disciplina Geografie 

– CCD Călărași 

oct. 

2020 

Prof. Stoica Daniela Adeverința nr. 589/08.102020 

8 Ziua Holocaust-ului 09.10. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Activitate desfășurată pe 

platforma G-suite/ google meet  

9 Ziua Armatei Române 25.10. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Participare activitate susținută de 

Divizia Getica / adeverință 

10 Pregătire suplimentară 

bacalaureat  

oct – 

dec. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Prof. Stoica Daniela 

Activitate desfășurată pe 

platforma G-suite/ google meet 

11 Inspecție de specialitate 

Grad didactic II 

19 nov.  

2020 

Prof. Ungureanu 

Costel 

Proces verbal 

12 Participare în cadrul 

proiectului "SELFIE 2020-

2021, session 1" la 

exercițiul de autoreflecție 

prin intermediul SELFIE 

19.11. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Certificat de participare 

13 Participare în cadrul 

proiectului "SELFIE 2020-

2021, session 1" la 

exercițiul de autoreflecție 

prin intermediul SELFIE 

19.11. 

2020 

Prof. Stoica Daniela Certificat de participare 

14 Participare la cursul de 

formare „Profesor real într-o 

școală virtuală”  - Ora de net 

nov. 

-dec. 

2020 

Prof. Stoica Daniela Certificat în curs de eliberare 

15 1 Decembrie 2020 26.11. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Prof. Tudorache 

Livia 

Participare activitate desfășurată 

pe platforma G-suite/ google 

meet 

Adeverință nr. 2845/27.11.2020 

16 Participare Cerc metodic 

licee  

11.12. 

2020 

Prof. Stoica Daniela Proces verbal 

17 Voluntar la Crucea Roșie – 

donații de Crăciun 

dec. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Prof. Stoica Daniela 

Prof. Ungureanu 

Costel 

Participare activitate / Raport 

organizatori / Marin Adelina și 

Lăzăroiu Liliana 

18 Voluntar la Crucea Roșie – 

CUTIA CU BUCURIE 

dec. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Participare activitate / Raport 

organizatori / Marin Adelina și 

Lăzăroiu Liliana 

19 Coordonator proiect ROSE 

02.10.2018-18.01.2021 

dec. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Raport ROSE 

20 Mica Unire / 24.01.2021 24.01. 

2021 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Activitate desfășurată pe 

platforma G-suite/ google meet 

21 Elaborare chestionare, teste, 14.09. Prof. Furtună Doina Activitate în Istoric / Platformele 
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Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONATOR

/PARTICIPANT 

REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

suport de curs postate pe 

platformele Adservio și G - 

suite 

2020 

27.01. 

2021 

Simona Adservio și G - suite 

22 Publicare - Suport de curs / 

Moștenirea culturală a 

antichității  

11.11. 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Publicat pe platforma 

Didactic.ro/ nivel liceal 

23 Participare cu articol la 

SIMPOZION SEMINAR 

VIRTUAL-NAȚIONAL 

SCHOOL AT THE 

CROSSROADS-

PORTRAIT OF AN 

ONLINE TEACHER 

(ȘCOALA LA 

RĂSCRUCE-PORTRET 

DE DASCĂL ONLINE) 

BUZĂU, 2021 

ian. 

2021 

Prof. Stoica Daniela Articol  

Publicat la Editura Editgraph 

ISBN  - 978-606-663-969-9 

 

24 Promovabilitate disciplina 

Istorie / semestrul I /2020 

/2021 

14.09. 

2020 

29.01. 

2021 

Prof. Furtună Doina 

Simona 

Promovabilitate 83%. Platforma 

Adeservio și cataloage. 

 

 

PROIECTE/PARTENERIATE 

 

 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

– cadrele didactice dovedesc conștiinciozitate și rigurozitate în realizarea documentelor școlare 

necesare bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ; 

– cadrele didactice cu experienţă din aria curriculară “ Om şi societate ” posedă o bună pregătire de 

specialitate şi psihopedagogică, acest lucru se observă din demersul didactic care prezintă noutate şi 

creativitate în predarea, învăţarea şi evaluarea elevilor;  

– există o bună colaborare a cadrelor didactice din arie, acest lucru este evidenţiat şi din lecţiile sau 

activităţile extracurriculare interdisciplinare susţinute; 

– există elevi care au interesul și capacitatea de a recupera în oarecare masură cunoştinţele din anii 

anteriori cu sprijin acordat din partea profesorului; 

– relaţiile dintre cadrele didactice din arie şi din afara ariei curriculare se bazează pe un sistem 

complex şi dinamic de comunicare şi colaborare; 

– raporturile profesor – elev se apropie de cerinţele psihologice ale elevilor şi promovează relaţii 

democratice care intensifică aspectele integrative de colaborare; 

Nr. 

crt. 
TITLU PROIECT PERIOADA NR. CONTRACT/NR. 

ÎNREGISTRARE 

6.  Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)/ 

Schema de Granturi pentru Licee – INVESTIND 

ÎN PREZENT, CONSTRUIM VIITORUL – 

IPCV / coordonator 02.10.2018 – 18.01.2021 – 

prof. Furtună Doina Simona 

02.10.2018 – 18.01.2021 Acord de grant nr. 

668/02.10.2018 

7.  Incluziune socială prin învățământ dual 

coordonator unitate școlară– prof. Furtună Doina 

Simona 

01.06.2019 -30.09.2020 Cod proiect: 2019-1- RO01-

KA104-061997 

ERASMUS+KA104 
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– evaluarea are un caracter stimulativ, realizându-se prin metode active care monitorizează permanent 

progresul elevilor; 

– cadrele didactice sunt preocupate în permanenţă de formarea continuă participând la cursuri pentru 

obţinerea gradelor didactice sau de perfecţionare; acţiuni organizate în cadrul ariei în unitate; cercuri 

pedagogice la nivelul ISJ – CCD; 

– existența a numeroase proiecte educative, implicarea elevilor în diferite tipuri de activități 

extrașcolare și cultivarea în rândul lor a spiritului  de apartenență la spațiul european. 

Puncte slabe: 

– fonduri insuficiente alocate proiectelor privind formarea profesională;   

– în învăţământul preuniversitar, elevii vin  cu un bagaj redus de cunoştinţe din gimnaziu ceea ce 

se reflectă în punctajele scăzute obținute la testările inițiale; 

– elevii provin în marea lor majoritate din zona rurală a judeţului Buzău şi din familii cu posibilităţi 

reduse din punct de vedere material; 

– procentul mare de elevi cu note cuprinse între 5- 6,99; 

– numărul mare de absenţe, datorate navetei zilnice  făcute de către elevi, duc la acumularea de 

goluri în cunoştinţele lor generale; 

– neimplicarea  familiilor în procesul de învăţământ, în activităţile de învăţare ale elevilor; 

– unii dintre elevi nu ştiu să citească, să scrie corect, nu reușesc să se concentreze mai mult de 15 – 

20 minute asupra procesului de învăţământ, din acest motiv nu pot să obţină nici performanţe 

minime, fiindu-le mai uşor să abandoneze şcoala; 

– un număr mare de elevi se confruntă cu analfabetismul funcțional ceea ce îngreunează 

semnificativ procesul instructiv-educativ; 

– există un interes scăzut al elevilor din anii terminali pentru pregătirea temeinică în vederea 

susținerii examenului de bacalaureat, volumul de muncă al cadrului didactic fiind foarte mare. 

 

Oportunități 

– comunicarea eficientă în cadrul ariei dar și între cadre didactice și elevi; 

– realizarea de noi proiecte, inclusiv la nivel european; 

– colaborarea eficientă cu profesorul psihopedagog și cu agentul de proximitate în vederea prevenirii 

problemelor de comportament în rândul elevilor; 

– colaborarea permanentă cu părinții în vederea menținerii unuo climat educațional de calitate. 

 

Amenințări 

– situația materială precară a multor elevi care duce la absenteism sau abandon școlar; 

– climatul de instabilitate emoțională din cadrul multor familii ale elevilor care se repercutează în 

starea afectivă a acestora; 

– navetismul – mulți elevi sunt foarte obosiți sau nu mai ajung la cursuri preferând să frecventeze alte 

spații (parcuri, săli de jocuri, etc.); 

– dependența tot mai mare a elevilor față de mijloacele de comunicare, jocurille on=line și rețelele de 

socializare; 

– lipsa unor modele reale din societatea noastră îi face pe mulți elevi să nu conștientizeze rolul 

educației în devenirea lor personală. 

 

 

ARIA CURRICULARĂ EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT şi ARTE 

Prof. Lupu Marian Cristian - responsabil  

 Prof. Vlad George Aurelian - Ed. Fizică şi sport 

 Prof. Tudose Vasile -  Ed. Fizică şi sport 

 Prof. Liscănoiu Valentin - Ed. Fizică şi sport 

 Prof. Neder Andrei  - Ed. Fizică şi sport 

 Prof. Ceauşel Dragoş  - Ed. Fizică şi sport 
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 Prof. Stîngă Ioana Violeta –  Educație muzicală, Educație vizuală 

         

         Activitatea de educaţie-fizică si sport din cadrul Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Buzău s-a 

desfăşurat în conformitate cu programa şcolară, respectând particularităţile somato - funcţionale  ale 

colectivelor de elevi.  

        La începutul semestrului I a fost efectuat instructajul cu elevii conform regulamentului de participare a 

elevilor la orele de educaţie-fizică si Pregatire Sportivă Practică (fotbal) și s-a întocmit planificarea 

respectând programa şcolară. 

         Din punct de vedere disciplinar nu au fost abateri, iar din punct de vedere organizatoric s-au respectat 

întocmai regulamentele in vigoare.  

         Având în vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezenta virusul COVID-19 și luând în 

considerare deciziile luate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, Federația Română de 

Fotbal, Asociatia Judeteana de Fotbal Buzau, ISJ Buzau si MEC, s-a decis suspendarea competițiilor 

sportive oficiale. 

         Menționez faptul că, pe perioada primului semestru, antrenamentele și lecțiile de educație fizică s-au 

desfășurat atât on-line cât și practice, respectând normele în vigoare (inaintea fiecarei sesiuni de antrenament 

sportiv s-au completat tabele de prezenta, respectându-se număr maxim de sportivi permiși de norme).  

   

Analiza SWOT 

 

Puncte tari:  

- cadrele didactice cu experienţă posedă o bună pregătire de specialitate şi psihopedagogică, acest 

lucru se observă prin rezultatele obtinute cu elevii;  

- există o bună colaborare a cadrelor didactice din arie , acest lucru este evidenţiat şi din colaborarile 

avute la diversele competitii; 

- există sportivi talentati, cu sanse reale de a fi selectionati in diverse loturi nationale; 

- relaţiile dintre cadrele didactice din arie, dar şi din afara ariei curriculare se bazează pe un sistem 

complex şi dinamic de comunicare şi colaborare; 

- evaluarea are un caracter stimulativ, realizându-se prin metode active care monitorizează permanent 

progresul elevilor; 

- cadrele didactice sunt preocupate în permanenţă de formarea continuă participând la cursuri pentru 

obţinerea gradelor didactice sau de perfecţionare; 

- proiectele de parteneriat încheiate cu Asociatia Judeteana de Fotbal Buzau, FC Buzau si CS Viitorul 

2010 Buzau, Locomotiva Buzau si AFC Metalul Buzau; 

 

Puncte slabe: 

- unii elevi vin din şcoala generală fără să cunoască exerciţiile simple din şcoala alergării şi şcoala 

săriturii; 

- elevii provin în marea lor majoritate din zona rurală a judeţului Buzău şi din familii cu posibilităţi 

reduse din punct de vedere material; 

- la unii elevi nivelul de dezvoltare a capacităţii motrice este slabă. 

 

 

ARIA CURRICULARĂ  TEHNOLOGII 
 

ing. Duca Mihaela Simona – responsabil  

 ing. Florescu Doina Carmen- DSP/ Mecanică 

 ing. Belu Dumitru - DSP/ Mecanică 

 ing. Stănescu Adrian - DSP/ Mecanică 

 ing. Vișan Cătălin  - DSP/ Mecanică 
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 ing. Dinu Martin - DSP/ Mecanică 

 ing. Popa Marian Cristian – DSP-IP/ Mecanică 

 ing. Jurubiţă Ionel- DSP-IP/ Mecanică 

 ing. Constantin Raluca Romaniţa – DSP-IP/ Mecanică 

 ing. Popescu  Andreea Cristina – DSP- IP/ Mecanică 

 ing. Crăciun Dumitru - DSP-IP/ Mecanică 

 ing. Lazăr Nicoleta - DSP-IP/ Mecanică 

 ing. Badea Mihaela- TIC 

 ing. Dumitrache Marian / TIC/ DSP 

 ing.  Ciugulea Gabriela - / TIC/ DSP 

 ing. Wamsiedel Nela- DSP/ Construcții 

 ing. Stanemir Marioara- DSP/ Construcții 

 ing. Cărbuneanu Doina - DSP/ Construcții 

 ing. Oprea Daniela – DSP- IP / Construcții 

 ing. Giurgea Dragoș   - DSP- IP / Construcții 

 ing. Cristescu Nicolae- DSP/Electronică și automatizări 

 ing. Cotigă Liviu Cicero – DSP/ Electrotehnică 

 ing. Ştefan Viorel- DSP - IP/ Electrotehnică 

 ing. Vulpe Cătălin Costel - DSP- IP/ Electrotehnică 

 ing. David Aurel – DSP-IP/ Electronică și automatizări 

 ing. Babici Ion – DSP-IP/ Electrotehnică 

 ing.  Costianu Irina Ionela – DSP/ Comunicare profesională 

 ing.  Tănase Mirela – DSP- IP/ Comunicare profesională 

 ing. Mușat Iuliana Cristina  - DSP/Chimie industrială 

 

 

ACTIVITĂȚI REALIZATE: 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONATOR/P

ARTICIPANT 

REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1. Participare la consfătuiri; 

întocmire planificări 

Septembrie 

2020 

Membrii comisiei Planificările existente la dosarul 

comisiei 

E-mail documente transmise la 

consfătuirile online 

2. Aplicarea testelor iniţiale Membrii comisiei Interpretarea testelor existente la 

dosarul comisiei 

3. Susţinerea examenelor de 

diferenţă a elevilor care au 

schimbat calificarea 

Membrii comisiei Cataloagele şi lucrările de 

diferenţă 

4. Încheierea contractelor  

cadru de practică cu agenţii 

economici 

Membrii comisiei Contractele cadru de practică 

5. Întocmirea încadrării 

cadrelor didactice din Aria 

curriculară „Tehnologii”  şi 

a orarului şcolii 

Florescu Carmen 

Badea Mihaela 

Încadrarea cadrelor didactice 

Orarul 

6. Întocmirea graficului de 

desfăşurarea a stagiilor de 

practică pe clase 

 Duca Mihaela Graficul practicii 

7. Şedinţă de catedră  cu 25.09.2020 Membrii comisiei Proces verbal 
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tematica: planul de activităţi 

pe sem I , metodologie 

examene cerificare calificare 

profesională, desemnare 

îndrumători proiecte 

8. Activitate  în cadrul  

proiectului ERASMUS +: 

EQAVET-NRP-RO 2019-

2022, nr. de referință 

608946-EPP-1-2019-1-RO-

EPPKA3-EQAVET- NRP,  

REȚEAUA nr.5 –“Electric 

și electromecanică”, 

organizată de către  Liceul 

Tehnologic Energetic “D. 

Hurmuzescu” Deva  

10.09.2020 Prof. Badea Mihaela 

Prof. Florecu 

Carmen 

Decizie, certificat participare 

9. Activitate  în cadrul  

proiectului ERASMUS +: 

EQAVET-NRP-RO 2019-

2022, nr. de referință 

608946-EPP-1-2019-1-RO-

EPPKA3-EQAVET- NRP,  

REȚEAUA nr.5 –“Electric 

și electromecanică”, 

organizată de către Colegiul 

Tehnic Energetic București 

23.10.2020 Prof. Badea Mihaela 

Prof. Florecu 

Carmen 

Decizie, certificat participare 

10. Activitate  în cadrul  

proiectului ERASMUS +: 

EQAVET-NRP-RO 2019-

2022, nr. de referință 

608946-EPP-1-2019-1-RO-

EPPKA3-EQAVET- NRP,  

REȚEAUA nr.5 –“Electric 

și electromecanică”, 

organizată de către Colegiul 

tehnic “Traian Vuia” Oradea 

9.12.2020 Prof. Badea Mihaela 

Prof. Florecu 

Carmen 

Decizie, certificat participare 

11. Activitate  în cadrul  

proiectului ERASMUS +: 

EQAVET-NRP-RO 2019-

2022, nr. de referință 

608946-EPP-1-2019-1-RO-

EPPKA3-EQAVET- NRP,  

REȚEAUA nr.5 –“Electric 

25.01.2021 Prof. Badea Mihaela 

Prof. Florescu 

Carmen 

Participanți din 

cadrul școlii: 

Decizie, certificat participare 
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și electromecanică”, 

organizată de către Liceul 

Tehnologic “Henri Coandă’ 

Buzău 

Prof. Duca Mihaela 

Prof. Cristescu 

Nicolae 

12. Participare pilotare SELFIE 

WBL 

Noiembrie – 

decembrie 

2020 

Prof. Furtună Doina 

Prof. Florescu 

Carmen 

Prof. Badea Mihaela 

Certificat participare 

13. Atelierul interactiv Adservio 

„Educația continuă – Repere 

metodologice pentru 

consolidarea achizițiilor 

învățării” 

19.11.2020 Cristescu Nicolae Participat la dezbaterile online din 

atelierul coordonat de prof. 

Antoneta Împușcatu-raport 

Adservio 

14. Ziua Națională a României-

activitate coordonată de 

prof. Documentarist Marin 

Adelina 

26.11.2020 Cristescu Nicolae Recitarea unei poezii 

personale/Adeverința nr. 2845 din 

27.11.2020 

15. Campania de conștientizare 

„Educația universitară – 

șansa pentru un viitor mai 

bun” organizată de   

USAMV Bucuresti   

27.11.2020 Florescu Carmen 

Duca Mihaela 

Stanemir Marioara 

 

E-mail link de conectare întâlnire 

online 

Print screen întâlnire online 

16. Activitate Este lumea 

noastra! Să acționăm 

împreună- Activitate 

realizată în Săpt  Educației 

Globale.  

19-20 nov 

2020 

Lăzăroiu Liliana 

Costianu Irina 

Adeverință nr 2802/20.11.2020 

Raport de activitate 

 

 

17. „Integritate- Pașaport către 

libertate!” organizat de 

DJST Buzău și DNA prin 

Serviciul Județean 

Anticorupție Buzău 

08.12.2020 Cristescu Nicolae Raport întâlnire online 

18. Webinar tematic- „Instruire 

eficientă în mecanică”-

organizat de Festo  

08.12.2020 Duca Mihaela 

Florescu Carmen 

Adeverință nr. 40/17.12.2020 

 Elaborarea  listei naționale 

de teme pentru proba 

practică și a fișelor  de 

evaluare pentru  examenul 

de certificare a calificării 

profesionale pentru 

calificarea: Lucrător trafic 

feroviar.  

Decembrie 

2020 

Florescu Carmen Temele au fost postate pe site-ul 

MEC. 

19. Voluntar la Crucea Roșie-

donații de Crăciun 

Decembrie 

2020 

Lăzăroiu Liliana -

cordonator 

Florescu Carmen 

Badea Mihaela 

Duca Mihaela 

Fișă de activitate nr. 

2879/10.12.2020 
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PROIECTE/PARTENERIATE 

Belu Dumitru 

20. Serbarea on line de Craciun  

Spiritul Crăciunului în arte,  

a Liceului Tehnologic Henri 

Coandă activitate realizată în 

colaborare cu CDI   

Decembrie 

2020 

Lăzăroiu Liliana -

cordonator 

 

Raport MEET 

21. Şedinţă de catedră  - 

avizarea temelor de proiect 

pentru nivelele 4 şi 5 de 

calificare 

28.01.2021 Membrii comisiei Proces verbal 

Nr. 

crt. 

TITLU PROIECT PERIOADA NR. CONTRACT/NR. 

ÎNREGISTRARE 

1 

 

SC ELECTROCHIT ACTIV SRL Anii şcolari 

2019-2023 

108/21.01.2019 

2 S.C.SISTEM EUROTEH SRL 

BUZĂU 

An şcolar 2019-2020 2527/ 29.10.2019 

3 FLORI DANY SERV SRL BUZĂU An şcolar 2019-2020 2348/25.09.2019 

4 SC NICAR  SRL  BUZĂU Anii şcolari 

2019-2023 

1297/ 06.06.2019 

5 SC AUTOTIBEDI SRL BUZĂU An şcolar 2019-2020 2348/25.09.2019 

6 SOMACO GRUP 

PREFABRICATE  SRL 

Ani şcolari 2018-2020  

7 SC DINAMIC SRL Ani şcolari 

2018 -2021 

 

8 SC DULPROD SRL BUZĂU Anii şcolari 

2019-2023 

107 /21.01.2019 

9 S.C. C.F.R. IRLU S.A. Anii şcolari 

2019-2023 

106 /21.01.2019 

10 S.C. LICIU CON SRL Ani şcolari 

2017-2018,2018-2019 

şi 2019-2020 

8285/14.12.2016 

11 SC AAYLEX PROD SA Anii şcolari 

2019-2023 

1297/ 06.06.2019 

12 S.C. DIDI COM SRL An şcolar 2019-2020 2346/ 25.09.2019 

13 SC CONCAS SA Anii şcolari 

2019-2023 

109 / 21.01.2019 

14 VOESTALPINE S.C. VAE 

APCAROM S.A.  BUZĂU 

Ani şcolari 

2018 -2021 

 

15 REVIZIA  DE VAGOANE  

BUZĂU 

Ani şcolari 

2018 -2021 

 

16 S.C. TEHNOSTAR SRL An şcolar 2019-2020 2347/25.09.2019 

17 SC NICAR  SRL  BUZĂU An şcolar 2019-2020 2348/25.09.2019 

18 S.C. NETWAVE SRL BUZĂU An şcolar 2019-2020 2345/25.09.2019 

19 S.C. DIDI COM SRL An şcolar 2019-2020 2348/25.09.2019 

20 HORECO IMPEX SRL An şcolar 2019-2020 1225/10.12.2019 

21 CNCF  CFR SA sucursala R.C.F. 

GALAŢI Secţia R.L.U. BUZĂU 

An şcolar 2020-2021 2785/12.11.2019 

22 S.C.SISTEM EUROTEH SRL 

BUZĂU 

An şcolar 2020-2021 2848/22.11.2019 

23 S.C. DIDI COM SRL An şcolar 2020-2021 2852/ 22.11.2019 
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PREMII OBȚINUTE 

 

 

CURSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PREDĂRII/EVALUĂRII ONLINE 

 
Nr. 

crt. 

DENUMIREA 

CURSULUI 

PROFESOR DATA ORGANIZATORUL 

CURSULUI 

REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1. Curs de instruire G 

suite, seria nr. 4 

 26 – 28. 08. 

2020 

CCD Buzău Elaborat portofoliu și obținut 

calificative maxime/Adeverință 

în curs de elaborare 

2. Curs de instruire 

Google Classroom 

Cristescu 

Nicolae 

22.11. 2020 ASQ, trainer Florin 

Tudose 

Adeverință în curs de elaborare 

3. Utilizarea 

platformei G-Suite 

în desfășurarea 

lecțiilor on-line 

Cristescu 

Nicolae 

Mușat 

Cristina 

Constantin 

Raluca 

Ciugulea 

Gabriela 

26-28 

august 2020 

C.C.D. Buzău Adeverință în curs de elaborare 

 

Adeverință Nr. 365/31.08.2020 

 

Adeverință în curs de elaborare 

 

Adeverință în curs de elaborare 

4. Cum să lucrezi cu 

elevii cu CES în 

pandemie 

Duca 

Mihaela 

Lăzăroiu 

Liliana 

Septembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință nr.342/04.09.2020 

Adeverință nr.533/05.09.2020 

5. Cum devenim 

mentori pentru 

elevii noștri 

Duca 

Mihaela 

Septembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință nr.1235/11.09.2020 

6. Soluții inovatoare 

pentru învățământul 

hibrid și la distanță 

Duca 

Mihaela 

Lăzăroiu 

Liliana 

Octombrie 

2020 

Centrul de educație 

digitală Edumagic 

solutions 

Certificat nr.146/07.10.2020 

Certificat nr.144/07.10.2020 

7. Leadership în Duca Octombrie SELLification- Adeverință nr.1943/09.10.2020 

24 CNCF  CFR SA sucursala R.C.F. 

GALAŢI Secţia R.L.U. BUZĂU 

An şcolar 2020-2021 2871/ 28.11.2019 

25 CNCF  CFR SA sucursala R.C.F. 

GALAŢI Secţia R.L.U. BUZĂU 

An şcolar 2020-2021 2872/ 28.11.2019 

26 SC METAL ADION SRL An şcolar 2020-2021 2421/ 03.12.2020 

Nr. 

crt. 

NUME ȘI 

PRENUME  

ELEV 

CLASA PREMIUL COORDONATOR OLIMPIA

DĂ/ 

CONCURS

/ 

SIMPOZIO

N 

NIVEL 

1. Toboșaru 

Marian 

a XI-a E I Florescu Carmen Workshop 

concurs 

„Meseria te 

face util și 

respectat” -

27.11.2020 

Internațional: Concursul 

este  înregistrat pe 

poziția A907, în 

Calendarul activităților 

europene „european 

Vocational skills Week 

2020” 

2. Petre Vlăduț a XI-a D I Duca Mihaela 

3.  Ene Georgian 

și Zăvoianu 

Alin 

a XI-a D III Duca Mihaela 
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educație Mihaela 

Lăzăroiu 

Liliana 

2020 Educational Adeverință nr.1408/09.10.2020 

8. Creează fișe de 

lucru digitale cu 

ușurință 

Duca 

Mihaela 

Octombrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință nr.192/30.10.2020 

9. Obiceiurile 

educatorilor de 

succes 

Duca 

Mihaela 

Lăzăroiu 

Liliana 

Noiembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință nr.379/06.11.2020 

Adeverință nr.518/06.11.2020 

10. Cum să folosești 

table interactive 

online 

Lăzăroiu 

Liliana 

Noiembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință nr.288/22.11.2020 

11. Secretele ZOOM-

ului pentru scenariul 

roșu și galben 

Duca 

Mihaela 

Noiembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință nr.6/02.11.2020 

12. Secretele Google 

classroom și Suita 

Google 

Duca 

Mihaela 

Noiembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință nr.22/02.11.2020 

13. Curs -„Evaluarea 

formativă online”-  

Duca 

Mihaela 

Ianuarie 

2021 

didactic.ro Certificat absolvire 

 

SIMPOZIOANE/ CONFERINȚE 

 
Nr. 

crt. 

DENUMIREA 

SIMPOZIONULUI/ 

CONFERINȚEI 

PROFESOR DATA NIVELUL 

(județean, 

național, 

internațional) 

REZULTATE/ 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1. Simpozion în cadrul 

Proiectului Național 

Educațional Metode și 

tehnici de evaluare în 

învățământul online   

Duca Mihaela 

Lăzăroiu Liliana 

octombrie 

2020 

 Editura D’ Art   

Adeverință nr 

.288/22.11.2020 

 

2. Conferința „Educația 

continuă – Repere 

metodologice pentru 

consolidarea achizițiilor 

învățării”, organizată de 

MEC 

Cristescu Nicolae 10.11.2020 Național  

3. Conferința Internațională 

”Instrumentul SELFIE 

WBL pentru învățământul 

profesional și tehnic” 

Florescu Carmen 

Badea Mihaela  

Duca Mihaela 

Constantin Raluca 

Cristescu Nicolae 

 

26.01.2020 Internațional Diplomă de participare, în 

curs de elaborare 

e-mail link de conectare 

4. Simpozionul „Promovarea 

imaginii școlii/Școala 

online” 

Duca Mihaela Ianuarie 

2021 

Național Editura D’ Art   

Diplomă nr. 

4017/27.01.2021 

5. Simpozion Magia 

Sărbătorilor de iarnă! 

Tradiții și obiceiuri 

Lăzăroiu Liliana 23 11 2020 Național Editura D’ Art   

Adeverință nr 

21574/23.11.2020 



Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 58 

 

 

PUBLICAȚII/ARTICOLE 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA 

PUBLICAȚIEI/ 

ARTICOLULUI 

DATA AUTOR(I) REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1. Revista Proiectului Național 

Educațional Metode și tehnici 

de evaluare în învățământul 

online -articole (ISSN) 

Octombrie 

2020 

Duca Mihaela 

Lăzăroiu Liliana 

Adeverință nr. 4565/27.10.2020 

Adeverință nr.  5561/ 27.10.2020 

2.  Ghid de bune practici pentru 

elevi, părinți, profesori, 

angajatori și părinți privind 

promovarea sistemului dual de 

formare profesională 

Noiembrie 

2020 

Florescu Carmen 

Duca Mihaela 

 
3. MOZAIC- revistă online-

Nonformalul și beneficiile sale 

în contextul globalizării 

20.11.2020 Costianu Irina Revista online 

4. Revista online „Esențial în 

educație”- articol(ISSN) 

Ianuarie 

2021 

Duca Mihaela Adeverină nr. 3130/27.01.2021 

 

DOTARE CABINET/SALĂ/LABORATOR 

Nr. 

crt. 

MIJLOACE FIXE/ MOBILE 

ȘI RENOVĂRI 

PERIOADA/VALOARE RESPONSABIL 

1. Kit destinat dotării atelierelor 

de mecanică 

1500 lei  

Act donație Nr 

2558/13.10.2020 

 

Lăzăroiu Liliana- Asociația Liga 

Elevilor Meseriași  

ANALIZA SWOT 
PUNCTE  TARI 

 Cadre didactice bine pregătite, interesate de perfecţionarea continuă de specialitate; 

 Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul catedrei; 

 Existenţa unei dotări bune cu material didactic modern. 

 

PUNCTE  SLABE 

 Utilizarea insuficientă a  materialului didactic modern existent în şcoală; 

 Insuficienta motivare a elevilor pentru progresul personal; 

 Nivel scăzut al competenţelor însuşite anterior. 

 Lipsa manualelor. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Oferta bogată de activităţi şcolare şi extraşcolare 

 Posibilitatea unui schimb real de experienţă între membrii catedrei  

 Participarea la cursuri de perfecţionare, organizate de CCD sau alte instituţii, precum şi implicare 

activă în diferite proiecte; 

 Colaborarea cu diferite instituţii, agenţi economici şi organizaţii non-guvernamentale 

 

AMENINŢĂRI 

 Volumul mare de conţinuturi pe care elevul trebuie să-l parcurgă; 

 Scăderea  randamentului şcolar; 

 Reducerea disponibilitaţii voluntare în rândul elevilor pentru asimilarea conţinuturilor; 
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 Absenţa unor deprinderi de muncă sistematică în rândul elevilor; 

 Lacune în utilizarea eficientă a timpului acordat recapitulării şi sistematizării; 

 Eliminarea disciplinelor tehnice de la bacalaureat. 

 

MĂSURI 

 Îmbunătăţirea  calităţii actului didactic; 

 Prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

 Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic;   

 

 

COMISIA METODICĂ  A EDUCATOARELOR 
 

– VLAD MIHAELA – grad Didactic I (titular/institutor), grupa mijlocie – responsabil Proiecte 

educaţionale  

– BĂLAN Melania – grad Didactic I (titular/ institutor), grupa mare – responsabil Activități 

extracurriculare. 

 

ACTIVITĂȚI REALIZATE 

 

Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA DATA COORDONATO

R 

REZULTATE / 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 
1 ”Ziua mondiala a educației” 5 Oct. 

2020 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

2 ”1 Decembrie pe ințelesul 

celor mici” – Ziua Națională 

a României 

Nov /  

Dec. 

2020 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

3 „Legenda lui Moș Nicolae” 

– atelier de lectură și 

activitate artistico-plastică 

6 Dec. 

2020 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

4 ”Pe urmele lui Mihai 

Eminescu” 

15 Ian. 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

5 „Mica Unire pe înțelesul 

copiilor” – atelier de lectură 

și activitate artistico-plastică 

22 Ian. 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

 

PROIECTE/PARTENERIATE 

 

 

 

 

 

 

 

PREMII OBȚINUTE 

 

Nr. 

crt. 

NUME ȘI 

PREMUNE  ELEV 

CLS. PREMIU

L 

OLIMPIADĂ/ 

CONCURS/ 

SIMPOZION 

NIVEL COORDONA-

TOR 

1 Michiduta Ianis Mijlocie I „Simfonia iernii” Concurs national Balan Melania 

2 Ciuca Teodor Mijlocie M „Simfonia iernii” Concurs national Balan Melania 

Nr. 

crt. 

TITLU PROIECT PERIOADA NR. CONTRACT/NR. 

ÎNREGISTRARE 

1.  ”Mândru-i portul strămoșesc” – Proiect 

educațional, Acord de parteneriat cu  

GPP Nr.56 Oradea 

An școlar 2020 - 2021 2594 / 21.10.2020 

2.  ”Niciodată toamna nu fu mai frumoasă” 

– Proiect educațional județean;  Acord 

de parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 

4, Vulcan, Hunedoara 

An școlar 2020 - 2021 2596 / 21.10.2020 



Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 60 

 

3 Iordache Delia Mijlocie PS „Simfonia iernii” Concurs national Balan Melania 

4 Frunza Yanis Mare I „Simfonia iernii” Concurs national Vlad Mihaela 

5 Nedelcu Alexia Mare M „Simfonia iernii” Concurs national Vlad Mihaela 

6 Nita Catalin Mare PS „Simfonia iernii” Concurs national Vlad Mihaela 

 

PARTICIPĂRI LA CURSURI DE PERFECȚIONARE, EXPOZIȚII, SIMPOZIOANE IN ANUL 

ȘCOLAR 2020 – 2021 

1. Decembrie 2020 – Ianuarie 2021 – participare la cursul de formare profesională ”Expert în egalitate 

de șanse” (15 credite) 

2. Noiembrie 2020 – coordonator și îndrumator al lotului de preșcolari participant la concursul județean 

„Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”, Vulcan, Hunedoara 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII METODICE A COMISIEI METODICE A 

EDUCATOARELOR 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- Documentele de proiectare corect elaborate şi 

în concordanţă cu Curriculum national; 

- Metode şi procedee de lucru variate, moderne; 

- Promovarea unui învăţământ formativ; 

- Activităţi variate de învăţare care plasează in 

centru copilul; 

- Utilizarea fişelor de lucru şi aplicarea corectă 

a criteriilor de evaluare; 

- Participarea la concursurile preşcolare; 

 

- Mulţi copii provin din familii cu posibilităţi 

materiale reduse; 

- Unii copii nu posedă rechizitele necesare 

pentru desfăşurarea activităţilor; 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

copiilor; 

- Dorinţa educatoarelor pentru schimburi de 

experienţă şi pentru activităţi realizare în 

parteneriat; 

 

- Nivelul de educaţie al părinţilor duce la 

dezinteres faţă de grădiniţă; 

- Apariţia altor instituţii de învăţământ preşcolar 

în apropierea grădiniţei; 

- Lipsurile materiale duc la scăderea numărului 

de copii capabili de performanţe; 

 

 

Măsuri: 

- Îmbunătăţirea calităţii actului didactic; 

- Promovarea grădiniţei pentru atragerea copiilor; 

- Găsirea unor parteneri pentru susţinerea proiectelor viitoare; 

Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic 

 

 

COMISIA  DE  EVALUARE şi ASIGURAREA CALITĂŢII 
 

Responsabil: prof. Badea Mihaela 

Membrii: prof. Lăzăroiu Liliana 

Prof. Zahiu Paula 

Elev: Cîrlan Cosmin 

Reprezentant părinți: Merișan Antonia 

Prof. Ungureanu Costel / lider sindical SLÎ – CFR Buzău 

Prof. Lupu Marian Cristian / lider FSLI 

Domnul Artene  - consilier local 
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În anul şcolar 2020-2021, s-au desfăşurat în cadrul comisie CEAC următoarele activităţi: 

- S-a stabilit  componenţa CEAC (propusă şi aprobată în Consiliu Profesoral); 

- Responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI în luna octombrie 2020; 

- S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul trecut şcolar prin centralizarea datelor culese de la 

comisii;  

- S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza acestora Planul de 

Îmbunătăţire; 

- S-a revizuit  strategia CEAC ;  

- Actualizarea bazei de date CEAC;  

- Actualizarea datelor (PlanOperaţional, Plan de Activităţi, Matricea responsabilităţilor, Regulament 

CEAC, Organigrama); 

- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

- Completarea documentelor CEAC;  

- Realizarea structurii documentelor;   

- Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter 

permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

- Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilităţilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea necesităţii 

alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei;  

- Selectarea chestionarelor; 

- S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Exemple de bune practici, 

Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale, Chestionare feedback elevi, părinţi, profesori, 

comisii, roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC;  

- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare. 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un 

instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri 

astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a clubului. 

  Pe parcursul anului şcolar, membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei, de 

elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a 

calităţii.  

  Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor necesare si 

participarea la desfăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor aspecte legate de 

contextual scolar, familial şi social în care îşi desfăsoară activitatea elevii clubului nostru.  

  S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele 

interne si externe si asigurând cadrul calităţii mai ales în semestrul II în care din luna martie învățământul s-

a desfășurat online pe diferite platforme educaționale. 

 

PUNCTE SLABE 

- nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe; 

- procedurile elaborate sunt încă în număr mic; 

- există deficiente in monitorizarea activitatilor. 

 

AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării cu alte 

activităţi scolare si extrascolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile. 
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OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice si a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 

MĂSURI: 

– aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

– centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si popularizarea 

acestora; 

– derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de cultura 

calităţii în rândul cadrelor didactice. 

 

SOLUŢII POSIBILE: 

- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se putea 

realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

- o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor si al 

părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii; 

- elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin aducerea la 

cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

- aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

- centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si popularizarea 

acestora. 

 

COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE CONTINUĂ 
 

Responsabil: prof. Marin Nicoleta Adelina 

Membrii:  

prof. Balaș Tatiana 

Ing. Cotigă Liviu 

Secretar șef. Gherghe Mădălina Grațiela 

 

În semestrul I din anul școlar 2020-2021  în cadrul Comisiei de perfecționare și dezvoltare profesională 

au fost îndeplinite următoarele obiective: 

 S-au reactualizat datele din fişa individuală de formare continuă a cadrelor didactice și  macheta   cu   

denumirile cursurilor  urmate de colegi in anul școlar precedent; 

- Au fost afișate și popularizate, cursurile oferite de CCD Buzău și de alte instituţii de profil; 

- Colegii au fost înstiințați privind calendarul şi condiţiile de înscriere şi preînscriere  la examenele de 

susţinere a gradelor didactice şi definitivat; 

- Toate cadrelele didactice au îndeplinit cele 90 de credite transferabile. 

Gradul didactic I 

- Prof. documentarist Marin Nicoleta-Adelina – disciplina Profesori Documentarişti - a susţinut IC2, 

gradul I, seria 2019-2021, iar în semestrul al doilea susţine inspecţia specială; 

Gradul didactic II 

- Prof. Tudose Vasile  - disciplina Educaţie fizică şi sport – a susţinut IC1, gradul II, seria 2019-2022, 

iar în semestrul al doilea susţine IC2; 

- Prof. Ceauşel Dragoş - disciplina Educaţie fizică şi sport – a susţinut IC1, gradul II, seria 2019-

2022, iar în semestrul al doilea susţine IC2; 

- Prof. Ungureanu Costel – disciplina Religie –cultul ortodox – a susţinut IC1, gradul II, seria 2019-

2022, iar în semestrul al doilea susţine IC2; 

Definitivat  

- Prof. Micu Nicoleta – disciplina Limba şi literatura franceză – a susţinut IC1, Definitivat, seria 

2020-2021, iar în semestrul al doilea susâine IC2; 
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- Prof. Constantin Raluca Romaniţa – disciplina Profesor pentru instruire practică, domeniul Mecanic 

– a susţinut IC1, Definitivat, seria 2020-2021, iar în semestrul al doilea susâine IC2; 

 

 

COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

 

Responsabil: prof. Duca Mihaela Simona 

ACTIVITĂȚI REALIZATE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONATOR REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

32.  Elaborarea  tematicii 

anuale pentru 

instructajul periodic 

 

S
ep

te
m

b
ri

e 
 2

0
2

0
 

      S
ep

te
m

b
ri

e 
2
0
1
6
 

Ing. Duca Mihaela Documentele existente la 

dosarul CSSM 

33.  Elaborarea şi prelucrarea 

instrucţiunilor de 

securitate şi sănătate în 

muncă pentru elevi.  

Ing. Duca Mihaela 

 

Profesorii diriginți 

Procesele verbale semnate de 

elevi 

34.  Elaborarea și prelucrarea 

planului de măsuri 

pentru prevenirea și 

gestionarea infecțiilor cu 

CORONAVIRUS-  

COVID – 19 pentru 

elevi 

Ing. Duca Mihaela 

 

Profesorii diriginți 

Procesele verbale semnate de 

elevi 

35.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

(instructaj periodic și 

instructaj suplimentar-

COVID) 

Ing. Duca Mihaela 

Adm. Stoica 

Carmen 

Fişele individuale de protecţia 

muncii 

36.  Şedinţa CSSM 14  

octombrie 

2020 

Ing. Duca Mihaela Proces verbal 

37.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Octombrie 

2020 

Adm. Stoica 

Carmen 

Fişele individuale de protecţia 

muncii 

38.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Noiembrie 

2020 

Adm. Stoica 

Carmen 

Fişele individuale de protecţia 

muncii 

39.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Decembrie 

2020 

Adm. Stoica 

Carmen 

Fişele individuale de protecţia 

muncii 

40.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Ianuarie 

2020 

Adm. Stoica 

Carmen 

Fişele individuale de protecţia 

muncii 
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Comisia pentru situaţii de urgenţă 

Comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă 

 
 

Responsabil: prof. Ştefan Viorel 

 

În perioada septembrie 2020 – ianuarie 2021 Comisia Tehnică de apărare împotriva  incendiilor şi de 

apărare civilă din cadrul Liceului Henri Coanda Buzău, şi-a desfăşurat activităţile în condiţii 

corespunzătoare, respectând cerinţele în vigoare. 

S-a întocmit ,,Planul de masuri pentru buna desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor. Salariaţii au fost împărţiţi în subcomisii specifice locului de muncă şi a fost stabiliţi responsabili 

şi graficul de instruire şi intervalul de timp când se efectuează pentru fiecare subcomisie elaborandu-se 

tematică anuală pentru instructajul periodic pe subcomisie. 

Au fost elaborate şi prelucrate instrucţiunile de comportament în cazul prevenirii şi stingere a 

incendiilor pentru elevi,cadre didactice şi personalul auxiliar. 

Au fost instruiţi toti angajaţii conform normelor P.S.I. în vigoare şi au fost completate fişele de către 

responsabilii comisiilor. 

S-au întocmit regulamentul  P.S.I. şi au fost afişate la loc vizibil în toate locaţiile care necesită acest 

lucru. Periodic se realizează controale interne de prevenire de către comisia tehnică. 

La începutul anului şcolar au fost  verificate şi încărcate  stingătoarele, precum şi instalaţiile de apă 

folosite in caz de incendiu. S-au verificat instalaţiile  de la hidranţii principali, instalaţiile electrice şi 

instalaţiile de gaze din Școala Veche, Cantină, Sala de sport /Romeo Iamandi, Sala de sport/ Nouă, Ateliere, 

magazii. Corpul Tehnic, Școala Nouă și Internatul au fost prinse în proiectul de reabilitarea energetică și 

termică și au fost administrate de constructori iulie 2020 – prezent.  Permanent  au  fost monitorizate  

locurile cu risc din cadrul  şcolii (scări  acces, ferestre deschise, instalaţiile de împământare ale maşinilor şi 

instalaţiilor electrice, prize şi fişe). 

 
Nu am avut evenimente, fapt ce denota că ne-am  făcut datoria  în  cadrul comisiei. 

 

 
  ANALIZA  SWOT 

 

 

Măsuri: 

 Găsirea unor surse de finanţare pentru îmbunătăţirea dotărilor cu mijloace de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi pentru amenajarea unui spaţiu de adunare în caz de evacuare pentru situaţii de urgenţă; 

 Achiziţionarea unui sistem de avertizare. 

 

 

Puncte tari 

- Toate cadrele didactice sunt instruite la zi 

şi şi-au însuşit cunoştinţele din domeniul 

SSM 

- Şcoala dispune de materiale didactice, CDI 

unde se pot face instruiri; 

- Secretarul CSSM are competenţe în 

domeniul SSM, urmând un curs pe 

pregătire în acest domeniu 

Puncte slabe 

- Unii elevi nu acordă importanţa necesară 

instruirii din domeniul SSM, nu respectă 

regulile de SSM(la practică vin fără echipament 

de lucru) 

- La cabinetul de SSM nu există nici o trusă de 

prim ajutor, care ar putea fi folosită şi ca  

material didactic 

                   Oportunităţi 

- Colaborarea cu diferite instituţii, agenţi 

economici 

- Oferta bogată de informaţii legate de 

activitatea de SSM 

Ameninţări 

- Scăderea categoriilor de elevi capabili să acorde 

atenţia cuvenită activităţilor din domeniul SSM 
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COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN 
  

  

      Responsabil: prof.  Florescu Doina Carmen                                                                                                         
 

În concordanță cu obiectivele stabilite prin Planul Managerial pentru anul școlar  2020-2021 și cu 

reglementările legale, în  cadrul Comisiei de Control Managerial Intern au avut loc următoarele activități: 

- A fost elaborat și aprobat Regulamentul  Comisiei de Control Managerial Intern. 

- A fost elaborat și aprobat Planul de dezvoltare   Comisiei de Control Managerial Intern. 

- A fost elaborat și aprobat Inventarul activităților unității școlare pentru anul școlar  2020-2021. 

- Au fost elaborate proceduri în Domeniul Standardelor referitoare la Mediul de Control (Standardele 

1-6),  proceduri în Domeniul Standardelor referitoare la Performanțe și Managementul Riscului 

(Standardele 7 - 11 și 15) și proceduri în Domeniul Standardelor  referitoare la Informare și 

comunicare Standardele (12 -14 și 16). 

- S-au elaborat proceduri operaționale și de sistem, care au fost aprobate, diseminate, actualizate. 

- Au fost stabiliți indicatori SMART asociați obiectivelor generale și specifice. 

- Indicatorii stabiliți sunt incluși în Planul operațional aprobat în ședința CA din 26.09.2019 

- Au fost identificate și planificate măsurile și acțiunile pentru indeplinirea obiectivelor. 

- În urma rapoartelor privind activitățile desfățurate pe parcursul anului școlar s-a constatat că au fost 

realizate obiectivele specifice propuse prin Planul operațional 2020 - 2021. 

- Au fost elaborate proceduri de sistem. 

- A fost întocmit proiectul de buget pe surse de finanțare. 

 

COMSIA DE DISCIPLINĂ, FRECVENŢĂ ŞI 

COMBATERE ŞI PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 

 

Componența comisiei,  

- Prof. ing. Cristescu Nicolae - responsabil comisie  

- Prof. Ionașcu Carmen-Sonia – membru 

- Prof. Gîrbea Florin – responsabil securitatea în școală 

- Prof. Stroe Anca - membru  

- Prof. Lăzăroiu Liliana - membru  

 

S-a procedat la întocmirea și completarea Dosarului comisiei, înregistrat cu numărul 2149/14.09.2020. 

S-au atașat următoarele documente: 

- Planul managerial privind prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar, 

înregistrat cu nr. 2132/15.09.2017 

- Planul operațional privind combaterea și reducerea fenomenului violenței în mediul școlar, 

înregistrat cu nr. 2132/15.09.2017 

- Planul teritorial comun de acțiune la nivelul județului Buzău privind creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului didactic, și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în 

zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul de învățământ 2019/2020, cu 

numărul de înregistrare 9819/22.08.2019 la IȘJ Buzău 

- Tabele nominale cu elevii tuturor celor 37 de clase din anul școlar 2020-2021 

- Model de chestionar privind depistarea formelor de violență din unitatea școlară 

- Raportul de activitate al Comisiei prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și interculturalității, pe anul școlar 2019-2020, înregistrat cu nr. 

2501 / 09 .10.2020    
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- Hotărârea nr. 7/30.01.2003 privind stabilirea de sancțiuni contravenționale pentru unele fapte ce 

aduc atingere ordinii publice și siguranței civice în zona unităților de învățământ din județul 

Buzău 

- ROFUÎP, înregistrat cu nr. O.M.E.C. nr. 5447 din 31.08.2020 

- Ghid practic pentru directori și cadre didactice „Prevenirea și combaterea violenței în școală”. 

 

 În semestrul I, anul şcolar 2020 – 2021 s-au desfăşurat 2 Consilii Profesorale online cu teme 

disciplinare, acordându-se: 

- mustrări scrise:  66 (pentru număr mare de absențe); 

- preavize de exmatriculare: 23 (pentru număr foarte mare de absenţe); 

- note scăzute la purtare pentru cei sancționați din cauza absențelor nemotivate: 14 note de 9, 17 note 

de 8 și 16 note de 7. 

Pe parcursul semestrului I din anul şcolar 2020-2021, Poliţia de Proximitate din Buzău, Poliția 

Municipală și Poliția TF nu a surprins elevi al liceului în localuri de alimentaţie publică unde se serveau 

băuturi alcoolice din municipiul Buzău, în timpul orelor de curs, ceea ce este un punct tare. 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I  DIN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

SEPTEMBRIE 2020 

- S-a înființat și s-a început completarea Dosarului Comisiei prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și interculturalității, în urma Deciziei nr.    

/07.09.2020. 

- După completare s-a înregistrat dosarul comisiei, cu numărul 2149/14.09.2020. 

- Din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus, în primele 8 săptămâni școala a funcționat după 

scenariul hibrid. 

 

OCTOMBRIE 2020 

  P.V. nr. 2566/15.10.2020, întocmit de doamna informatician Ciugulea Gabriela, care a 

constatat la sala de clasă IX D de la Ateliere că tastatura calculatorului era lipită cu un adeziv de Unitatea 

Centrală care prezenta urme de deteriorare. S-au cerut măsuri disciplinare. 

NOIEMBRIE 2020 

 Din 09.11.2021 s-a trecut cu procesul de învățământ în mediul online, în urma închiderii 

școlilor din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus. 

 

DECEMBRIE 2020 

 P.V. nr. 2978/31.12.2020 în urma CP cu teme disciplinare din 16.12.2020, în care s-au luat 

următoarele măsuri: 

 S-au acordat 52 mustrări scrise, pentru număr mare de absențe nemotivate 

 Unora din cei sancționați le-au fost scăzute și notele la purtare pe semestrul I, acordându-se 6 

note de 9, 5  note de 8 și 4  note de 7. 

 

IANUARIE 2021 

 P.V. nr. 193/01.02.2021 în urma CP cu teme disciplinare din 29.01.2021, în care s-au luat 

următoarele măsuri: 

 S-au acordat 14 mustrări scrise, pentru număr mare de absențe nemotivate; 

 S-au acordat 23 preavize de exmatriculare, pentru număr foarte mare de absențe nemotivate; 
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 Unora din cei sancționați le-au fost scăzute și notele la purtare pe semestrul I, acordându-se 8 

note de 9, 12  note de 8 și 12  note de 7. 

 

Măsuri luate la nivelul unităţii şcolare privind combaterea şi prevenirea violenţei în mediul şcolar: 

 Reactualizarea  regulamentului  de ordine interioară al unităţilor şcolare, insistându-se cu precădere 

asupra aspectelor privind siguranţa elevilor, în anul  şcolar 2020-2021. 

 Organizarea în bune condiţii, de către directorii unităţilor şcolare a serviciului pe şcoală al cadrelor 

didactice şi luarea unor măsuri de siguranţă care să împiedice pătrunderea unor persoane străine în 

clădire fără acordul profesorului de serviciu sau a altor persoane abilitate. Obligaţiile profesorului  de 

serviciu vor fi cuprinse în fişa postului fiecărui cadru didactic. 

 Utilizarea ecusoanelor sau a carnetului pentru elevi şi personalul didactic, auxiliar şi nedidactic al 

unităţilor de învăţământ, introducerea registrului de evidenţă a  persoanelor străine care intră în 

şcoală şi legitimarea acestora. Există o singură intrare atât pentru elevi cât şi pentru personalul şcolii. 

 Implicarea Comisiei de Disciplină pentru soluţionarea cazurilor constatate. Supunerea cazurilor 

foarte grave în atenţia Consiliul Profesoral – cu tematica specifică Comisiei de Disciplină. 

 Colaborarea cu agentul şi inspectorul de la Poliţia de proximitate care răspunde de unitatea noastră 

şcolară, pentru prevenirea violenţei prin derularea unor proiecte comune. 

 Monitorizarea situaţiei disciplinare, culegerea de date şi informaţii despre stările sau faptele existente 

în unitatea noastră care pot duce la crearea unor stări tensionate, la tulburarea ordinii şi liniştii 

publice sau comiterea unor fapte antisociale, de către responsabilul Comisiei de disciplină. 

 Comisiile diriginţilor, împreună cu psihologul şcolar vor elabora teme pentru orele de dirigenţie care 

să cuprindă subiecte legate de combaterea violenţei, a consumului de droguri şi tutun. 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari:  
– Monitorizarea situaţiei disciplinare, culegerea de date şi informaţii despre stările sau faptele existente 

în unitatea noastră au dus la preîntâmpinarea unor situaţii grave. 

– Sistemul de monitorizarea video, care acoperă peste 80% din suprafaţa unităţii şcolare. 

– Implicarea Comisiei de Disciplină pentru soluţionarea cazurilor constatate. 

– Parteneriatele derulate cu instituţii/ organizaţii implicate în fenomenul de combatere şi prevenire a 

violenţei. 

– Colaborarea foarte bună între cadrele didactice cu experienţă, conducere şi  instituţii/ organizaţii 

implicate în fenomenul de combatere şi prevenire a violenţei. 

– Poliția Municipală, Poliţia de Proximitate din Buzău și Poliția TF nu a mai surprins mulți elevi ai 

liceului în incinta stației CFR Buzău și în localuri de alimentaţie publică unde se serveau băuturi 

alcoolice din municipiul Buzău, în timpul orelor de curs. 

  

Puncte slabe: 

– În unitatea noastră şcolară peste 80% din  elevi provin în marea lor majoritate din zona rurală a 

judeţului Buzău şi din familii cu posibilităţi reduse din punct de vedere material, dar şi un nivel 

de cultură minim. 

– Procentul mare de elevi sunt cu note cuprinse între 5- 6,99, arată faptul că nivelul de pregătire și 

cultură generală este destul de redus.  

– Zona în care se află unitatea şcolară este catalogată drept zonă de risc crescut. 

– Numărul mare de absenţe, datorate navetei zilnice  făcute de către elevi, dar şi datorită mediului 

social din care provin. 

– Neimplicarea unui număr mai mare de elevi în activităţi extracurriculare şi extraşcolare, care să 

aibă drept scop combaterea şi prevenirea violenţei în mediul şcolar. 

– Neimplicarea  familiilor în procesul de învăţământ al elevilor, dar şi în rezolvarea situaţiilor care 

au la bază violenţa şcolară, traficul de persoane etc. 
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 Oportunităţi:  

– Numărul de elevi mediu care duce la o supraveghere mult mai atentă şi eficientă a acestora. 

– Parteneriatele încheiate cu diverşi agenţi economici care implică elevii şi mai bine în actul de studiu, 

dirijându-i spre o carieră. 

– Sistemul de supravegherea video care acoperă 80% din suprafaţă unităţii şcolare. 

– Colaborarea foarte bună între cadrele didactice cu experienţă, conducere şi  instituţii/ organizaţii 

implicate în fenomenul de combatere şi prevenire a violenţei. 

 

Ameninţări:  

– În unitatea noastră şcolară peste 80% din  elevi provin în marea lor majoritate din zona rurală a 

judeţului Buzău şi din familii cu posibilităţi reduse din punct de vedere material, dar şi un nivel de 

cultură minim care duc la acumularea unui număr mare  de absenţe. 

– Zona în care se află unitatea şcolară este catalogată drept zonă de risc crescut. 

– Procentul mare de elevi sunt cu note cuprinse între 5- 6,99, arată faptul că nivelul de cultură este 

destul de redus.  

 

COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII 
 

Componența comisiei,  

- Prof. ing. Cristescu Nicolae - responsabil comisie  

- Prof. IP Ștefan Viorel - membru 

- Prof. IP  - membru  

- Secretar-șef Gherghe Grațiela-Mădălina – membră 

 

S-a întocmit Dosarul Comisiei pentru ritmicitatea notării, nr. 2148/14.09.2020. 

Comisia și-a desfășurat activitatea pe semestrul I din anul școlar 2020-2021 conform unui program 

de activitate, atât anual cât și semestrial, în cadrul căruia fiecare membru al comisiei a avut sarcini stabilite 

în conformitate cu atribuțiile anuale ale acesteia.  

Membrii comisiei au avut în vedere cunoașterea și respectarea de către cadrele didactice din școală a 

capitolului de Evaluare –secțiunea 1, 2 din R.O.F.U.I.P.  

Conform programului stabilit s-a verificat și stabilit situația elevilor în pericol de abandon școlar, 

înregistrați în primul semestru și s-au purtat discuții pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele 

slabe la învățătură întâlnite la anumiți elevi.  

Întocmirea și prezentarea unei informări periodice ca urmare a verificării cataloagelor școlare, în 

vederea observării ritmicității notării elevilor, a determinat o analiză a modului în care se realizează 

evaluarea elevilor și dacă sunt respectate prevederile regulamentului școlar. 

Verificarea celor 33 de cataloage școlare valabile pe primul semestru a avut în vedere următoarele 

aspecte: 

  

1.Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor.  

2.Verificarea ritmicității notării elevilor. 

S-a constatat că, la majoritatea disciplinelor de învățământ, notarea elevilor este realizată ritmic, ceea 

ce înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare (care reprezintă o componentă importantă a procesului de 

învățământ) este efectuată conform programei școlare.  

Numărul de note la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul 

de învățământ. 

Comisia a întocmit doar un raport la sfârșit de semestru I, conform Graficului aprobat,  Raportul de 

ritmicitate a notării pe 10.02.2021, înregistrat cu nr. 265/10.02.2021  

Raportul de ritmicitate a notării la jumătatea semestrului I, programat pe 06 noiembrie 2020, 

conform Graficului de activități al Comisiei, nu s-a mai putut face din cauza închiderii școlilor începând cu 

09 noiembrie 2020, din cauza măsurilor emise la nivel central pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-

COV-2, care a provocat o pandemie ce continuă și în prezent.  



Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 69 

 

 Raportul finalizat s-a înmânat conducerii, a fost atașat la Mapa Comisiei şi va fi prezentat în 

Consiliul Profesoral următor. De asemenea a fost afişat în cancelarie.  

 

COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE 

 

Responsabil: prof. Balaș Tatiana 

 

ACTIVITĂȚI REALIZATE: 

 

Nr. crt. ACTIVITATEA DATA COORDONATOR REZULTATE / 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1 Cufărul cu poveşti – lecturi şi 

ecranizări poveşti pentru preșcolari 

Semestrul I Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

Rapoarte activitate 

Fotografii 

Fișe de lucru 

2 Invenţii şi inventatori români Semestrul I Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Fișă activitate 

3 Liga Elevilor Meseriași – donație kit 

destinat dotării atelierelor de 

mecanică ale liceului 

Semestrul I Prof. Lăzăroiu Liliana Act donație 

Fotografii  

4 George Bacovia 18.09.2020 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Raport activitate 

5 Learning languages using games 

(Învățarea limbilor moderne folosind 

jocuri) 

25.09.2020 Prof. Balaș Tatiana 

Petere Mirela 

Raport activitate 

Fotografii  

6 Ziua Mondială a Inimii 29.09.2020 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Raport activitate 

7 Ziua Mondială a Educației 5.10.2020 Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta Adelina 

Raport activitate 

Fotografii  

8 Ziua Holocaust-ului – activitate 

desfășurată online 

09.10. 2020 Prof. Furtună Doina 

Simona 

Raport activitate 

9 Mihail Sadoveanu – 60 de ani de la 

moartea scriitorului 

21.10.2020 

 

Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport activitate 

10 Ziua Armatei Române - activitate 

susținută de Divizia Getica 

25.10.2020 Prof. Furtună Doina 

Simona 

Adeverință 

11 Vasile Voiculescu – martor al Marii 

Uniri 

29.10.2020 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport activitate 

12 Organizare alegeri pentru funcțiile de 

președinte, vicepreședinte, secretar al 

Consiliului Școlar al Elevilor 

 

Octombrie 

2020 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Inf. Ciugulea Gabriela 

Procese verbale 

13 Buzăul de ieri- Buzăul de azi 5.11.2020 Prof. doc. Marin 

Nicoleta Adelina 

Raport activitate 
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14 Săptămâna Europeană a 

competențelor profesionale 

9-13.11.2020 Prof. Florescu Carmen 

Prof. Duca Mihaela 

Filme promovare 

învățământ profesional 

postate pe site-ul 

Erasmus+RO realizate 

de elevii Petre Vlăduț-

XI D și Toboșaru 

Marian- XI E 

15 Este lumea noastră! Să acționăm 

împreună - Activități realizate în 

Săptămâna  Educației Globale 

16- 

20.11.2020 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Prof. Mihălcescu 

Iuliana 

Prof. documentarist 

Marin  Nicoleta 

Adelina 

Prof. Costianu Irina 

Prof. Stoica Daniela 

Prof. Balaș Tatiana 

Prof. Petre Mirela 

Prof. Stroe Anca 

Prof. Ionașcu Carmen 

Fișe de activitate 

Fotografii  

16 Ziua Mondială a Drepturilor 

Copilului - World largest lesson – în 

parteneriat cu UNICEF 

18 - 29.11. 

2020 

Prof. doc.Marin 

Nicoleta Adelina 

Prof. Petre Mirela 

Prof. Belu Dumitru 

Prof. Mihălcescu 

Iuliana 

Certificat de participare 

17 Ziua Națională fără Tutun 19.11.2020 Prof. Lăzăroiu Liliana 

Prof. Duca Mihaela 

Prof. Stroe Anca 

Prof. Balas Tatiana 

Prof. Petre Mirela 

Prof. Ionașcu Carmen 

Fișe de activitate 

18 Dezbateri pe tema drepturilor 

copiilor, activitate realizată în 

colaborare cu CDI 

19-

20.11.2020 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport activitate 

Fotografii  

19 Participare în cadrul proiectului 

"SELFIE 2020-2021, session 1" la 

exercițiul de autoreflecție prin 

intermediul SELFIE 

19-

20.11.2020 

Cadre didactice și 

elevi 

Certificate 

20 1 Decembrie 2020- activitate 

desfășurată online 

26.11.2020 Prof. Furtună Doina 

Simona 

Prof. Tudorache Livia 

Prof. documentarist 

Marin Adelina 

Prof. Pavel Mariana 

Raport activitate 

Adeverință  

21 1 Decembrie pe ințelesul celor mici – 

Ziua Națională a României 

Nov - Dec. 

2020 

Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela  

Prof. doc. Marin 

Nicoleta Adelina 

Raport activitate 

 

22 Activitate de cunoaștere a legislației 

anticorupție în cadrul proiectului 

„Integritate – pașaport către libertate” 

în colaborare cu Serviciul Județean 

Anticorupție Buzău și Direcția 

3-4.12.2020 Prof. Balaș Tatiana 

Prof. Stroe Anca 

Prof. Mihălcescu 

Iuliana 

Proces verbal 

Fotografii 

Postare Facebook – 

pagina liceului 
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Județeană pentru Sport și Tineret 

Buzău 

23 Legenda lui Moș Nicolae – atelier de 

lectură și activitate artistico-plastică 

6.12.2020 Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta Adelina 

Raport de activitate 

Lucrări realizate de 

preșcolari 

 

24 Voluntar la Crucea Roșie-donații de 

Crăciun ”Cutia cu bucurie”– 

activitate realizată în parteneriat cu 

Crucea Roșie Buzău 

Decembrie 

2020 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta Adelina 

(organizatori) 

Cadre didactice 

Fișă de activitate 

Articole în mass-media 

24 Donații de  pachete cu alimente, 

haine, jucării unor elevi defavorizați 

ai liceului și Asociației Preotului 

Ivașcu Alexandru din Glodeanu 

Decembrie 

2020 

Cadre didactice Raport activitate 

Fotografii  

25 Serbare realizată on line cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă Spiritul 

Crăciunului în arte – în colaborare cu 

CDI 

Decembrie 

2020 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport activitate 

Înregistrare video 

 

26 Pe urmele lui Mihai Eminescu 15.01.2021 Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

Raport activitate 

27 Mica Unire pe înțelesul copiilor – 

atelier de lectură și activitate 

artistico-plastică 

22.01.2021 Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

 

Raport de activitate 

Lucrări realizate de 

preșcolari 

 

28 Mica Unire - activitate desfășurată 

online 

24.01.2021 Prof. Furtună Doina 

Simona 

Raport activitate 

Adeverință  

 

PROIECTELE EDUCATIVE DESFĂŞURATE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului Domeniul Nivelul Scurtă descriere a 

proiectului 

Parteneri 

1.  Work-based Learning 

and Dual Education 

System Erasmus + 

KA104 cod 2019-1-

RO01-KA104-061997- 

Bologna/ diseminare și 

prezentare Raport final 

Educație 

tehnologică 

European Proiectul are ca scop 

îmbunătățirea cunoștințelor și 

competențelor legate de 

învățarea work-based și a 

sistemului de învățământ 

dual, precum și o mai bună 

înțelegere a sistemelor de 

educație din Europa 

Spania, 

Belgia, Italia, 

Slovacia 

2. ROSE – Romanian 

Secondary Education 

(Proiectul privind 

învățământul secundar) 

 Național Scopurile proiectului sunt: 

creșterea promovabilității la 

examenul de bacalaureat, 

creșterea ratei de absolvire a 

liceului și inserarea în 

învățământul superior și pe 

piața muncii 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

3. Proiectului "SELFIE 

WBL 2020-2021, 

session 1" la exercițiul 

de autoreflecție prin 

intermediul SELFIE 

Educație European Scopul proiectului – utilizarea 

tehnologiei în procesele de 

predare - învățare. 

EU Science 

Hub 

4. Liga elevilor meseriași Educație Național Proiectul își propune crearea Ministerul 
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civică 

Formare 

profesională 

la nivel național a LEM, 

organism care să încerce 

rezolvarea problemelor din 

învățământul profesional și 

tehnic și promovarea acestui 

tip de învățământ 

Educației și 

Cercetării 

OMV Petrom 

5. ”Ascultă 5 minute de 

muzică clasică” 

Educație 

cultural-

artistică 

Național Proiectul facilitează 

apropierea copiilor față de 

muzica clasică în cel mai 

simplu mod, prin audiția 

concretă a materialelor puse 

la dispoziție de Radio 

România Muzical care includ 

atât o lucrare muzicală, cât și 

o poveste despre acea piesă 

muzicală. 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

Radio 

România 

Muzical 

6. „Ora de net – Folosirea 

creativă, utilă şi sigură 

a Internetului de către 

copii”  

Voluntariat Național Proiectul promovează 

utilizarea Internetului de către 

copii și adolescenți într-un 

mod creativ, util şi sigur. 

Organizația 

Neguvername

ntală Salvați 

Copiii  

7. Dăruind, devenim mai 

buni - SNAC 

Protocol de 

colaborare 

instituțională 

Județean Colaborarea vizează 

organizarea unor acțiuni de 

voluntariat cu scopul de a 

sprijini preșcolarii și elevii cu 

nevoi materiale și sociale 

speciale 

CJRAE Buzău 

GPP ”Bobocei 

dein Micro 3” 

Buzău 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 11 Buzău 

Liceul Agricol 

”Dr. Ctin 

Angelescu” 

Buzău 

 

PROIECTELE EDUCATIVE DEPUSE PENTRU APROBARE ÎN CAEJ, CAER/CAERI  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

Nr. 

crt. 

Titulul proiectului Tipul 

proiectului 

Nr. de înregistrare al 

proiectului în unitatea 

şcolară 

1 „Ştiinţă şi tehnologie în şcoala românească”- ediţia 

XVII / participare indirectă 

Regional  Nr. 2757/05.11.2020 

 

PARTENERIATE/COLABORĂRI 

 

 

Nr. 

crt. 

Proiectul  Acord de 

parteneriat/ 

Protocol de 

parteneriat 

Instituţia / 

Organizaţia 

parteneră 

Obiectul colaborării Durata 

acordului 

1. Mândru-i portul 

strămoșesc – Proiect 

educațional,  

Acord de parteneriat 

2594 / 21.10.2020 

GPP Nr. 56 Oradea  Desfășurarea 

activităților din 

cadrul proiectului 

An școlar 

2. Niciodată toamna nu fu 

mai frumoasă – Proiect 

educațional județean 

Acord de parteneriat 

2596 / 21.10.2020 

Școala Gimnazială Nr. 

4, Vulcan, Hunedoara 
Desfășurarea 

activităților propuse 

în cadrul proiectului 

An școlar 

3.  Cutia cu bucurie Acord de parteneriat  

780/05.10.2020 

Societatea Națională 

de Crucea Roșie, 

filiala Buzău 

Desfășurarea 

activităților de 

voluntariat 

An școlar 
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4. Activități cultural-

artistice 

Acord de parteneriat 

214/04.12.2020 

Centrul Cultural 

”Alexandru 

Marghiloman” Buzău 

Desfășurarea 

activităților cultural-

artistice 

An școlar 

5.  Dăruind, devenind mai 

bun 

Acord de parteneriat 

848/ 18.12.2020 

 

CJRAE Buzău Desfășurarea 

activităților de 

voluntariat 

An școlar 

 

PREMII OBȚINUTE 

 

Nr. 

crt. 
NUME ELEV CLASA PREMIUL DISCIPLINA COORDONATOR 

1.  Toboșaru 

Marian 

XI E I Workshop concurs „Meseria te 

face util și respectat” -27.11.2020 

Nivel internațional: Concursul 

este  înregistrat pe poziția A907, 

în Calendarul activităților 

europene „european Vocational 

skills Week 2020” 

Prof. Florescu 

Carmen 

2.  Petre Vlăduț XI D I Workshop concurs „Meseria te 

face util și respectat” -27.11.2020 

Nivel internațional: Concursul 

este  înregistrat pe poziția A907, 

în Calendarul activităților 

europene „european Vocational 

skills Week 2020” 

Prof. Duca Mihaela 

 

3.  Ene Georgian 

și Zăvoianu 

Alin 

 XI  D III Workshop concurs „Meseria te 

face util și respectat” -27.11.2020 

Nivel internațional: Concursul 

este  înregistrat pe poziția A907, 

în Calendarul activităților 

europene „european Vocational 

skills Week 2020” 

Prof. Duca Mihaela 

 

4.  Colectivul 

clasei a X-a A 

X A Certificat 

de 

participare 

Global Education Week 2020/ 

North-South Centre of the Council 

of Europe 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

5.  Colectivul 

clasei a XI-a B 

XI B Certificat 

de 

participare 

Global Education Week 2020/ 

North-South Centre of the Council 

of Europe 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

6.  Sin Diana 

Petronela 

XI C II Concursul de fabule ”Grigore 

Alexandrescu” ediția a V-a, 2020 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

7.  Ciurea 

Valentina 

Mona 

XI C II Concursul de fabule ”Grigore 

Alexandrescu” ediția a V-a, 2020 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

8.  Zaharia Ionuţ 

Daniel 

XI C II Concursul de fabule ”Grigore 

Alexandrescu” ediția a V-a, 2020 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

9.  Nicolae Liviu- 

Mario 

X A III Concursul de fabule ”Grigore 

Alexandrescu” ediția a V-a, 2020 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

10.  Mihăilă Emil 

Carol 

XI C Mențiune Concursul de fabule ”Grigore 

Alexandrescu” ediția a V-a, 2020 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

11.  Petcu 

Alexandra 

X A Mențiune Concursul de fabule ”Grigore 

Alexandrescu” ediția a V-a, 2020 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

12.  Sin Diana 

Petronela 

XI C Mențiune Concursul ASCIOR – Tineri 

pentru viitor, secțiunea poezie 

Prof. Balaș Tatiana 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari:  
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– cadrele didactice dovedesc conștiinciozitate și rigurozitate în proiectarea și realizarea diferitelor 

tipuri de activități din cadrul orelor de consiliere și orientare și a celor extrașcolare și 

extracurriculare; 

– există o preocupare permanentă a cadrelor didactice de perfecționare prin participarea la activități 

specifice (grade didactice, sesiuni de formare, cursuri, concursuri, simpozioane, schimburi de 

experiență, etc.); 

– desfășurarea a numeroase proiecte și parteneriate la nivelul unității de învățământ; 

– o bună colaborare între cadrele didactice, didactic auxiliar și nedidactic în vederea bunei desfășurări 

a activităților; 

– obținerea a numeroase premii la diferite tipuri de concursuri/olimpiade/competiții; 

– utilizarea permanentă și în condiții foarte bune a Centrului de Documentare și Informare; 

– realizarea de numeroase activități de prevenire a violenței, abuzurilor, a consumului de substanțe 

periculoase și de utilizare în siguranță a mijloacelor de informare, toate în colaborare cu autoritățile 

locale; 

– o bună colaborare cu comunitatea locală; 

– existența unui feed-back pozitiv din partea elevilor și părinților interesați de activitățile derulate. 

 

 Puncte slabe: 

– dezinteresul multor elevi și părinți față de activitățile extrașcolare și extracurriculare și față de 

educație în general; 

– numărul mare de elevi navetiști care condiționează, în mare măsură, programul activităților; 

– susținere insuficientă din partea părinților în derularea Programului Școala Altfel  mulți percepând 

prezența elevilor în această perioadă ca fiind opțională; 

– calitatea slabă a cunoștințelor de cultură generală cu care elevii vin la liceu sau la școala profesională  

limitează, în multe cazuri, tipul sau complexitatea activităților care pot fi derulate 

 

Oportunități 

– disponibilitatea autorităților locale de a se implica în viața școlii; 

– realizarea de noi proiecte, inclusiv la nivel european; 

– colaborarea eficientă cu profesorul psihopedagog și cu agentul de proximitate în vederea prevenirii 

problemelor de comportament în rândul elevilor; 

– colaborarea permanentă cu părinții în vederea menținerii unuo climat educațional de calitate. 

 

Amenințări 

– situația materială precară a multor elevi care duce la absenteism sau abandon școlar; 

– climatul de instabilitate emoțională din cadrul multor familii ale elevilor care se repercutează în 

starea afectivă a acestora; 

– navetismul – mulți elevi sunt foarte obosiți sau nu mai ajung la cursuri preferând să frecventeze alte 

spații (parcuri, săli de jocuri, etc.); 

– lipsa unor modele reale din societatea noastră îi face pe mulți elevi să nu conștientizeze rolul 

educației în devenirea lor personală. 

 

Consiliul Școlar al Elevilor 

Responsabil: prof. Lăzăroiu Liliana 

1. Au fost organizate alegeri pentru desemnarea Președintelui, Vicepreședintelui și a Secretarului 

Consiliul Școlar al elevilor ( octombrie 2020). În urma alegerilor, au fost aleși următorii elevi:  

 Președinte al CȘE elevul Mihăilă Emil Carol clasa a XI-a C 

 Vicepreședinte al CȘE eleva: Manolache Andreea Cătălina clasa a X-a A 

 Secretar al CȘE eleva Sin Diana Petronela clasa a XI-a C 
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2. Ziua Națională a României....în pandemie 

Activitatea a avut ca obiective: 

 Identificarea în contextul cultural a Zilei Naționale a României 

 Cunoașterea simbolurilor naționale 

Coordonator: prof. doc Marin Nicoleta Adelina 

Colaboratori: prof. Pavel Mariana, prof. Furtună Doina Simona, prof. Florescu Doina Carmen, prof. 

Tudorache Livia, prof. Cristescu Nicolae, informatician Ciugulea Gabriela 

3. Este lumea noastră! Să acționăm împreună - Activitate dezbatere despre drepturile copilului 

Cu ocazia Săptămânii Educației Globale  (16-20 noiembrie 2020).  

Coordonatori: prof. doc. Marin Nicoleta Adelina, prof. Lăzăroiu Liliana și prof Mihălcescu Iuliana 

4. Voluntar la Crucea Roșie – Cutia cu bucurie, activitate de educație civică 

Data: decembrie. 2020,  

Coordonator: prof. doc. Marin Adelina 

Partener: Societatea Națională de Cruce Roșie din România 

Obiective: 

 realizarea de cutii cu alimente  

 conștientizarea importanței acțiunilor de voluntariat 

 participarea activă la activitate 

5. Voluntar la Crucea Roșie – donații de Crăciun, activitate de educație civică 

Data: decembrie 2020,  

Coordonator: prof. doc. Marin Adelina, prof. Furtună Doina Simona, prof. Florescu Doina Carmen, 

Partener: Societatea Națională de Cruce Roșie din România 

Obiective: 

 Colectarea și donarea unor produse alimentare și nealimentare în scop caritabil 

 Implicarea activă a cât mai mulți elevi la activitate 

6. Serbarea Crăciunului –on line 

 

Comisia pentru consiliere şi orientare 

 

Responsabil: Prof. Petre Mirela  

 

ACTIVITĂȚI REALIZATE: 

Semestrul I 

Pe parcursul semestrului I, profesorii diriginți au colaborat cu celelalte cadre didactice si profesorul 

psihopedagog, cu familiile elevilor și cu direcțiunea pentru identificarea, prevenirea și rezolvarea anumitor 

probleme existențe la nivelul grupului de elevi.  

 

Nr. crt. ACTIVITATEA DATA COORDONATOR REZULTATE/ 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

41.  Constituirea dosarelor pentru 

Bursele profesionale și Bani de 

liceu 

Septembrie-

octombrie 2018 

Profesorii diriginți Dosarele elevilor 

42.  Centralizarea lunară a 

absențelor și comunicarea 

periodică cu elevii și părinții 

privind situațiile școlare 

(abateri disciplinare) 

Septembrie 2020- 

ianuarie 2021 

Profesorii diriginți Dosarele claselor 

43.  Organizarea colectivelor de Septembrie 2020 Profesorii diriginți  
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elevi si a instrumentelor de 

lucru în mediul online (Google 

Classroom, crearea adreselor de 

email, distribuirea elevilor pe 

grupe, monitorizarea 

participării la ore fizic si 

online) 

 

Inf.  Ciugulea 

Gabriela ( crearea 

conturilor GSuite si 

Adservio pentru 

elevii din clasa a IX-

a) 

 

44.  Organizarea ședințelor cu 

părinții – online sau convorbiri 

telefonice sau prin alte mijloace 

de comunicare, individuale sau 

de grup, pentru o bună 

organizare a activității la 

început de an școlar în context 

pandemic 

Septembrie 2020- 

ianuarie 2021 

Profesorii diriginți  

Raport GSuite 

Grupuri formate pe 

WatsApp  

 

 

45.  Întocmirea listelor cu elevii 

care întrunesc condițiile pentru 

primirea tabletelor (în urma 

consultărilor prof. diriginți cu 

părinții) și comunicarea 

acestora responsabilului. 

Decembrie-ianuarie 

2020 

Profesorii diriginți Listele au fost 

centralizate de  

Comisia desemnată 

de directorul unității 

de învățământ prin 

decizie. 

46.  Lecție demonstrativă – „Fii 

inteligent pe Internet”, prof. 

Mihălcescu Iuliana, clasa a XI-

a B 

Noiembrie 2020 Prof. diriginți 

 

Dosarul comisiei 

47.  Activități SNAC : 

- „Cutia bucuriei”  

- Daruri trimise copiilor 

din parohia Glodeanu 

Siliștea, coordonator 

Ivașcu Alexandru 

- Daruri oferite elevilor 

nevoiași ai unității 

noastre școlare 

 

Decembrie 2020 

Crucea Roșie 

prof. Lăzăroiu Liliana 

prof. Marin Adelina 

Prof. diriginți 

Dosarul SNAC 

48.  „Magia Crăciunului”- activitate 

online 

Decembrie 2020 Prof. Marin Adelina 

Prof. Cristescu 

Nicolae 

Prof. Lăzăroiu 

Liliana 

Prof. diriginți 

Mapa consilierului 

educativ 

 

 

Pe parcursul semestrului al I-lea, multe activități programate nu au putut fi derulate având în vedere 

închiderea unităților de învățământ din cauza pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, diriginții s-au 

implicat în organizarea claselor de elevi pentru activitatea online prin colectarea adreselor de email, 

conectarea cu adresele noi, menținerea contactului permanent cu informaticianul școlii, asigurarea 

participării tuturor elevilor la activitățile online, intermedierea legăturii dintre profesorii de la clasă și elevi 

(în cazurile în care profesorii nu făceau parte din grupurile create pe Whatsapp – prin transmiterea linkurilor 

de conectare, predarea manualelor).  

Nu numai adaptarea la situația existentă a fost grea, dar și volumul de muncă a fost pe măsură, 

profesorii diriginți fiind legătura si a personalului auxiliar al școlii cu elevii (abonamente,  înscrierea elevilor 

din anii terminali atât la examenul de certificare a competențelor profesionale, dar și la examenul de 

bacalaureat, cu întocmirea dosarelor și completarea acestora cu alte documente – fotografii, cărți de 

identitate expirate - diverse situații care puteau fi mult mai ușor rezolvate dacă exista contactul zilnic cu 

elevii față în față decît online).  
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ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

- Implicarea tuturor diriginilor în activitatea de consiliere și orientare în scopul asigurării frecvenței la 

școală a elevilor, a prevenirii cazurilor de abandon școlar, a implicării active a părinților în viața 

copiilor, a consilierii elevilor cu privire la orientarea în carieră, a cunoașterii de sine, a comunicării, a 

conștientizării riscurilor etc. 

- Existența unui număr considerabil de părinți care se interesează (telefonic sau prin vizite la școală)  

de copii, chiar daca nu reușesc să fie prezenți întotdeauna la ședințele organizate din motive 

obiective; 

Puncte slabe: 

- Existența unui număr (redus) de părinți care nu sprijină activitatea profesorului diriginte, care nu 

manifestă niciun interes asupra vieții școlare și extrașcolare a copilului, profesorul diriginte împreună 

cu direcțiunea și alți colegi găsește soluții pentru sprijinirea elevilor ( uneori chiar și financiare). 

- Expunerea profesorului diriginte la situații dificile ( violență verbală sau psihologică) (ex: stări 

conflictuale impuse de  pierderea banilor de liceu sau a altor ajutoare sociale - singura ocazie pentru 

părinți de a veni la școală, probleme familiale etc.) 

Oportunități: 

- Menținerea unei legături strânse și eficiente între elevi, profesorul diriginte și părinții care 

conștientizează rolul de părinte și se implică în activitățile școlare și extrașcolare ale copilului; 

- Reducerea ratei de abandon școlar și de elevi care sunt sancționați prin exmatriculare; 

- Mobilizarea elevilor pentru creșterea procentului de absolvenți ai ciclului superior al liceului și de 

elevi care  promovează examenul de bacalaureat ( profesorul diriginte joacă un rol important). 

Amenințări: 

- Dezinteresul familiei poate îngreuna activitatea profesorului diriginte și întârzia, în acest mod, 

obținerea rezultatelor preconizare de către profesorul diriginte/ cadrele didactice  pentru bunăstarea 

elevilor; 

- Mediul familial, social și problemele financiare și afective ale elevilor pot îngreuna activitatea 

profesorului diriginte. 

 

Comisia de acordare a burselor şcolare 

 

Responsabil: Prof. Lăzăroiu Liliana  
Prof. Ionaşcu Carmen - membru 

Prof. Gîrbea Florin – membru 

Prof. Pavel Mariana - membru 

Prof. Petre Mirela – membru 

Prof. Zahiu Paula – membru 

Inf. Ciugulea Gabriela – secretar comisie  

 
 Activitatea comisiei în anul școlar 2020-2021  s-a desfășurat în baza prevederilor ordinului nr. 4839/ 2004 

privind  criteriile  specifice  şi  metodologia  de  acordare  a  sprijinului  financiar  în  cadrul Programului naţional 

de protecţie socială "Bani de liceu" și hotărârea 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului 

sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului "Bani de liceu"   

 Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"  

Depunerea cererilor: 15 septembrie -25 septembrie 

Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse: 26 septembrie-15 octombrie 

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat: 25 septembrie -16 octombrie 

Afişarea pe internet a listei beneficiarilor: 17 octombrie  
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Depunerea contestaţiilor: 18 octombrie - 21 octombrie  

Rezolvarea contestaţiilor: 22 octombrie - 25 octombrie 

Pentru acest an școlar au fost depuse  16  dosare.  

În urma analizării și verificării dosarelor de către membrii Comisiei pentru "Bani de liceu" și burse școlare, 16 

dosare au fost complete.  

 

Lista elevilor a căror dosare au fost eligibile, se prezintă astfel:  

 

Nr. 

crt. 
Numele solicitantului 

Venitul 

brut 

lunar(lei) 

Medi

a 

gene

rală 

Nr. 

absențe 

nemotiva

te 

Loc. de domiciliu 

Județul 

de 

domiciliu 

1.  Ahmad R Amir 0.0 7.91 9 RUŞEŢU BUZĂU 

2.  Baciu F Ionuț Cătălin 446.0 6.65 4 GĂLBINAŞI BUZĂU 

3.  Bivolaru F Valentin Ionuț 0.0 8.77 0 BUZĂU BUZĂU 

4.  Brataon C Octavian Mihai 410.4 8.53 2 MEREI BUZĂU 

5.  
Constantin I Georgian 

Laurențiu 208.33 7.97 5 CĂPĂŢÂNEŞTI 
BUZĂU 

6.  Constantin S Mihăiță 0.0 6.63 19 VADU PAŞII BUZĂU 

7.  
Curelea P Florin 0.0 7.47 0 

BÂSCENII DE 

JOS 
BUZĂU 

8.  
Curelea P Georgian 0.0 8.0 0 

BÂSCENII DE 

JOS 
BUZĂU 

9.  Lăcustă L Crina Marusia 40.0 8.22 8 COCHIRLEANCA BUZĂU 

10.  Lungu N Emanuel Florin 41.67 7.34 10 CISLĂU BUZĂU 

11.  Mirea N Andrei Georgian 0.0 7.47 1 SĂGEATA BUZĂU 

12.  Mureșanu M Ion 28.0 7.65 12 BUZĂU BUZĂU 

13.  
Nechita D Georgiana 

Maria 0.0 7.58 24 SCURTEŞTI 
BUZĂU 

14.  Neguțu I George Denis 0.0 7.23 8 PÂRJOLEŞTI BUZĂU 

15.  Păltînea A Ionuț Auraș 0.0 7.73 16 FLORICA BUZĂU 

16.  Porumb M Florentin 4.25 7.11 22 COCHIRLEANCA BUZĂU 

 

 
 Datele elevilor solicitanți au fost încărcate în aplicația “Bani de liceu” de pe platforma https://euro.edu.ro, 

în termenul prevăzut de metodologie. 

În urma finalizării procedurii, toți cei 16 elevi eligibili, an fost incluși în programul social “Bani de liceu”, 

devenind beneficiari. 

Lista elevilor beneficiari a fost afișată  la avizierul școlii.  

 

Bursa ,, BANI DE LICEU” 

Au primit septembrie 2020 16 

Au bursă la sfârşitul semestrului I/ an şcolar 2020 - 2021 15 

Au bursă la sfârşitul semestrului II/ an şcolar 2020-2021  

Au pierdut bursa la sfârşitul semestrului I/ an şcolar 2020-2021 1 

Au pierdut bursa la sfârşitul semestrului II/ an şcolar 2020-2021  

 

Comisia de acordare a bursei profesională 

an şcolar 2020-2021 

 

Subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, 

inclusiv învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în continuare învăţământ 

profesional, se realizează prin Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională". 

În acest sens, în unitatea noastră şcolară funcţionează Comisia de acordare a bursei profesionale. 
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Componenţa Comisiei de acordare a bursei profesionale în anul şcolar 2020-2021 este următoarea: 

• Prof. Stefan Viorel – responsabil 

• Prof. Duca Mihaela – membru 

• Prof. Ungureanu Costel – membru 

• Prof. Paraschiv Steluţa – membru 

• Prof. Zahiu Paula – membru 

• Prof.Belu  Dan -membru 

• Cont. Dinu Marius- membru 

• Secretar Săcuiu Geanina – secretar comisie  

Comisia a urmărit modul în care poate să acorde sprijin financiar elevilor care se încadrează în 

criteriile prevăzute de legislația în vigoare. Legislația în vigoare se referă la Regulamentul cadru de 

organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar,  HG bursa profesionala 951_28 

decembrie 2017.  

A fost monitorizată prezenţa elevilor care beneficiază de bursa profesională şi  sumele plătite elevilor care 

beneficiază de bursa profesională; Au fost specificate motivele retragerii sau încetării acordării bursei profesionale, 

conform prevederilor art. 7. Astfel:total  elevi  126. 

 

În luna septembrie 2020 au beneficiat de bursă profesională 124 elevi,2 elevi au pierdut bursa din 

cauza absentelor: Hainagiu Stefan,Moise Marian ambii din clasa XI E. 

În luna octombrie 2020 au pierdut bursa, din cauza absenţelor(mai mult de 10 absenţe nemotivate) 

următorii 14elevi: 

IXD(2 elevi): Calin Stefan,Popan Fernando 

XC(2 elevi):Calin Stefan,Popan Fernando 

XI E(10 elevi): Breten Ionut, Cosma Ștefan, Hainagiu Cristian Stefan, Neaga Marius Andrei, 

Stăniloiu Liviu Florin, Tudor Leonard Anton, Vasile Florin, Voicila Ionl,Moise Marian,Raduca Constantin 

 

În luna noiembrie 2020 au pierdut bursa, din cauza absenţelor(mai mult de 10 absenţe nemotivate) 

următorii 22elevi 

IX D(2 elevi): Calin Eduard,Dinu Sorin Adelin 

X C(2 elevi): Tanase Elena Andreea,Tardea Alexandru Gabriel 

XD(4elevi):Anta Adrian Valentin,Iacob Roberet,Nica Mihai,Radu Vasile. 

XIE(14elevi)Baboi Daniela,Borcan Gabriel,Breten Madalin,Busuioc Narcis ,Cosma Stefan,Hainagiu 

Stefan,Leca Ciprian,Moise Marian,Neaga Marius,Raduca Alexandru,Staniloiu Liviu,Tudor Leonard,Vasile 

Florin,Voicila Ion.. 

 

În luna decembrie 2020au pierdut bursa, din cauza absenţelor(mai mult de 10 absenţe nemotivate) 

următorii 28elevi: 

IX D(3elevi): Calin Stefan,Lache Nicu,Popan Andrei 

XC(1 elev):Tanase Elena Andreea 

XD(9elevi):Anita Adrian,Iacob Robert,Ionescu Mihai,Iordan Florin,Jurubita Mihai,Marin 

Andrei,Nica Gabriel,Radu Cristian,Stanciu Mihail. 

XID(2elevi):Dobre Gabriel,Olteanu Ionut. 

XI E(13 elevi): Baboi Daniela,Borcan Gabriel,Breten Madalin ,Cosma Stefan,Hainagiu Stefan,Leca 

Ciprian,Moise Marian,Neaga Marius,Staniloiu Liviu,Raduca Aliexandru,Tudor Leonard,Vasile 

Florin,Voicila Ion. 
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In luna ianuarie 2021 au pierdut bursa ,din cauza absentelor(mai mult de 10 absente nemotivate) 

urmatorii 24 elevi: 

IXC(2 elevi):Grigore Valentin ,Negoita Alexandru 

IXD(3 elevi):Calin Eduard,Popan Andrei,Dinu Adelin. 

XC(2 elevi):Tanase Andreea,Tardea Gabriel. 

XD(7elevi):Anita Valentin,Iacob Ionut,Iordan Valentin,Nica Gabriel,Radu Cristian,Stanciu Mihail. 

XIE(10 elevi):Borcan Gabriel,Breten Madalin,Busuioc Narcis ,Cosma Stefan,Hainagiu Stefan,Leca 

Ciprian,Moise Marian,Staniloiu Liviu,Tudor Leonard,Voicila ion. 

La sfârşitul semestrului I,situatia procentuala se prezinta astfel: 

- Septembrie-98,41 

- Octombrie-88,88 

- Noiembrie-84,12 

- Decembrie-77,77 

- Ianuarie-80,95 

Toate documentele au fost întocmite corect şi la timp de către domnul contabil Dinu Marius şi au fost 

transmise la timp de către secretarul comisiei, secretar Săcuiu Geanina.  

Activitatea Comisiei s-a desfăşurat în condiții bune, membrii comisiei(diriginţii claselor de școală 

profesională) au colaborat eficient cu elevii și părinții acestora. 

 

Comisia pentru realizarea şi promovarea ofertei şcolare şi pentru promovarea imaginii 

şcolii 

 
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. În acest sens, în unitatea noastră şcolară funcţionează 

Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii. 

Comisia şi-a propus, pentru acest an şcolar următoarele obiective: 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate.  

 Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia 

în funcție de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional. 

 Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții elevilor, părinților și ai partenerilor locali, ISJ Buzău. 

 Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, susținerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc. 

 Armonizarea ofertei de servicii educaționale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate 

în unitatea şcolară şi comunitatea locală. 

Pentru realizarea lor, pe parcursul semestrului I au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

1. Promovarea prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate pentru şcoala noastră, mai ales 

că tinerii de astăzi sunt utilizatori frecvenţi ai informării pe internet. În acest sens, transmiterea 

informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele didactice, proiectele educaţionale 

(interne şi internaţionale), baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare, etc. în spaţiul 

virtual a fost făcută pe site-ul liceului: http://www.henricoandabuzau.ro/ şi pe reţeaua de 

socializare Facebook: https://www.facebook.com/HenriCoandaBz 

https://www.facebook.com/liceultehnologic.henricoanda.3/videos/2718732911714981  

2. Actualizarea permanentă a sitului instituției de învățământ și a paginii de Facebook a școlii, cu 

informații și fotografii despre activitățile școlare și extrașcolare desfășurate în școală, responsabil 

– inf. Ciugulea Gabriela; 

3. Coordonarea unor proiecte judeţene/ regionale de către cadre didactice din liceul nostru. 

http://www.henricoandabuzau.ro/
https://www.facebook.com/HenriCoandaBz
https://www.facebook.com/liceultehnologic.henricoanda.3/videos/2718732911714981


Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 81 

 

4. S-au întocmit documentele de început de an școlar, în special planul de activitate operațional în 

urma consultării cu cadrele didactice care se vor implica în promovarea ofertei de școlarizare 

pentru anul școlar curent, s-au planificat traseele și echipele, perioada și strategia de promovare a 

ofertei educaționale; 

5. S-a întocmit de către conducerea unității de învățământ pe baza solicitărilor venite de la agenții 

economici pentru clasele de profesională și studierea pieței muncii pentru clasele de liceu 

propuneri care au fost puse în dezbaterea consiliilor profesorale din 6.11.2020 și 16.12.2020. 

După validarea proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 de către 

Consiliilor Profesorale, el a fost aprobat de Consiliile de administrație din 24.11.2020 și 

17.12.2020  și apoi înaintat spre aprobare către I.Ș.J. Buzău; 

6. Elevii și cadrele didactice s-au implicat în parteneriat cu CJRAE Buzau în diverse activități de 

voluntariat în cadrul SNAC ( Crucea Roșie Buzău, Parohia Glodeanu Siliștea). 

 

    Puncte tari: 

• Apariţia imaginii pozitive a liceului nostru în mass media locală; 

• Implicarea în parteneriate şi proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale. 

• Implicarea cadrelor didactice de predare și auxiliare în promovarea ofertei educaționale și a imaginii 

școlii, în special a direcțiunii. 

Puncte slabe: 

• Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea imaginii şcolii; 

Oportunităţi: 

• Creşterea numărului de parteneriate locale, regionale, naţionale şi internaţionale; 

• Promovarea învăţământului profesional şi tehnic în parteneriat cu autorităţile locale şi agenţii 

economici. 

Ameninţări: 

• Scăderea numărului de elevi absolvenți ai ciclului gimnazial cu urmări negative asupra planului de 

școlarizare. 

 

Comisia,  responsabili cu arhiva 

 
Comisia responsabilă cu arhiva:  

- Dinu Marius-contabil șef - responsabil 

- Gherghe Grațiela Mădălina-secretar șef-membru  

- Prof.Marin Adelina-membru  

Au fost arhivate toate documentele școlare cu ajutorul unei firme specializate, conform legislației în vigoare 

în anul școlar 2020-2021 semestrul I: 

- Dosarele personale ale cadrelor didactice care nu au mai funcționează în unitatea nostră școlară în 

anul școlar, 

- Dosarele personale celor care au iesit la pensie 

- Situația statistică de la sfârșit de an școlar, 

- Documente Comisie Metodică, 

- Documentație bacalaureat, 

- Cataloage școlare, 

- Condică prezență cadre didactice, cadre auxiliare și cadre nedidactice etc. 

Tot cu ajutorul firmei specializate au fost date la casare documentele școlare, conform legislației. 

La finalul semestrului II/ an școlar 2020-2021 – arhiva a fost mutată datorită lucrărilor de reabilitare 

energetică și termică într-un spațiu adecvat pentru a nu se deteriora. 

 

 

COMISIA de INVENTARIERE 
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Comisia de inventariere, având următoarea componență: 

- Prof. Cotigă Liviu Cicero-  responsabil 

- Ec. Dinu Marius- contabil şef, membru 

- Inf. Ciugulea Gabriela- membru 

- Prof. doc. Marin Adelina- membru 

Din 14 septembrie 2020 din cauza pandemiei de SARS – CoV 2 și a proiectului: Reabilitarea în 

vederea creșterii eficienței energetic clădiri publice Liceul Tehnologic Henri Coandă – Corp C5 (internat), 

Corp C2 (Corp Tehnic) și Corp C4 (Școala Veche și Școala Nouă), în cadrul Programului Operațional 

Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI și POR 

/2016/3/3.1./b/1/BL- Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăyute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B- Clădiri publice. Termenul de execuție este de 6 luni, de la data 

predării clădirilor internatul școlar și cantina au fost închise până la terminarea lucrărilor. O să se realizeze o 

inventariere corectă și o să se facă casarea bunurilor neconforme după încheierea lucrărilor și reașezarea 

mobilierului și a celorlalte obiecte de inventar. 

 

CABINET ACTIVITATE CABINET INTERŞCOLAR DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Responsabil: prof. Constantin Malanca Veronica (Concediu îngrijire copil), înlocuită cu Rusu 

Alina Ioana din 04.01.2021. 
 

ACTIVITATE nu s-a derulat în perioada semestrul I, deoarece nu a existat cadru didactic calificat.  

 

COMISIA PENTRU GESTIONAREA MANUALELOR ȘCOLARE GRATUITE 

Responsabil: Marin Adelina- profesor documentarist 

 

Comisia pentru gestionarea manualelor școlare gratuite, responsabil prof. documentarist Marin 

Nicoleta-Adelina a asigurat în anul școlar 2020-2021, semestrul I, manuale școlare pentru elevii încadrați în 

unitatea noastră de învățământ astfel: 

- cls. a IX a A    - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a IX a B    - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a IX a C  (profesionala) - nu au fost distribuite manuale școlare  

- cls. a IX a D  (profesionala) - nu au fost distribuite manuale școlare  

- cls. a X a A       - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a X a B     - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a X-a C (profesională) - nu au fost distribuite manuale școlare 

- cls. a X-a D (profesionala) - nu au fost distribuite manuale școlare  

- cls. a XI a A    - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a XI a B     - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100%  

- cls. a XI a C    - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100%  

- cls. a XI-a D (profesionala) - nu au fost distribuite manuale școlare 

- cls. a XI-a E (profesionala) - nu au fost distribuite manuale școlare 

- cls. a XII a A    - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a XII a B   - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a XII a C    - au fost distribuite manuale școlare în proporție de – 100% 

Observație: pentru modulele tehnice nu avem manuale suficiente. 
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Consiliere şi orientare în carieră 
 

Responsabil: prof. Damian Veronica 

 

Semestrul I/ 2020-2021 

Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2020 – 2021, Comisia Consiliere și Orientare în carieră și-

a propus să stimuleze interesul elevilor pentru îndrumarea profesională, să orienteze elevii spre realitatea 

efectivă din piața muncii. Orientarea școlară și profesională trebuie privită ca o activitate continuă și 

constantă care vizează dezvoltarea elevilor în vedera pregătirii lor pentru carieră. De asemenea, comisia a 

urmărit să ofere informații despre documentele Europass, aptitudinile profesionale, prin familiarizarea cu 

redactarea scrisorii de intenție, a unui CV, a interviului de angajare, factorii implicați în activitatea de 

consiliere și orientare în carieră, profilul personal. Informațiile au fost transmise elevilor atât individual, cât 

și în grup. 

 Activitatea de consiliere și orientare a fost centrată pe formarea unor atitudini și comportamente 

autentice raportate la piața muncii, pregătirea individuală și stimularea valorilor. Dezvoltarea identității 

vocaționale și pregătirea tinerilor pentru carieră este unul dintre obiectivele principale ale întregului proces 

de învățământ. 

 Consilierea și orientarea în carieră a presupus o participare unitară a ansamblului factorilor 

educaționali (școală, familie, mass media, comunitatea locală) și armonizarea influențelor acestora. 

 Prezentul raport de activitate folosește la întocmirea raportului semestrial la nivelul unității de 

învățământ Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău. 

 

COMISIA PENTRU ELEVII CU C.E.S. 

 

 Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2020 – 2021, Comisia pentru elevii cu C.E.S. a avut în 

vedere următoarele obiective: 

- actualizarea listei elevilor certificați CES din școală; 

- întocmirea unor fișe psiho-pedagogice;  

- înștiințarea profesorilor diriginți cu privire la deciziile luate de Comisie; 

- conlucrarea permanentă dintre cadrele didactice de la clase cu psihologul școlii; 

- realizarea de curriculum adaptat pentru elevii cu CES. 

 Comisia pentru elevii cu C.E.S. a urmărit, pe parcursul semestrului I al acestui an școlar, realizarea 

obiectivelor propuse. La nivelul unității de învățământ s-au înregistrat un număr de 5 elevi cu C.E.S., după 

cum urmează: 1 la nivel preșcolar, 3 la nivel liceal și 1 la nivel postliceal. 

 Există o bună colaborare între cadrele didactice, psihologul școlii și familia elevilor cu C.E.S.. 

Profesorii care au avut la clase astfel de cazuri au lucrat diferențiat, cu fișe de lucru speciale pentru ei, 

aceștia recepționând, în general, mai bine, deși la un nivel inferior clasei, minimum de cunoștinte la 

disciplinele predate. 

 

Cantina  şcolară/ Internatul  şcolar 

 
Responsabil: Prof. Ionaşcu Carmen Sonia / Responsabil:Prof. Ungureanu Costel 

 

          Din 14 septembrie 2020 din cauza pandemiei de SARS – CoV 2 și a proiectului: Reabilitarea 

în vederea creșterii eficienței energetic clădiri publice Liceul Tehnologic Henri Coandă – Corp C5 

(internat), Corp C2 (Corp Tehnic) și Corp C4 (Școala Veche și Școala Nouă), în cadrul Programului 
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Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI și POR 

/2016/3/3.1./b/1/BL- Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăyute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B- Clădiri publice. Termenul de execuție este de 6 luni, de la data 

predării clădirilor internatul școlar și cantina au fost închise până la terminarea lucrărilor. 

 

Comisia de recepţie pentru alimente 

 
Responsabil: admin. Stoica Elena Carmen 

 

Din 14 septembrie 2020 din cauza pandemiei de SARS – CoV 2 și a proiectului: Reabilitarea în 

vederea creșterii eficienței energetic clădiri publice Liceul Tehnologic Henri Coandă – Corp C5 (internat), 

Corp C2 (Corp Tehnic) și Corp C4 (Școala Veche și Școala Nouă), în cadrul Programului Operațional 

Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI și POR 

/2016/3/3.1./b/1/BL- Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B- Clădiri publice. Termenul de execuție este de 6 luni, de la data 

predării clădirilor internatul școlar și cantina au fost închise până la terminarea lucrărilor. 

 

 

Comisia pentru programul „Lapte şi corn” 

 
Responsabil: Prof. Vlad Mihaela 

 

Activitatea comisiei in anul scolar 2020 – 2021, semestrul I s-a desfasurat in baza prevederilor 

O.U.G 96/2002 si HG 714/2008, privind acordarea produselor de panificatie si lactate si in baza O.U.G 

24/2010, privind incurajarea consumului de fructe proaspete in gradinitele de copii. 

In anul scolar 2020 – 2021, semestrul I au beneficiat de acest program un numar de 40 prescolari cu 

o frecventa regulata pana la data de 29 septembrie, umand ca din data de 30 septembrie sa beneficieze un 

numar de 30 prescolari care au frecventat regulat gradinita. 

Responsabilul si membrii comisiei si-au indeplinit atributiile in cadrul acestei comisii. Acestia au 

coordonat intreaga activitate privind modul de derulare al programului, asigurand conditiile de primire / 

receptie si distribuire a pachetului lapte / corn / fruct. 

Consiliul Judetean Buzau si Inspectoratul Scolar Judetean Buzau au solicitat evidenta produselor 

lactate si fructelor la sfarsitul semestrului I. Documentele au fost intocmite si predate la timp. 

Furnizorii produselor au fost: 

- Patisgal SRL – pentru produse de panificatie 

- Elcomer Achizitii SRL – pentru fructe 

- Meridian Agroind SRL – pentru produsele lactate 

Produsele distribuite in gradinita au corespuns din punct de vedere calitativ, fiind in concordanta cu 

avizele de insotire a marfii. 

Componenta Comisiei “Cornul si Laptele” este urmatoarea: 

- Inst. Vlad Mihaela – responsabil 

- Inst. Balan Melania – membru 

- Adm. Stoica Carmen Elena – membru 

- Inf. Ciugulea Gabriela – membru 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

- Seriozitatea distribuitorilor 

- Buna colaborare a membrilor comisiei 

 

- Calitatea produselor de panificatie 

Oportunităţi Ameninţări 
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- Copiii din familii defavorizate sunt 

motivati sa frecventeze gradinita 

 

-  

 

Responsabili cu păstrarea curăţeniei în şcoală şi cu monitorizarea activităţii 

personalului nedidactic 

 
Responsabil: admin. Stoica Elena Carmen 

 

Pentru păstrarea curăţeniei în şcoală şi monitorizarea activităţii personalului nedidactic se efectuează 

zilnic sau la intervale regulate de timp următoarele: 

Predarea materialele pentru curatenie pentru a putea fi efectuată curățenia săptămal sau de cate ori e 

necesar pentru menținerea regulilor pandemice privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu SARS CoV 

2. 

Verificarea conform normelor de igienizare a curatenie (stergerea prafului, maturat, spalat)  si a 

pontajelor de prezenta pentru angajatii din cadrul institutiei, urmarirea calitatii muncii acestora  

Verificarea zilnică a ordinea si curatenia care trebuie sa fie in salile de clasa, a holurilor, a 

cancelariilor, a cabinetelor si laboratoarelor, a punctelor sanitare, zilnic sau ori de cate ori este nevoie 

  Monitorizarea personalului nedidactic da nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice 

si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului, sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa 

anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta, sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, si sa 

fie respectuos in raporturile de serviciu.  

 Monitorizarea si a altor sarcini incredintate de conducerea scolii. 

Verific respectarea a toate îndatoririle de disciplină a muncii, conform Codului Muncii, normele 

SSM si PSI, respectarea prevederile Legii securităţii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006, art. 22, 23, cap. IV 

“Obligatiile lucratorilor”. 

Pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator propun 

sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii conduceri unității. 

Din 14 septembrie 2020 din cauza pandemiei de SARS – CoV 2 și a proiectului: Reabilitarea în 

vederea creșterii eficienței energetic clădiri publice Liceul Tehnologic Henri Coandă – Corp C5 (internat), 

Corp C2 (Corp Tehnic) și Corp C4 (Școala Veche și Școala Nouă), în cadrul Programului Operațional 

Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI și POR 

/2016/3/3.1./b/1/BL- Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăyute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B- Clădiri publice. Termenul de execuție este de 6 luni, de la data 

predării clădirilor internatul școlar și cantina au fost închise până la terminarea lucrărilor. 

 

Comisie de achiziţii 
 

Responsabil: admin. Stoica Elena Carmen 

 

RAPORT ACHIZIŢII SEAP 

 

- Achizitia directa este reglementata de prevederile art.19 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare. In cadrul, in baza referatelor de necesitate transmise, achizitia directa se 

poate face : 

- Prin initierea achizitiei directe on-line , dupa studierea catalogului electronic al 

produselor/serviciilor/lucrarilor publicate in SEAP.  

-  Prin alegerea ofertei cea mai avantajoasa d.p.d.v. raport calitate - pret , primite ca urmare a studiului 
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de piata efectuat de catre achizitor, conform anexei 1.  

- Prin cumparare directa, in caz de rezolvare a unei urgente,pentru achizitii cu valoare maxima de 500 

lei, fara TVA, pe baza de chitanta/bon fiscal/factura fiscala.  

 

 

Prioritar: 

Achiziții produse: măști, dezinfectanți, mănuși, produse de curățenie, serviciul de dezinfecție etc. 

Achiziționarea a 10 tablete cu conexiune la internet/ firma VODAFONE – noiembrie 2020. 

Se va Anexa lista cu achizițiile SEAP.  

 

Cabinetul medical şcolar 
 

Asistent Biţan Cristina 

 

Activitatea cabinetului medical şcolar a funcționat prin respectarea măsurilor și regulilor impuse 

de pandemia SARS-CoV 2 și a constat în: 

- Semestrul I, anul şcolar 2020-2021:  

1. Consultaţii medicale curative - 15 

2. Consultaţii profilactice (triaj, somatometrie bilanţ) - 474 

3. Tratamente medicale asigurate în cadrul cabinetului medical – 46  

4. Achiziționare medicamente asigurate de primărie. 

5. Achiziționare medicamente asigurate de unitatea şcolară.  

Din 14 septembrie 2020 din cauza pandemiei de SARS – CoV 2 și a proiectului: Reabilitarea în 

vederea creșterii eficienței energetic clădiri publice Liceul Tehnologic Henri Coandă – Corp C5 (internat), 

Corp C2 (Corp Tehnic) și Corp C4 (Școala Veche și Școala Nouă), în cadrul Programului Operațional 

Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI și POR 

/2016/3/3.1./b/1/BL- Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B- Clădiri publice. Termenul de execuție este de 6 luni, de la data 

predării clădirilor internatul școlar și cantina au fost închise până la terminarea lucrărilor. Cabinetul medical 

a fost mutat în partea din spate a Cantinei asigurându-se și o cameră de izolare. 

 

RAPORT CLUB EUROPEAN HENRI COANDA BUZAU 

Prof. psihopedagog : Stroe Anca  / coordonator club    

Activitatea Clubului European s-a desfasurat conform planului de activitate propus in anul scolar : 2020-

2021, prin derularea de activitati specifice cu tematica europeana . 

                                OBIECTIVELE prioritare stabilite in planul de activitate vizeaza :  

– dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa ; 

– dezvoltarea sentimentelor de prietenie si colaborare intre elevi si cadre didactice prin sarbatorirea 

evenimentelor europene ; 

– antrenarea elevilor si profesorilor intr-un exercitiu democratic de colaborare transeuropeana care sa 

constituie elementele fundamentale in formarea unei constiinte interculturale ; 

– incurajarea integrarii sociale a elevilor din diferite categorii sociale , etnii sau medii deforizate ; 

– intarirea imaginii de sine la varsta adolescentei ; 

– cultivarea in randul elevilor a notiunii de apartenenta la spatiul european ;  

ACTIVITATILE derulate s-au caracterizat prin : 

– stimularea elevilor in sustinerea reciproca la activitatile scolare ; 

– tratarea cu demnitate si respect a elevilor ; 

– intelegerea faptului ca fiecare elev are dreptul de a primi o educatie adecvata potentialului intelectual 

si aptitudinal ; 
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– stabilirea unui climat afectiv intre elevi si membrifamiliei ; 

– constientizarea motivatiei in invatare ; 

– -imagine de sine pozitiva ; 

– transparenta si flexibilitate in evaluare ; 

– stimularea expresivitatii si imaginatiei creatoare ; 

– cunoasterea si intelegerea frumosului din natura , arta si din viata sociala ; 

ASPECTE POZITIVE : 

– disponibilitatea conducerii in a stabili demersurile activitatii , deschiderea spre nou ; 

– implicarea activa a elevilor in activitatile cu rol socializator ; 

– disponibilitatea ONG-urilor locale in a ne acorda consultanta si sprijin pentru dezvoltarea unor 

activitati menite sa educe tineretul in sensul evolutiei calitatii vietii ; 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR DERULATE IN CADRUL CLUBULUI EUROPEAN HENRI 

COANDA BUZAU  

1. TITLUL ACTIVITATII : NOI SI EUROPA  

* SCOPUL : implementarea conceptului european de invatare pe tot parcursul vietii , prin incurajarea si 

celebrarea invatarii prin metoda INVATAREA PRIN DESCOPERIRE . 

* OBIECTIVELE ACTIVITATII :  

– dezvoltarea competentelor europene A INVATA SA INVETI , precum si dezvoltarea competentelor 

de valoare culturala ; 

– antrenarea elevilor intr-un exercitiu democratic de colaborare transeuropean prin dezvoltarea 

elementelor fundamentale in formarea unei constiinte interculturale ; 

– intelegerea problematicii drepturilor cetatenilor europeni ; 

– promovarea invatarii pe tot parcursul vietii , precum si stimularea parteneriatului cooperarii si 

dialogului social ;  

 

2. TITLUL ACTIVITATII : INVATAREA PRIN METODA PROIECTULUI  

* SCOPUL : Implementarea metodei proiectului in context european si in parteneriat strategic pentru 

inovare si schimb de bune practici . 

* OBIECTIVELE ACTIVITATII :  

– dezvoltarea relatiilor de comunicare in diferite contexte ; 

– promovarea valorilor culturale in context nonformal ; 

– adaptarea si diversificarea activitatilor scolare si extrascolare  la promovarea valorilor europene ;  

– stimularea schimburilor de bune practici si schimbarea mentalitatii in ceea ce priveste actul educativ ;  

 

3. TITLUL ACTIVITATII : DESCOPERA EUROPA PRIN DEZVOLTARE DURABILA  

* SCOPUL : Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare pentru promovarea dezvoltarii durabile  prin 

educatie si stiluri de viata sustenabile , drepturile omului , cetatenie globala . 

* OBIECTIVELE ACTIVITATII : 

– constientientizarea responsabilitatilor pe care le avem in diverse contexte de viata ; 

– promovarea unei culturi a pacii si non-violentei ; 

– pretuirea diversitatii culturale si a contributiei culturii la dezvoltarea durabila ;  

 

4. TITLUL ACTIVITATII : EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN CONTEXT EUROPEAN  

* SCOPUL : Promovarea valorilor si modelelor europene in context european . 

* OBIECTIVELE ACTIVITATII :  

– asigurarea accesului tuturor elevilor la o educatie de calitate ; 

– asigurarea si controlul calitatii procesului si serviciilor educationale prin crearea unui mediu 

educational stimulativ ; 

– schimbul de informatii care au ca scop sporirea dimensiunii europene a educatiei in scoli ; 

– sporirea sensibilitatii elevilor in fata altor culturi sau favorizarea cu prioritate a integrarii si 

imbunatatirii rezultatelor obtinute.
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Comisia  SNAC 

Responsabil: Prof. Lăzăroiu Liliana 

Domeniul 

activității 

Obiective specifice Parteneri Acțiuni/Activități 

concrete 

Timp/Durată Strategii de realizare Rezultate obținute 

 

Social caritabil 

„ Voluntar la 

Crucea Roșie – 

Cutia cu 

bucurie” 

 Responsabilizarea și 

implicarea activă a elevilor în 

identificarea unor nevoi 

sociale, culturale sau 

educaționale din comunitate, 

în găsirea de modalități de 

intervenție 

 realizarea de cutii cu 

alimente  

 conștientizarea importanței 

acțiunilor de voluntariat 

 participarea activă la 

activitate 

 

Societatea 

Națională de 

Cruce Roșie 

 

 

 

 

Realizarea cutiilor cu 

alimente 

 

 

 

Decembrie 2020 

 

 

Constituirea echipei de 

voluntari.  

Realizarea cutiilor cu 

alimente 

 

Mobilizarea unui grup 

de 10 de voluntari 

(elevi) din cadrul 

Liceului Tehnologic 

„Henri Coandă”, 

pentru realizarea unor 

cutii cu alimente ce 

urmau a fi ulterior 

donate 

 

 

 

 

Social caritabil 

„ Voluntarla 

Crucea Roșie – 

Donații de 

Crăciun 

 Responsabilizarea și 

implicarea activă a elevilor 

în identificarea unor nevoi 

sociale, culturale sau 

educaționale din comunitate, 

în găsirea de modalități de 

intervenție 

 Colectarea și donarea unor 

produse alimentare și 

nealimentare în scop caritabil 

 Implicarea activă a cât mai 

mulți elevi la activitate 

 

Societatea 

Națională de 

Cruce Roșie 

 

Parohia Glodeanu 

(pr. Ivașcu 

Alexandru) 

 

Identificarea unor 

elevi defavorizați și a 

unei familii nevoiașe 

si donarea produselor 

alimentare și 

nealimentare 

colectate către aceștia  

 

 

 

Decembrie 2020 

 

Colectarea produselor 

donate într-un loc 

special amenajat și 

donarea acestora unor 

copii defavorizati din 

comuna Glodeanu, 

unor elevi ai liceului 

dar și unei familii 

nevoiașe identificată 

prin intermediul Crucii 

Roșii-filiala Buzău  

 

Colectarea a peste 250 

kg produse alimentare 

și nealimentare 

 

 

Donarea produselor 

colectate 
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VI. CONCLUZII 

Activitatea instructiv - educativă s-a desfăşurat în baza prevederilor planurilor manageriale elaborate de 

către responsabilii comisiilor metodice stabilite la începutul anului şcolar prin decizie internă. 

La nivelul catedrelor au fost selectate manualele alternative pentru învăţământul liceal-ciclul inferior  şi 

s-a asigurat distribuirea lor. Există anumite discipline,  pentru care  nu există manuale suficiente pentru toţi 

elevii sau nu există deloc. 

Proiectarea didactică pe discipline de învăţământ s-a realizat cu respectarea cerinţelor metodologice 

specifice, urmărindu-se adaptarea corespunzătoare a conţinuturilor şi a activităţilor la competenţele specifice 

prevăzute în programele şcolare. 

S-au  aplicat teste iniţiale, în special elevilor din clasa a IX-a, iar rezultatele au fost sub aşteptări. Peste 

50 % din elevii claselor a IX a şi a IX a profesională au note la testele iniţiale sub 5 (cinci). Fiecare profesor 

a stabilit măsuri şi programe de recuperare a cunoştinţelor şi competenţelor pe care elevii nu şi le-au însuşit 

până la acest moment.  

Comisiile cu caracter permanent s-au reorganizat, şi-au întocmit planuri de muncă pe întreg semestrul I 

al anului şcolar 2020 - 2021 cf. legilor şi planului managerial al directorului şi au desfăşurat o susţinută 

activitate.  Responsabilii ariilor curriculare au coordonat activitatea conform planurile întocmite. Comisia de 

monitorizare a absenteismului şi a fenomenului de violenţă şi-a desfăşurat activitatea pe baza politicii şcolii 

de prevenire a violenţei în şcoală şi pe baza fişelor de monitorizare a absenteismului.  

Comisia de verificare a cataloagelor şi a ritmicităţii notării a analizat modul în care s-au completat 

cataloagele şi a verificat ritmicitatea notării informând corect şi la timp conducerea şcolii. Nu toţi diriginţii 

și profesorii au completat corect cataloagele şi nu au predat la timp situaţiile cerute, înclusiv cele de la 

finalul semestrului I. Nu toţi profesorii diriginţi s-au implicat activ în monitorizarea şi remedierea cazurilor 

de abandon şcolar, prin corespondenţă cu familia şi autorităţile locale (primării, posturi de poliţie rurală 

etc.). Pe parcursul semestrului I activitatea din școală s-a desfășurat pe baza procedurilor elaborate de 

Comisia CEAC, directori și profesori și au ținut cont de legislația în vigoare părivind respectarea măsurilor 

și normelor luate pentru combaterea și pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS – CoV2. Activitatea în 

școală s-a desfășurat între 14.09 – 07.11.2020 prin aplicarea scenariului galben hibrid: schimbul I – elevii au 

venit pe grupe care s-au rotit la 14 zile cu predare fizică și conectarea online cu elevii din grupele care au 

rămas acasă ; în schimbul II activitatea s-a desfășurat numai online (având în vedere că seralul, postliceala și 

Programul A Doua Șansă fac parte din educația adulților). Pregătirea instruirea practică s-a realizat pe grupe 

în Atelierele școlii, elevii nu au mers la agenții economici cu care avem contracte. Nu au fost înregistrate 

cazuri de COVID 19 in rândul elevilor. Cazurile sau suspiciunile de cazuri privind infectarea cu COVID 19 

din rândul profesorilor au fost manageriate foarte bine în perioada 14.09 – 07.11.2020. În perioada 

09.11.2020 – 22.12.2020 activitatea didactică desfășurată în online a fost monitorizată pe platformele G-

suite și Adservio de către directorii: Furtună Doina Simona și Florescu Doina Carmen. În perioada 11 – 

29.01.2021 a fost monitorizată pe platformele G-suite și Adservio de către directorul Ganea Mihai Claudiu.  

Examenele susținute în unitatea școlară în perioada 14.09.2020 – 22.12.2020 au fost susținute prin 

respectarea legislației în vigoare și a măsurilor/normelor privind combaterea și prevenirea cu SARS – CoV 

2.  

A fost promovat un învățământul incluziv și de calitate prin activitățile și proiectele desfășurate pe 

parcursul anului școlar, ceea ce a condus la îmbunătățirea performanțelor elevilor, concretizate în creșterea 

procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat. 

     Întocmit,  

14.09.2020 – 09.01.2021  

Director, prof. Doina Simona Furtună     

Director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu 

11.01.2020 – 29.01.2021 

Director, prof. Ganea Mihai Claudiu 

Director adjunct, prof. Doina Simona Furtună     


