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RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

AN ȘCOLAR 2020 – 2021 

 

ARGUMENT 

 

 Acest raport prezintă activitatea derulată în cadrul Liceului Tehnologic "Henri Coandă" 

Buzău în semestrul al II -lea al anului școlar 2020 – 2021 și situația existentă la sfârșitul anului 

școlar. Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu politicile și direcțiile de acțiune ale Ministerului 

Educației, urmărind prioritățile și obiectivele propuse prin PAS 2019 – 2024,  în baza Planului  

Operațional 2020 – 2021 și a Planului Managerial 2020 – 2021. Prezentul document a fost întocmit  

în baza  rapoartelor întocmite la nivelul fiecărui compartiment/comisie din cadrul unității școlare. 

Activitatea din unitatea noastră școlară, în anul școlar 2020-2021, a fost organizată pe 

principii nediscriminatorii și a acoperit o gamă diversificată de nevoi ale beneficiarilor direcți ai 

educației, dar și ale  comunității locale, atât din punctul de vedere al programelor de studii  cât și a  

ofertei extracurriculare. S-a urmărit parcurgerea integrală a materiei, organizarea pregătirii 

suplimentare și remediale, organizarea serviciilor de consiliere și orientare și, de asemenea, 

organizarea activităților extracurriculare care au stimulat gândirea critică, creativitatea și 

responsabilizarea elevilor pentru a se forma, în continuare,  în învățământul terțiar sau, pentru a se 

integra pe piața muncii.   

Având în vedere contextul epidemiologic în care s-a derulat activitatea educațională în anul 

școlar 2020-2021, unitatea noastră școlară a fost preocupată atât de asigurarea condițiilor de 

siguranță pentru elevi, personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, privind 

starea de sănătate, cât și de continuarea procesului de învățare cu pierderi minime, în condițiile în 

care, o perioadă destul de îndelungată, procesul instructiv – educativ s-a desfășurat online. 

 

 

 

 

ȘCOLARIZARE ȘI FRECVENȚĂ. REZULTATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI SITUAȚIA 

DISCIPLINARĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2020 – 2021 
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Situația la învățătură 

 

 

Rezultate obținute la examenele naționale 

 

EXAMENUL Elevi înscriși Elevi prezenți Elevi promovați Rata de promovare 

Bacalaureat – sesiunea 

iulie 

28 27 14 51,85% 

Bacalaureat sesiunea  - 

august 

22 11 2 18% 

Certificarea calificării 

profesionale – nivel 3 

24 24 24 100% 

Certificarea calificării 

profesionale – nivel 4 

52 25 52 100% 

Certificarea calificării 

profesionale – nivel 5 

53 53 53 100% 

 

Situația pe discipline și note la examenul de bacalaureat 

Forma de învățământ 

Elevi rămași 

la sfârșitul 

sem I 

Corigenți la 

sfârșitul 

semestrului 

al II-lea 

Situații 

neîncheiate 

la sfârșitul 

semestrului 

al II-lea 

Elevi 

promovați la 

sfârșitul 

anului școlar 

Elevi 

declarați 

repetenți la 

sfârșitul 

anului școlar 

Liceu /zi 238 6 22 228 11 

Liceu/seral 337  99 238 99 

Învățământ 

profesional 

147  6 132 15 

Învățământ postliceal 122  4 118 4 

Școala de maiștri 31  9 22 9 

ADS 77  11 66 11 

TOTAL 952 6  804 149 

Forma de învățământ 5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10 Total elevi 

Liceu /zi 54 164 10 228 

Liceu/seral 120 112 6 238 

Învățământ profesional și SPP  30 96 6 132 

Învățământ postliceal 16 59 43 118 

Școala de maiștri 8 8 6 22 

ADS 41 25   66 
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 Disciplina Sesiunea  iulie- 

prezenți/note peste 5 

Sesiunea august  -

prezenți/note peste 5 

Limba și literatura română   27/25 13/9 

Matematică 14/6 6/3 

Istorie 13/12 7/6 

Geografie 12/12 7/7 

Biologie animală și vegetală 13/4 5/2 

Fizică 1/0 1/1 

Logică și argumentare 1/0  

 

La prima sesiune a examenului de bacalaureat, din cei 28 de elevi care s-au înscris, 11 

elevi au fost din serii anterioare. 17  elevi din seria curentă s-au înscris, rezultă că, din cei 46  

absolvenți din serie curentă, numai un procent de 37%  a participat la examen. 

La a doua sesiune a examenului de bacalaureat, din cei 22 de elevi care s-au înscris, 4 elevi 

au fost din serii anterioare.  

 

DESFĂȘURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV 

  

ARIA CURRICULARĂ  LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 

IANUARIE 2021 

 

Simulare pentru bacalaureat la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, organizatori prof. Ionașcu 

Carmen și Stroe Anca 

  

             FEBRUARIE 2020 

 

Dezbatere „Dragobetele la români vs Valentine`s Day”,clasele a IX A, B, prof. Stroe Anca, 

Ionașcu Carmen 24.02.2021 – dna prof. Balaș Tatiana a organizat o activitate împreună cu elevii 

clasei a X-a A de celebrare a 165 de ani de la dezrobirea romilor. Activitatea a fost propusă de 

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună în parteneriat cu Asociația HoltIS 

 

 

               MARTIE 2020 
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              Din cauza pandemiei provocate de apariția virusului SARS- COV2 școala s-a mutat în 

mediul on line, fapt ce a constituit o provocare atât pentru elevi cât și pentru profesori. În ciuda 

mijloacelor puține – telefoane, tablete, laptop-uri, calculatoare – în stare mai mult sau mai puțin 

bună de funcționare ( în ceea ce privește capacitatea de a se conecta la platformele on line), cadrele 

didactice și elevii au susținut pe platforma ADSERVIO și pe MEET lecții atractive. Acolo unde 

copiii nu s-au putut conecta la platformele menționate, comunicarea s-a desfașurat pe WHATSAPP, 

YAHOO, GMAIL, etc.  S-au parcurs în mare parte conținuturile prevăzute în programă, membrii 

ariei Limbă și comunicare având grijă să ofere și suport emoțional copiilor care s-au trezit că trăiesc 

o situație fără precedent.  

             22.03.2021- a avut loc Simularea Examenului de Bacalaureat. Din cei 26 de elevi prezenți, 

50% au obținut note peste 5 la proba de Limba și literatura română. 

      

           IUNIE 2020  

 

PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, prof. Ionașcu Carmen și Stroe Anca. 

Deși în perioada pandemiei pregătirile pentru examenul de bacalaureat s-au desfășurat on line 

     

             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 evaluări formative şi sumative cu 

caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

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

didactic; 

5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizației noastre 

furnizoare de educaţie; 

6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme. 
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 CATEDRA  DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: 

       

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

română, constituie premisa îmbunătăţirii activităţii noastre. Toţi profesorii catedrei au o pregătire 

de specialitate şi pedagogică 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; 

- 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 pregatire a elevilor claselor a XI-a si a XII-a pentru recuperarea/consolidarea 

noțiunilor, în vederea susținerii  bacalaureatului. 

  

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 



 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU 
Str. Horticolei, nr. 50; Telefon 0238/710650, 0238/445570; Fax 0238/710650 

E-mail: liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com, Web: www.henricoandabuzau.ro 

 

 • 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; 

• 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. 
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 • 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 orală și în scris; 

- dezvoltarea unor reprezentări culturale; 

- cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze și a civilizatiei 

          spatiului 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. 

 

           c. CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ: 

- dezvoltarea abilității de exprimare în scris și exprimare orală; 

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

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

- dezvoltarea abilitatilor de intelegere interculturala. 

 

Membrii comisiei LIMBĂ 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: 
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 - 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; 

- 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. 

              

 

 

 

 

 

 

 

ARIA CURRICULARĂ  MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 

 

În anul şcolar 2020-2021, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului unităţii 

școlare a fost desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime, în conformitate cu planurile 
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 cadru, ținând cont de situația epidemiologică. Chiar și în aceste condiții neprielnice, toate cadrele 

didactice au urmărit ca elevii să dobândească competenţele cheie prevăzute în programele şcolare. 

În acest context, principalaele preocupări ale cadrelor didactice din cadrul ariei curriculare 

Matematică și științe în anul şcolar 2020-2021 au fost parcurgerea integrală a materiei planificate și 

adaptarea procesului instructiv educativ învățământului on-line. 

Cadrele didactice din această comisie metodică: 

• au parcurs materia aferentă anului de studiu, urmând ca materia care nu a fost parcursă 

să fie predată în primele două săptămâni ale anului școlar viitor 

• și-au stabilit și un planuri de măsuri care  au inclus și programe de recuperare pentru elevii 

rămași în urmă la învățătură; 

• au realizat proiectarea didactică ţinând cont de noile condiții de predare on-line; 

• au încercat esențializarea conținuturilor predate, relaţionarea şi interrelaţionarea 

conceptelor, folosirea unor instrumente de lucru digitale, care să faciliteze transmiterea 

conținuturilor și formarea competențelor urmărite;  

• au  realizat modele de fișe de lucru, teste însoțite de bareme de  evaluare și notare;  

• au realizat subiectele lucrărilor scrise semestriale adaptate învățământului on-line;  

• au realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor prin administrarea și 

analizarea periodica a testelor de progres; 

• au fost elaborate, administrate și analizate testele sumative la sfârșitul semestrului. 

• au fost respectate graficele de pregătire suplimentară a elevilor;  

• au fost permament preocupate de asigurarea conținutului științific al lecțiilor, 

• au utilizat cu preponderență a metode din categoria celor activ participative; 

• au realizat activitățile metodice propuse conform programelor stabilite  

• au participat la consfatuiri,cercuri metodice la nivel judetean. 

 

Trebuie menționat că membrii comisiei au participat, la diverse activități, webinarii, conferințe, 

cursuri de perfecționare, cele mai multe desfășurându-se on-line: 

 

1. Conferința internațională CCDR „Rolul educației în societatea contemporană” - prof 

Paraschiv Mihaela 

2. Webinarele online:„Art-terapia în recuperarea copilului cu CES”, „Mastery Learning si 

teoriile învățării”, .„Provocările școlii de azi,provocările unei cariere” - prof Paraschiv Mihaela 

3. Proiect Național CCDR Buzău cu tema : „Rezilienta versus educația în era digitală” 
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 4. Workshopul de formare „Abordarea pozitiva în școală și acasă”.. (despre reziliența în familie 

și în mediul educational) – prof Paraschiv Mihaela 

5. Curs în format eLearning EduMagic„Soluții innovative pentru învățarea la clasă și la distanță” 

-prof Lăzăroiu Liliana 

6. Conferința internațională EduMagic„ Învățarea prin joc – Soluții inovatoare în educație”- prof 

Lăzăroiu Liliana 

7. Curs perfecționare, CCD Buzău, „Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ 

preuniversitar” – prof Gîrbea Florin 

8. Curs perfecționare, CCD Buzău, „Inovare si schimbare în managementul instituțiilor de 

învățământ preuniversitar” – prof Gîrbea Florin 

 

Toți membrii ariei curriculare au participat la organizarea simulării examenului de bacalaureat 

din școală dar și la evaluarea lucrărilor scrise de la examenul de Bacalaureat și Evaluare Națională 

De asemenea cadrele didactice membre ale comisiei s-au implicat în promovarea liceului prin 

participarea la organizarea Săptămânii Meseriilor și a Zilei Naționale a Meseriilor în perioada februarie 

–martie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIA CURRICULARĂ  OM ȘI SOCIETATE 
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Nr. 

crt

. 

ACTIVITATEA DATA 
COORDONAT

OR 

REZULTATE/ 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIV

E 

1 

Simpozion Școala – furnizor de 

calitate în educație – lucrare 

susținută: Managementul calității 

– abordare din perspectiva 

standardelor 

februarie 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Pliant simpozion/ 

tipărit 

2 

Publicație Școala – furnizor de 

calitate în educație – articol 

publicat: Management educațional 

februarie 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Culegere de 

articole: 

Școala – furnizor 

de calitate în 

educație/ tipărită 

3 

Program de formare pentru 

constituirea Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEECN)   

- 15 credite profesionale 

transferabile 

februarie – 

martie 

2021 

Prof. Stoica 

Daniela 

Certificat 

absolvire 

4 

Ziua mondială a Apei – activități 

demonstrative on-line la clasele a 

IX-a A și a X-a A 

martie 

2021 

Prof. Stoica 

Daniela 

Prof. doc. Marin 

Adelina 

Raport activitate  

5 

Consiliul Consultativ 

Monitorizarea programelor 

privind accesul la educație 

01.09. 

2020 

 

16.06. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Membru – 

participare 

întruniri 

6 
Inspecție periodică de specialitate - 

Religie 

aprilie  

2021 

Prof. Ungureanu 

Costel 
Proces verbal 

7 

Participare și susținere material la 

cafeneaua Tinerilor Liberali / 

Galați 

Cernobâl – 26 aprilie 1986, 

dezastrul care a schimbat lumea 

26.04. 

2021 

Prof.Dinu 

Serenella Liliana 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Material și pliant / 

tipărit 

8 
Materiale publicate pe Adservio/ 

suport de curs, texte etc. 

14.09. 

2020 

16.06. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Platforma 

ADSERVIO/ 

adeverințe, 

diplome și extras 

publicare 

materiale de pe 

Istoric activitate 

9 Istoria Românilor / tema 4 
17.02. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Material publicat 

pe Didactic.ro/ 

adeverință și 

diplomă 

10 

Viața publică și viața privată în 

perioada contemporană/ suport de 

curs 

17.02. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Material publicat 

pe Didactic.ro/ 

adeverință și 

diplomă 
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Nr. 

crt

. 

ACTIVITATEA DATA 
COORDONAT

OR 

REZULTATE/ 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIV

E 

11 

Elaborarea Raportului pe 

semestrul I/ Starea învățământului 

2020-2021 

26.02. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

L-am elaborat în 

calitate de 

director 

(01.09.2020-

09.01.2021) și 

director adjunct 

(11.01.2021) 

12 

Proiect aplicat / calitate de 

partener/ Improve the employ – 

ability and social inclusion of 

unemployed adult learnes 

18.03. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

În calitate de 

director adjunct 

am aplicat ca 

parteneri/ 

mobilitate 

profesori și elevi 

13 
Economii dirijate și liberale / 

suport de curs 

08.03. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Material publicat 

pe Didactic.ro/ 

adeverință și 

diplomă 

14 
Participare proiect A Doua Șansă 

– O nouă șansă 

martie 

iunie 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Întocmire 

documentație 

pentru profesori și 

elaborare anunț 

înscriere/ în 

calitate de 

director adjunct 

15 

Webinar / abordarea pozitivă în 

școli și acasă / despre reziliențe în 

familie și în mediul educațional 

mai  

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Material susținut/ 

proces verbal 

întâlnire 

16 

Educație în era digitală – articol: 

Educație și creativitate prin 

utilizarea mijloacelor didactice 

inovative 

mai 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Culegere de 

articole: 

Educație în era 

digitală / tipărită 

17 

Abilități pentru meseriile viitorului 

prin mobilități europene/ proiect 

Erasmus+ 

mai 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Prof. Florescu 

Carmen 

Prof. Balaș 

Tatiana 

Proiect scris 

pentru aplicare / 

mobilități 

profesori și elevi 

/stagii de 

pregătire practică 

– Cipru și concurs 

Italia 

18 

Promovare Ofertă Educațională la 

școlile gimnaziale: Pietroasele, 

Ulmeni, Clondiru, Vintileanca, 

Năieni, Boboc, Cochirleanca, 

Dîmbroca-Săgeata, Cilibia, C.A. 

Rosetti, Merei 

mai 

iunie 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Prof. Jurubiță 

Ionel 

Prof. Gîrbea 

Florin Grigore 

Prof. Lăzăroiu 

Liliana 

Delegații 
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Nr. 

crt

. 

ACTIVITATEA DATA 
COORDONAT

OR 

REZULTATE/ 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIV

E 

Prof. Duca 

Mihaela Simona 

Prof. Stoica 

Daniela 

Prof. Ungureanu 

Costel 

19 

Ziua Mondială a Mediului – 

activități demonstrative la clasele a 

IX-a A și a X-a A  

iunie 

2021 

Prof. Stoica 

Daniela 

Prof. doc. Marin 

Adelina 

Raport activitate  

20 

Emisiune FOCUS TV 

Jurnal de autoizolare, oferta 

educațională 2021 și alte probleme 

ale învățământului 

08.06. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Prof. Balaș 

Tatiana 

Youtube 

21 

Emisiunea Alternative culturale / 

TV 

Jurnal de autoizolare 

03.06. 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Prof. Balaș 

Tatiana 

Youtube 

22 

Articol  Cum se zbate Liceul Henri 

Coandă între creșterea 

promovabilității la BAC și 

îndrumarea elevilor către 

universități de top 

09.08. 

2021 

Prof. Petre Mirela 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Ziarul Opinia 

23 

Pregătirea elevilor pentru 

Examenul de Bacalaureat 

sesiunea iunie și august 2021 

februarie – 

august 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

Prof. Stoica 

Daniela 

Rezultate 

bacalaureat / 

promovare elevi 

discipline Istorie 

și 

Geografie100%. 

 Promovare elevi 

bacalaureat 90% 

(1 singur elev 

căzut) / mă 

raportez ca 

profesor la clasa 

la care disciplina 

Istorie este 

disciplina 

profilului. 

24 
Titularizare 2021/ preluare 

candidați dosare de înscriere 

mai  

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

 

Decizie ISJ 

Buzău  

25 
Titularizare 2021/ membru 

comisie organizare examen 

21 iulie 

2021 

Prof. Furtună 

Doina Simona 

 

Decizie ISJ 

Buzău  

26 Evaluator examene naționale 
iulie 

2021 

Prof. Stoica 

Daniela 

Adeverință 
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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 

activitățile susținute împreună; 

• există elevi care au interesul și capacitatea de a recupera în oarecare măsură cunoştinţele din 

anii anteriori cu sprijin acordat din partea profesorului; 

• disponibilitatea unității școlare în a stabili demersurile activităților, deschiderea spre nou ;  

• cultivarea în rândul elevilor a noțiunii de apartenență la spațiul european ; 

•  implicarea activă a elevilor în activitățile școlii cu rol socializator ; 

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

complex şi dinamic de comunicare şi colaborare; 

Nr. crt. TITLU PROIECT PERIOADA NR. CONTRACT/NR. 

ÎNREGISTRARE 

1.  Proiectul privind Învățământul 

Secundar (ROSE)/ Schema de Granturi 

pentru Licee – INVESTIND ÎN 

PREZENT, CONSTRUIM 

VIITORUL – IPCV  

02.10.2018 – 

18.01.2021 

Acord de grant nr. 

668/02.10.2018 

2.  Incluziune socială prin învățământ dual 01.06.2019 -

30.09.2020 

Cod proiect: 2019-1- 

RO01-KA104-061997 

ERASMUS+KA104 

3.  A Doua Șansă – O nouă șansă/ 

participare și elaborare documentație 

Martie – iunie 

2021 

La ISJ Buzău/ proiect 

fonduri POSDRU 
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 • raporturile profesor – elev se apropie de cerinţele psihologice ale elevilor şi promovează 

relaţii democratice, de colaborare; 

• evaluarea are un caracter stimulativ, realizându-se prin metode active care monitorizează 

permanent progresul elevilor; 

• procent de promovabilitate de 100% la disciplinele Istorie și Geografie la examenul de 

bacalaureat. 

Puncte slabe: 

• 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 sau neparticipării la 

orele on-line; 

• suport redus sau absent din partea familiei  în activităţile de învăţare ale elevilor și în 

organizarea activităților extrașcolare și extracurriculare; 

• unii dintre elevi nu ştiu să citească și să scrie corect, nu se pot concentra 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 

• disponibilitatea unor ONG-urilor locale în a  acorda consultanță și sprijin pentru dezvoltarea 

unor activități menite să educe tinerii în sensul evoluției calității vietii ;  

• disponibilitatea membrilor ariei pentru implicarea elevilor în diferite tipuri de activități 

extrașcolare; 

• disponibilitatea membrilor ariei pentru realizarea unor ore de pregătire suplimentară atât în 

vederea recuperării anumitor lacune cât și pentru pregătirea unor examene/concursuri; 

• suportul oferit de conducerea școlii, de cadrele didactice și de personalul didactic auxiliar și 

nedidactic în desfășurarea oricărei activități propuse. 
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      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 dispozitivelor performante sau a calitatea proastă a semnalului de internet pentru 

particparea la orele on-line; 

• lipsa unor modele reale din societatea noastră îi face pe mulți elevi să nu conștientizeze rolul 

educației în devenirea lor personală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

Nr. crt. ACTIVITATEA DATA 
COORDONATOR/

PARTICIPANT 

REZULTATE/DO

CUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

11. Activitate  în cadrul  proiectului 

ERASMUS +: 

25.01.20

21 

Prof. Badea Mihaela 

Prof. Florescu 

Carmen 

Decizie, certificat 

participare 
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 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 “Henri Coandă’ 

Buzău 

Participanți din 

cadrul școlii: 

Prof. Duca Mihaela 

Prof. Cristescu 

Nicolae 

12. Participare pilotare SELFIE WBL Noiembr

ie – 

decembri

e 2020 

Prof. Furtună Doina 

Prof. Florescu 

Carmen 

Prof. Badea Mihaela 

Certificat participare 

13. Atelierul interactiv Adservio 

„Educația continuă – Repere 

metodologice pentru consolidarea 

achizițiilor învățării” 

19.11.20

20 

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 

26.11.20

20 

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   

27.11.20

20 

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 

Realizarea unui 

poster cu mesaje 

specifice temei – 

raport de activitate 

 

 

17. „Integritate- Pașaport către 

libertate!” organizat de DJST Buzău 

și DNA prin Serviciul Județean 

Anticorupție Buzău 

08.12.20

20 

Cristescu Nicolae Raport întâlnire 

online 

18. Webinar tematic- „Instruire eficientă 

în mecanică”-organizat de Festo  

08.12.20

20 

Duca Mihaela 

Florescu Carmen 

Adeverință nr. 

40/17.12.2020 

19. Voluntar la Crucea Roșie-donații de 

Crăciun 

Decembr

ie 2020 

Lăzăroiu Liliana -

cordonator 

Florescu Carmen 

Badea Mihaela 

Duca Mihaela 

Belu Dumitru 

Fișă de activitate nr. 

2879/10.12.2020 

20. Serbarea on line de Craciun  Spiritul 

Crăciunului în arte,  a Liceului 

Tehnologic Henri Coandă activitate 

realizată în colaborare cu CDI   

Decembr

ie 2020 

Lăzăroiu Liliana -

cordonator 

 

Raport MEET 
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1. PROIECTE/PARTENERIATE 

21. Şedinţă de catedră  - avizarea 

temelor de proiect pentru nivelele 4 

şi 5 de calificare 

28.01.20

21 

Membrii comisiei Proces verbal 

22.  Ziua Națională a meseriilor Martie 

2021 

Florescu Carmen 

Duca Mihaela 

Ștefan Viorel 

Jurubiță Ionel 

Ciugulea Gabriela 

Mușat Cristina 

Raport de activitate 

nr. 563/15.03.2021 

23. Sătămâna meseriilor Martie 

2021 

Florescu Carmen 

Duca Mihaela 

Ștefan Viorel 

Jurubiță Ionel 

Ciugulea Gabriela 

Mușat Cristina 

Badea Mihaela 

Stanemir Marioara 

Raport de activitate 

nr. 581/18.03.2021 

Nr. crt. PROIECTUL/ PARTENERIATUL PERIOADA 

COORDON

ATOR 

/PARTICIPA

NT 

NR. 

CONTRACT/

NR. 

ÎNREGISTRA

RE 

1. 

Parteneriate pentru stagiile de practică: 

SOMACO GRUP 

SC ELECTROCHIT ACTIV SRL 

SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC 

Revizia de vagoane Buzău 

SC HORECO IMPEX SRL 

AAYLEXPROD SA 

SC DINAMIC SRL 

VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS 

ROMÂNIA S.A 

 SC DULPROD SRL 

SC DIDICOM SRL 

TEHNOSTAR SRL 

VOESALPINE RAILWAY SYSTEMS 

ROMÂNIA S.A 

SC CONCAS SA 

 SC SISTEM EUROTEH SRL 

 SC FLORI DANY SERV SRL 

SC AUTOTIBERIU SRL 

SC NETWAVE SRL 

SC DIDICOM SRL 

RC ENERGOINSTALL SRL 

Anul școlar 

2020-2021 

Membrii 

catedrei 
 

2. 

Parteneriat cu Editura Esențial Proiect 

Educațional și Editura D’Art Media, în 

vederea desfășurării proiectului 

Anul școlar 

2020-2021 

Duca 

Mihaela 

5563/27.10.20

20 
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4. PREMII OBȚINUTE CU ELEVII 

 

 

 

 

 

Educațional Național „Metode și tehnici de 

evaluare în învățămîntul online” 

2.  
Proiectul Educațional ”Promovarea 

imaginii școlii/școala online” 
Ianuarie 2021 

Duca 

Mihaela  

Proiect 

omologat 

MEN nr. 

73613/1/03.06.

2019 

3.  
Programul „Eroii Internetului”-siguranță 

online pentru elevi” 
Martie 2021 

Duca 

Mihaela 

Adeverință, 

Diplome de 

participare 

Nr. 

crt. 

NUME ȘI 

PRENUME  

ELEV 

CLASA 
PREMI

UL 

COORDONAT

OR 

OLIMPIADĂ/ 

CONCURS/ 

SIMPOZION 

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 

4. 

Frone 

Aurelia-

Florența 

X A II 
Cristescu 

Nicolae 

Simpozionul  

Naţional de 

Comunicări 

Ştiinţifice 

Interdisciplinare, 

Ediția a X-a, din 29 

mai 2021 de la 

Slatina, județul Olt, 

organizat de Colegiul 

Tehnic „Alexe 

Marin” 

Național 

 

Pertea Ionut 

Luca 

Vladimir 

IX A II Badea Mihaela  Concurs NextLab National 



 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU 
Str. Horticolei, nr. 50; Telefon 0238/710650, 0238/445570; Fax 0238/710650 

E-mail: liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com, Web: www.henricoandabuzau.ro 

 

  

5. CURSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PREDĂRII/EVALUĂRII ONLINE 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

CURSULUI 
PROFESOR DATA 

ORGANIZATOR

UL CURSULUI 

REZULTATE/DOCUMEN

TE JUSTIFICATIVE 

1.  

Curs de 

instruire G 

suite, seria nr. 

4 

Cristescu 

Nicolae 

 

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 

Mușat 

Cristina 

26-28 

august 

2020 

C.C.D. Buzău 
Adeverință Nr. 

365/31.08.2020 

4.  

Curs de 

instruire G 

suite 

Constantin 

Raluca 

August 

2020 
CCD Buzău 

Adeverință în curs de 

elaborare 

5.  

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 

6.  

Cum devenim 

mentori pentru 

elevii noștri 

Duca 

Mihaela 

Septembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință 

nr.1235/11.09.2020 

7.  

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 

8.  
Leadership în 

educație 

Duca 

Mihaela 

Lăzăroiu 

Liliana 

Octombrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință 

nr.1943/09.10.2020 

Adeverință 

nr.1408/09.10.2020 

9.  

Creează fișe de 

lucru digitale 

cu ușurință 

Duca 

Mihaela 

Octombrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință 

nr.192/30.10.2020 

10.  
Obiceiurile 

educatorilor de 

succes 

Duca 

Mihaela 

Lăzăroiu 

Liliana 

Noiembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință 

nr.379/06.11.2020 

Adeverință 

nr.518/06.11.2020 

11.  

Cum să 

folosești table 

interactive 

online 

Lăzăroiu 

Liliana 

Noiembrie 

2020 

SELLification-

Educational 

Adeverință 

nr.288/22.11.2020 
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 6. 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   

5. 

Simpozion Magia 

Sărbătorilor de iarnă! 

Tradiții și obiceiuri 

Lăzăroiu 

Liliana 
23 11 2020 Național 

Editura D’ Art   

Adeverință nr 

21574/23.11.2020 

7.  

Simpozionul  Naţional 

de Comunicări 

Ştiinţifice 

Interdisciplinare, Ediția 

a X-a, de la Slatina, 

județul Olt, organizat de 

Colegiul Tehnic „Alexe 

Marin” 

Cristescu 

Nicolae 
29.05.2021 Național 

Diplomă de 

participare și 

Diplomă pentru 

organizarea / 

coordonarea 

Simpozionului 

8.  

Conferința Internațională 

”Instrumentul SELFIE 

WBL pentru 

învățământul profesional 

și tehnic” 

Cristescu 

Nicolae 
26.01.2021 Internațional 

Diploma de 

participare VET 

309 

(152)/19.02.2021 

 

9.  

Seminarul interactiv 

„Stagiile de pregătire 

practică la agenții 

economici parteneri – 

Cristescu 

Nicolae 
25.01.2021 Național 

Organizat de 

Liceul 

Tehnologic 

„Henri Coandă” 

Buzău- certificat 
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 oportunități reale de 

angajare” 

10.  
Simpozionul Național 

„Promovarea imaginii 

școlii /școala online” 

Duca Mihaela 
Ianuarie 

2021 
Național 

Diplomă nr. 

4017/27.01.2021 

11.  
Conferința „Education 

new normal” 
Duca Mihaela Mai 2021 Internațional  

Certificat de 

participare 

12.  Seminar Webdidactica Duca Mihaela Iunie 2021 Internațional  
Certificat de 

participare 

 

13. 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 

Promovarea imaginii școlii 

în mediul online (ISSN) 

Ianuarie 

2021 

Duca Mihaela Adeverină nr. 3130/27.01.2021 

5.  Volumul „EDUPROMETH 

2021, Metode flexibile de 

dezvoltare profesională în 

educaţie”, la paginile 16-17 

, Editura Hoffman, Caracal, 

2021, cod ISSN 2284 – 

7200- articol „Exercițiul” 

29.05.2021 Cristescu Nicoale Adeverință publicare articol, 

publicație 
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 14. 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  

 

 

15. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE  TARI 

• Cadre didactice bine pregătite, interesate de perfecţionarea continuă de specialitate; 

• Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul catedrei; 

• Participare la cursuri de perfecționare, în special pentru activitatea online. 

• 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; 

• Oferta limită de activităţi şcolare şi extraşcolare din cauza pandemiei; 

 

OPORTUNITĂŢI 

• 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. 
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 AMENINŢĂRI 

• Volumul mare de conţinuturi pe care elevul trebuie să-l parcurgă; 

• Scăderea  randamentului şcolar; 

• Reducerea disponibilitaţii voluntare în rândul elevilor pentru asimilarea conţinuturilor; 

• Absenţa unor deprinderi de muncă sistematică în rândul elevilor; 

• Lacune în utilizarea eficientă a timpului acordat recapitulării şi sistematizării; 

• Neparticiparea elevilor la orele online. 

 

MĂSURI 

• Îmbunătăţirea  calităţii actului didactic; 

• Prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

• Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic;   

 

 

ARIA CURRICULARĂ NIVEL PREȘCOLAR 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONAT

OR 

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 
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 Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONAT

OR 

REZULTATE / 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

6 ”Citiți împreuna! Schimbați 

lumea!” – atelier de lectură 

15 Feb. 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

7 ”Pe urmele lui Ion Creangă, 

mărțișorul literaturii române” – 

activitate culturală 

1 – 8 Mar. 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

8 ”Ziua mondială a apei” 25 Mar 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

9 ”Toți suntem egali” 1 Apr 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

10 ”Cartea – prietena mea” – Ziua 

internațională a cărții pentru 

copii 

1 Apr 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

11 ”Zâmbește pentru viitor” – 

Colgate și Crucea Roșie, filiala 

Buzău 

25 Mai 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

12 ”Octavian Goga, Lucian Blaga, 

Tudor Arghezi” – atelier de 

lectură 

Apr – Mai 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

13 ”1 Iunie – Ziua internațională a 

copilului” – desene pe asfalt 

28 Mai 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

14 ”Ziua mondială a mediului – 

povestea mamei natură” 

9 Iun 2021 Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

15 ”Ce este și cum erupe un 

vulcan” – experiment științific 

22 Iun 

2021 

Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

16 ”Călători prin lectură” – 

scriitorii lunii iunie – Otilia 

Cazimir, Mihai Eminescu 

Iun 2021 Bălan Melania 

Vlad Mihaela 

Raport de activitate 
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 16. PROIECTE / PARTENERIATE 

 

 

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 

17. ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

- Documentele de proiectare corect 

elaborate şi în concordanţă cu 

Curriculum National; 

- Metode şi procedee de lucru variate, 

moderne; 

- Activităţi variate de învăţare care 

plasează in centru copilul; 

- Adaptarea planificării săptămânale la 

activitățile on-line 

- Provenienta unor copii din familii cu 

posibilitati modeste, care nu manifesta 

interes pentru educatia copiilor, fapt 

care duce la intrarea copiilor in 

gradinita cu un bagaj redus de 

cunostinte 

- Lipsa de experianță a parinților în 

folosirea tehnologiei moderne 

- Lipsa unor dispozitive performante care 

să permită copiilor conectarea la 

platformele educaționale 

Nr. 

crt. 

TITLU PROIECT PERIOADA NR. CONTRACT/NR. 

ÎNREGISTRARE 

4.  ”Mândru-i portul strămoșesc” – 

Proiect educațional, Acord de 

parteneriat cu  GPP Nr.56 Oradea 

An școlar 2020 - 

2021 

2594 / 21.10.2020 

5.  ”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 
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 - Buna colaborare cu părinții care au 

manifestat interes pentru activitatea 

desfășurată on-line 

- Toți copiii au beneficiat de fișe de lucru 

printate, primite săptămânal de la 

educatoare 

- Participarea la concursurile preşcolare; 

- Adaptarea spatiului / mediului 

educational la nivelul de invatamant 

prescolar 

- Buna colaborare cu CDI reprezentat de 

prof documentarist Marin Adelina 

 

- Copiii cu cerințe speciale nu sunt 

avantajați de învățământul on-line, 

având nevoie de îndrumare din partea 

educatoarei 

 

 

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 absenteism in 

randul copiilor 

 

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 ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

 

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 2019; 

 - S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul trecut şcolar prin centralizarea datelor culese de la 

comisii;  
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 -  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 totodata asigurând respectarea normelor ce se impun in conditiile 

pandemiei de Covid 19, datoriă căreia învățământul s-a desfășurat și online pe diferite platforme 

educaționale. 
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 • Analiza SWOT a activităţii comisiei  

➢  PUNCTE TARI  

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară  

- centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea îmbunătăţirii 

climatului instructiv-educativ  

 - întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar trecut la termenul 

stability 

➢ PUNCTE SLABE  

- există deficienţe în monitorizarea activitaţilor  

➢ AMENINŢĂRI - munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp  

si datorită supraîncărcării cu alte activităţi şcolare si extraşcolare există posibilitatea să nu fie 

îndeplinite toate sarcinile  

➢ OPORTUNITĂŢI - disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini  

activitatea acestei comisii  

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 PERFECȚIONARE CONTINUĂ 

 

         În semestrul al II-lea din anul școlar 2020-2021  în cadrul Comisiei de perfecționare și 

dezvoltare profesională au fost îndeplinite în continuare  obiective stabilite la începutul anului 

școlar. 

 La sfârșitul anului școlar, situația perfecționării a fost următoarea: 
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 GRADUL DIDACTIC I 

- prof. Documentarist Marin Nicoleta-Adelina - Profesori Documentariști - a susținut Inspecția 

specială și a obținut Gradul Didactic I în învățământ; 

GRADUL DIDACTIC II 

- Prof. Tudose Vasile – disciplina Educație fizică și sport - a susținut inspecția IC2 / seria 

2021-2022; 

- Prof. Ungureanu Costel – disciplina Religie – a susținut inspecția IC2 / seria 2021-2022; 

- Prof. Ceaușel Dragoș – disciplina Educație fizică și sport - a susținut inspecția IC2 / seria 

2021-2022; 

DEFINITIVAT 

- prof. Micu Nicoleta - Limba franceză - a  susținut IC2 și examenul de definitivat; 

- prof. Constantin Raluca Romanița - Discipline tehnice - a  susținut IC2 și examenul de definitivat; 

- prof. Babici Ion - Discipline tehnice - a  susținut IC2 și examenul de definitivat; 

 

 

COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE A MUNCII 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONATOR REZULTATE/DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1.  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 

2.  Elaborarea şi prelucrarea 

instrucţiunilor de securitate 

şi sănătate în muncă pentru 

elevi.  

Ing. Duca Mihaela 

 

Profesorii diriginți 

Procesele verbale semnate de 

elevi 

3.  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 

4.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii (instructaj 

Ing. Duca Mihaela 

Adm. Stoica Carmen 

Fişele individuale de protecţia 

muncii 
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periodic și instructaj 

suplimentar-COVID) 

5.  Şedinţa CSSM 14  

octombrie 

2020 

Ing. Duca Mihaela Proces verbal 

6.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Octombrie 

2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

7.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Noiembrie 

2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

8.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Decembrie 

2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

9.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Ianuarie 

2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

10.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Februarie 

2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

11.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Martie 2020 Ing. Rădulescu 

Adriana 

Fişele individuale de protecţia 

muncii 

12.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Aprilie 

2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

13.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Mai 

 2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

14.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Iunie  

2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

15.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

Iulie 

2020 

Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 

16.  Instruirea angajaţilor şi 

completarea fişelor de 

protecţia muncii 

August 2020 Adm. Stoica Carmen Fişele individuale de protecţia 

muncii 
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ANALIZA SWOT 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE 

 

Nr. crt. ACTIVITATEA DATA COORDONATOR REZULTATE / 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

1.  Pe urmele lui Mihai Eminescu 15.01.2021 Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

 

Raport activitate 

2.  Dor de Eminescu 15.01.2021 Prof. Ionașcu Carmen 

Prof. Stroe Anca 

Raport activitate 

3.  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 

 

4.  Mica Unire - activitate desfășurată 

online 

24.01.2021 Prof. Furtună Doina 

Simona 

Raport activitate 

Adeverință  

5.  Ziua Internațională a cititului 

împreună- Citiţi împreună! 

Schimbaţi Lumea! 

15.02.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport de activitate 

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; 

◼ Măsurile pentru prevenirea infecțiilor cu Covid au 

fost aplicate eficient. 

Puncte slabe 

◼ Unii elevi nu acordă importanţa necesară instruirii din 

domeniul SSM, nu respectă regulile de SSM(la practică 

vin fără echipament de lucru, nu poartă masca de protecție 

în timpul orelor de curs); 

◼ Cabinetul de SSM nu a putut fi utilizat semestrul acesta , 

din cauza faptului că se află în Corpul Tehnic, aflat în 

reabilitare. 

                   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; 

◼ Lucrările de construcție din curtea liceului; 

◼ Virusul Covid. 
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 Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

 

6.  Săptămâna siguranței pe Internet 10–14 

februarie 

2021 

Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

 

Raport de activitate 

7.  Eveniment de celebrare a 165 de ani 

de la dezrobirea romilor – Fundația 

Agenția de Dezvoltare Comunitară 

Împreună în parteneriat cu Asociația 

HoltIS 

24.02.2021 Prof. Balaș Tatiana Certificat de 

participare 

Fotografii 

8.  Pe urmele lui Ion Creangă – 

mărțișorul literaturii române 

1-

08.03.2021 

Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport de activitate 

9.  Sesiunea Națională ”Dezvoltarea 

abilităților de viață independentă” -  

eveniment organizat de Asociația 

HoltIS în cadrul proiectului 

„Împreună pentru viitor” în 

parțeneriat cu Reprezentanța 

UNICEF în România. 

08.03.2021 Prof. Balaș Tatiana Certificat de 

participare 

Fotografii 

10.  Săptămâna Meseriilor 15.03.2021 Prof. Florescu Carmen 

Prof. Duca Mihaela 

Prof. Ștefan Viorel 

Prof. Jurubiță Ionel 

Prof. Ciugulea 

Gabriela 

Prof. Mușat Cristina 

Prof. Badea Mihaela 

Prof. Stanemir 

Marioara 

Raport de activitate 

11.  St Patrick’s Day – Ziua Națională a 

Republicii Irlanda – activitate 

organizată online 

17.03.2021 Prof. Balaș Tatiana Raport de activitate 

12.  Ziua Mondială a Apei 25.03.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Prof. Stoica Daniela 

Prof. Duca Mihaela 

Raport de activitate 
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 Prof. Lăzăroiu Liliana 

13.  Cartea – prietena mea / Ziua 

Internațională a Cărții pentru Copii 

1.04.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

 

14.  4 mai – Ziua Națională a Inimii 5.05.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Prof. Zahiu Paula 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Prof. Petre Mirela 

 

15.  Vizitarea Muzeului Național de 

Istorie Naturală ”Grigore Antipa” – 

online 

11.05.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport de activitate 

16.  Azi elev de gimanziu, mâine elev de 

liceu 

20.05.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport de activitate 

17.  Zâmbeşte pentru viitor – Colgate şi 

Crucea Roşie- filiala Buzău 

25.05.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Prof. psihopedagog 

Rusu Alina 

Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

18.  1 iunie- Ziua Internațională a 

copilului 

28.05.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Prof. Pavel Mariana 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Inst. Bălan Melania 

Inst. Vlad Mihaela 

Raport de activitate 

Fotografii 

Expoziție lucrări 

19.  Evenimentele zilei de 5 iunie – Ziua 

Mondială a Mediului, Ziua Națională 

a Învățătorului 

5.06.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Prof. Stoica Daniela 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Raport de activitate 

20.  Henri Marie Coandă – inventatori 

care au schimbat lumea 

7.06.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Raport de activitate 
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21.  Octavian Goga – profetul Marii 

Uniri 

7.06.2021 Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Prof. Ionașcu Carmen 

Prof. Stroe Anca 

Raport de activitate 

22.  Scriitori născuți vara Iunie-iulie 

2021 

Prof. documentarist 

Marin Nicoleta 

Adelina 

Prof. Ionașcu Carmen 

Prof. Stroe Anca 

Prof. Dalaban Carmen 

Prof. Gheorghe Olivia 

Raport de activitate 

 

 

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 

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.  SELFIE for work-

based learning 

(WBL) 

Educație European Scopul proiectului – utilizarea 

tehnologiei în procesele de 

predare - învățare. 

EU Science Hub 

3. 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 

4. Liga elevilor 

meseriași 

Educație civică 

Formare 

profesională 

Național Proiectul își propune crearea la 

nivel național a LEM, organism 

care să încerce rezolvarea 

problemelor din învățământul 

-Ministerul Educației și 

Cercetării 

-OMV Petrom 
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 profesional și tehnic și 

promovarea acestui tip de 

învățământ 

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 

Neguvernamentală 

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 

8. ”Hai la facultate! 

Program de vară 

pentru elevi de liceu - 

StudUPB”  

Proiect privind 

Învățământul 

Secundar (ROSE) – 

Schema de granturi 

pentru universități 

(SGU-PV) 

Educație 

tehnologică 

Național Programul de vară vizează 

familiarizarea elevilor cu 

formele de învățământ și 

specializările Universității 

Politehnice București 

Universitatea 

Politehnică București 
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 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 

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 

Prof. Florescu 

Carmen 
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 Calendarul activităților europene 

„european Vocational skills Week 

2020” 

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 
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 13.  Marin Andrei 

Cătălin 

XI B III Concurs în cadrul proiectului 

”Integritate – pașaport către 

libertate” 

Prof. Mihălcescu 

Iuliana 

14.  Lăcustă Crina 

Marusia 

XI C Mențiune Concurs în cadrul proiectului 

”Integritate – pașaport către 

libertate” 

Prof. Balaș Tatiana 

15.  Panțuru Robert 

Alin 

XI B Premiul special 

al juriului 

Concurs în cadrul proiectului 

”Integritate – pașaport către 

libertate” 

Prof. Mihălcescu 

Iuliana 

16.  Merişan Cristian IX A Diplomă de 

participare 

Concurs cu participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” – mai 2021 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

17.  Răghinaru 

Cristina 

IX A Diplomă de 

participare 

Concurs cu participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” – mai 2021 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

18.  Dragomir 

Andreea 

IX A Diplomă de 

participare 

Concurs cu participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” – mai 2021 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

19.  Marin Andrei 

Cătălin 

XI B Mențiune Concurs cu participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” – mai 2021 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

20.  Mihăilă Emil 

Carol 

XI C Mențiune Concurs cu participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” – mai 2021 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

21.  Frone Aurelia 

Florența 

X A Premiul II Simpozionul  Naţional de 

Comunicări Ştiinţifice 

Interdisciplinare, Ed. a X-a, 29 mai 

2021  

Prof. Cristescu 

Nicolae 

22.  Perțea Ionut 

Luca Vladimir 

IX A Premiul II Concurs NextLab Prof. Badea Mihaela 

 

ANALIZA 

SWOT 

 

Puncte tari: 

 

– 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.); 
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–   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; 
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 – 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. 

 

COMISIA PENTRU CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA DATA COORDONATOR REZULTATE/ 

DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

17.  „Buzăul citește” Mai-iunie 

2021 

Primăria Municipiului 

Buzău 

Consiliul Local Buzău 

 

Prof. Marin Adelina 

Profesorii diriginți  

Tabele și alte documente 

ce conțin achizițiile 

cărților, tabele cu 

semnături de primire, 

facturi etc 

18.  Festivitățile de 

absolvire ale claselor 

terminale 

Mai – 

iunie 2021 

Prof. Stoica Daniela 

(XII A) 

Prof. Ionașcu Carmen 

( XII B) 

Prof. prof. Duca 

Mihaela ( XI D 

profesională) 

Fotografii   

Pagina de Facebook 

Sit-ul liceului 
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 Prof. Ungureanu 

Costel (XI E 

profesională) 

Prof. Costianu Irina ( 

II B Postliceală) 

19.  „Jurnal de autoizolare” Mai  

2021 

Prof. Balaș Tatiana 

Prof. Furtună Doina – 

Simona 

 

Jurnalul de autoizolare  

Emisiune TV 

https://www.newsbuzau.r

o/tv/tv-news-buzau-

emisiuni/46823-video-tv-

news-buzau-alternative-

culturale-jurnal-de-

autoizolare-liceul-

tehnologic-henri-

coanda?fbclid=IwAR1lP

u-t-

350o0xXxkMbZur8j65cu

1ZkGU19jy0qm5_cuxQ

RjfMYWGbR03U 

 

20.  Monitorizarea activității 

elevilor în vederea 

încheierii cu succes a 

anului școlar 

Aprilie-

iunie 2021 

Prof. diriginți Cataloagele școlare 

Date statistice colectate 

de către secretariat 

 

21.  Promovarea ofertelor 

educaționale ale 

anumitor universități; 

activități de orientare 

către cariera militară 

Aprilie – 

mai 2021 

Prof. diriginți 

Prof. Furtună 

Doina – 

Simona 

Prof. Florescu 

Carmen 

Prof.  Duca 

Mihaela 

 

22.  Incheierea situațiilor 

școlare, raportarea 

Iunie – 

iulie 2021 

Prof. diriginți Documentele școlare 

https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
https://www.newsbuzau.ro/tv/tv-news-buzau-emisiuni/46823-video-tv-news-buzau-alternative-culturale-jurnal-de-autoizolare-liceul-tehnologic-henri-coanda?fbclid=IwAR1lPu-t-350o0xXxkMbZur8j65cu1ZkGU19jy0qm5_cuxQRjfMYWGbR03U
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 finală, predarea 

cataloagelor 

23.   „Hai la Facultate! 

Programul de vara – 

StudUPB” 

Iulie 2021 Universitatea 

Politehnica București 

Prof. Petre Mirela – 

coordonator la nivelul 

liceului 

Prof. Belu Dumitru – 

prof. însoțitor 

Prof. diriginți care au 

coordonat organizarea 

grupului de elevi ( 

informații, documente 

necesare): 

Prof. Stroe Anca 

Prof. Mihălcescu 

Iuliana 

Prof. Balaș Tatiana 

Prof. Lăzăroiu Liliana 

Documente incluse în 

mapa Comisiei de 

promovare 

24.  Săptămâna siguranței 

pe Internet  

Februarie 

2021 

Profesori diriginți Mapa profesorului 

documentarist 

25.  Pe parcursul celor două semestre, profesorii diriginți s-au implicat în activități comune cu 

profesorul documentarist și cu profesorul consilier educativ, care au întocmit rapoartele de 

activitate și le-au inclus în rapoartele semestriale.  

 

18. ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: 

- Implicarea tuturor diriginților în activitatea de consiliere și orientare în scopul asigurării 

frecvenței școlare 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 s-au  interesat de situația școlară a elevilor 

chiar dacă elevii și-au desfășurat activitatea online. 
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 Puncte slabe: 

- Existența unui număr (redus) de părinți care nu au sprijinit activitatea profesorului diriginte, 

care nu au manifestat niciun interes asupra activității școlare a copilului, profesorul diriginte 

împreună cu direcțiunea și cu alți colegi au găsit soluții pentru sprijinirea elevilor cu 

probleme. 

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; 

- 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 preconizate 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  PENTRU PROMOVAREA OFERTEI     ȘCOLARE ȘI A IMAGINII ȘCOLII 

 

 

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. 
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 ➢ 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 al II-lea 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. In data de 14 aprilie 2021 a avut loc o întâlnire online a cadrelor didactice implicate in 

campania de promovare, în presa scrisă si radio-TV, a ofertei de școlarizare pentru anul 

școlar următor, conform procesului-verbal atașat, nr. 1657/15.06.2021; 

4. In perioada 16-17.03.2021, în cadrul Săptămânii Meseriilor, s-au desfășurat activitățile 

„Caravana meseriilor la Liceul Tehnologic Henri Coandă” și „Meseria face diferența”. 

Activitățile au avut drept obiectiv promovarea ofertei educaționale în rândul elevilor de 

clasa a VIII-a conform raportului de activitate nr. 581/18.03.2021; 

5. In luna mai 2021, cadrele didactice au vizitat școli gimnaziale din județ în vederea 

promovării ofertei educaționale; 

6. Promovarea în mass-media locală s-a efectuat cu maximă implicare a responsabilului 

ariei Tehnologii și a consilierului educativ; 

7. In perioada 16-26 iulie un grup de elevi însoțiți de un cadru didactic au participat, timp 

de două săptămâni, la o activitate de promovare a ofertei educaționale pentru 

învățământul superior organizată de Universitatea Politehnica din București. Aceasta 

activitate a fost promovată în mass media locală popularizând astfel imaginea și numele 

http://www.henricoandabuzau.ro/
https://www.facebook.com/HenriCoandaBz
https://www.facebook.com/liceultehnologic.henricoanda.3/videos/2718732911714981
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 Liceului Tehnologic Henri Coandă, dar și preocuparea intensă a acestuia pentru 

menținerea parteneriatelor instituției cu alte instituții și pentru dezvoltarea socio-

profesională a elevilor săi. 

 

      Puncte tari: 

• Promovarea intensă a unei imagini 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; 

• Bugetul aprobat de Consiliul local a fost suficient pentru a acoperi promovarea în mass 

media locală, cel mai mare din ultimii ani. 

Puncte slabe: 

• Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea imaginii şcolii; 

• Nerealizarea în întregime a planului de școlarizare, consecință a implicării parțiale a 

direcțiunii, a nerespectării planului de activități, în special programarea echipelor care 

urmau să promoveze oferta educațională în școlile gimnaziale, a încheierii cu întârziere 

a contractelor de promovare cu mass media locală, a lipsei de motivare a cadrelor 

didactice și a dezinteresului elevilor. 

Oportunităţi: 

• Creşterea numărului de parteneriate locale, regionale, naţionale şi internaţionale; 

• Promovarea învăţământului profesional şi tehnic în parteneriat cu autorităţile locale şi 

agenţii economici. 

• Realizarea în întregime a planului de școlarizare printr-o mai bună organizare a activității 

de promovare și prin identificarea unor strategii eficiente. 

Ameninţări: 

• Scăderea numărului de elevi absolvenți ai ciclului gimnazial cu urmări negative asupra 

planului de școlarizare. 

 

Concluzii: 

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” a propus o campanie adaptată la metodele moderne de 

informare în masă a publicului, cu privire la activitatea educaţională din şcoală şi oferta 

educaţională pentru anul şcolar 2021-2022.  

 

 



 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU 
Str. Horticolei, nr. 50; Telefon 0238/710650, 0238/445570; Fax 0238/710650 

E-mail: liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com, Web: www.henricoandabuzau.ro 

 

  

COMISIA  PENTRU PROGRAMUL LAPTE ȘI CORN 

 

 

Activitatea comisiei in anul scolar 2020 – 2021 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 au beneficiat de acest program un numar de 30 prescolari cu o 

frecventa regulata. 

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. 

In anul scolar 2020 – 2021 Consiliul Judetean Buzau si Inspectoratul Scolar Judetean Buzau 

au solicitat evidenta produselor lactate si fructelor la sfarsitul semestrului I si la sfarsitul anului 

scolar. 

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. 

 

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

 

În anul școlar 2020-2021, 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 



 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU 
Str. Horticolei, nr. 50; Telefon 0238/710650, 0238/445570; Fax 0238/710650 

E-mail: liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com, Web: www.henricoandabuzau.ro 

 

 - 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 şi după întoarcerea 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, liceu şi profesională, ADȘ, SERAL, 

Postliceală) au beneficiat zilnic, de materialele 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. 
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Pe lângă cele menţionate mai sus în colaborare cu C.D.I.-ul au mai fost realizate şi 

următoarele activităţi în semestrul al II lea: 

 

  

I. Activități pedagogice 

Nr. 

Crt. 

Data/ 

perioada 

Activitatea Grup țintă 

Nr. 

participanţi 

Responsabil/i Rezultate 

Parteneri implicaţi 

1.  Ianuarie – 

iulie 2021 

 

Iniţiere în cercetarea 

documentară 

Elevii 

liceului-  

498 elevi 

Prof. doc. Marin 

Adelina 

Însuşirea de noi 

cunoştinţe din 

domeniul 

infodocumentar 

2.  Ianuarie – 

iulie 2021 

 

 

Vizionare filme 

documentare 

Elevii 

liceului- 

498 elevi şi 

10 cadre 

didactice 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-Adelina 

Dobândirea de noi 

cunoștințe- Raport 

activitate 

3.  Ianuarie – 

iulie 2021 

 

Consiliere și orientare 

școlară și profesională 

Elevii 

liceului- 

836 elevi şi 

15 cadre 

didactice  

Prof. doc. Conștientizarea 

alegerii unei profesii în 

raport cu pregătirea 

profesională – registrul 

de activități 

4.  Aprilie – 

mai 2021 

Ateliere de lectură – 

Ocatavian Goga, Lucian 

Blaga, Tudor Arghezi, 

George Topârceanu 

Preşcolarii, 

Elevii 

liceului- 

534 elevi şi 

20 cadre 

didactice 

Prof.doc. Promovarea lecturii şi 

a culturii prin exemple 

pozitive de conduită 

5.  20 mai 2021 Azi elev de gimanziu, 

mâine elev de liceu 

Elevi din 

şcolile 

gimnaziale- 

100 elevi şi 

10 cadre 

didactice 

Prof.doc./ 

cadre didactice 

Promovarea ofertei 

educaţionale 

6.  25.05.2021 Zâmbeşte pentru viitor – 

Colgate şi Crucea Roşie- 

filiala Buzău 

Preşcolarii- 

 

36 

preşcolari şi 

4 cadre 

didatice 

Prof.doc./prof. 

psihopedagog 

Promovarea unei 

conduite potrivite 

pentru igiena orală 

 

PARTENER – 

SOCIETATEA 

NAŢIONALĂ DE 

CRUCE ROŞIE-filiala 

Buzău 

7.  28.05.2021 

 

1 iunie- Ziua 

Internațională a 

copilului 

Preşcolarii 

a IX-a A 

a X-a A- 

86 elevi şi 6 

cadre 

didactice 

Prof. doc. Localizarea 

evenimentului în 

context internaţional 

8.  05.06.2021 

 

Evenimentele zilei de 5 

iunie 

a IX-a 

A,B,D  

Prof. doc. Sărbătoririrea Zilei 

Mondiale a Mediului și 
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a X-a A 

100 elevi şi 

6 cadre 

didactice 

Ziua națională a 

Învățătorului  

9.  07.06.2021 

 

Octavian Goga – profetul 

Marii Uniri 

Elevii 

liceului- 

75 elevi şi 5 

cadre 

didactice 

Prof. doc. Cunoașterea 

personalității lui O. 

Goga 

10.  22.06.2021 Ce este şi cum erupe un 

vulcan? – experiment 

ştiinţific 

Preşcolarii 

 

36 

preşcolari 

Prof.doc. Însuşirea de noi 

cunoştinţe 

11.  Iunie-iulie 

2021 

 

Scriitori născuți vara Elevii 

liceului 

498 elevi 

Prof. doc. Discutarea unor 

materiale ppt despre 

scriitori născuți în 

anotimpul vara  

 

II. Activităţi culturale 

 

Nr. 

Crt. 

Data/ 

perioada 

Activitatea Grup țintă 

Nr. 

participanţi 

Responsabil/i Rezultate 

Parteneri implicaţi 

1.  14-15 

ianuarie 

2021 

Ziua Culturii Naționale 

- Mihai Eminescu, 

medalion literar 

Preşcolarii, a 

IX-a B, C, D, 

a XI-a 

A,B,C, D, a 

XII-a A – 

elevii 

liceului/ 

836 elevi şi 9 

cadre 

didactice 

Prof. doc. Dezvoltarea gustului 

pentru cultură si 

constientizarea 

adevaratelor valori 

2.  23.01.2021 24 ianuarie – Ziua 

Principatelor Române 

sub domnia lui 

A.I.Cuza 

Preșcolarii, 

elevii liceului 

95 elevi şi 6 

cadre 

didactice 

Prof. doc. Identificare zilei de 24 

ianuarie în context 

cultural şi cultivarea 

sentimentului national 

3.  15.02.2021 Ziua Internațională a 

cititului împreună- 

Preşcolarii, 

a IX- a A 

Prof. doc. Dezvoltarea gustului 

pentru lectură 
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 Citiţi împreună! 

Schimbaţi Lumea! 

65 elevi şi 6 

cadre 

didactice 

PARTENER – CITIM 

ÎMPREUNĂ 

ROMÂNIA  

4.  21.02.2021 Ziua Internațională a 

limbii materne 

a IX- a A Prof. doc. Promovarea diversității 

lingvistice și culturale și 

multilingvismul 

5.  10 – 14 

februarie 

2021 

Săptămâna siguranței 

pe Internet 

Elevi și cadre 

didactice- 

498 elevi şi 

37 cadre 

didactice 

Prof. doc./ cadre 

didactice 

Cunoașterea noțiunilor 

de siguranță vs. 

cyberbulling 

PARTENER – 

ORGANIZAŢIA 

SALVAŢI COPIII prin 

Programul ORA DE 

NET 

6.  1-8 martie 

2021 

Pe urmele lui Ion 

Creangă – mărțișorul 

literaturii române 

Elevii 

liceului- 

250 elevi şi 

preşcolari şi 

6 cadre 

didactice 

Prof. doc./ prof. 

lb. română 

Cunoasterea datelor 

despre viata, opera 

scriitorului 

7.  25 martie 

2021 

Ziua Mondială a Apei Preşcolarii, a 

IX-a A, a X-a 

A- 60 elevi şi 

2 cadre 

didactice 

Prof.doc./ 

prof.geografie 

Conştientizarea 

importanţei apei 

8.  Martie 2021 Concurs de cultură 

generală 

a IX-a A 

30 elevi  

Prof. doc. Dezvoltarea spiritului 

competitiv 

9.  1 aprilie 

2021 

Toţi suntem egali Preşcolarii 

36 preşcolari 

şi 3 cadre 

didactice 

Prof.doc. Cunoaşterea drepturilor 

copilului 

10.  01.04.2021 Cartea – prietena mea / 

Ziua Internațională a 

Cărții pentru Copii 

Preșcolarii 

36 preşcolari 

şi 3 cadre 

didactice 

Prof. doc. Promovarea și 

încurajarea lecturii în 

rândul preșcolarilor 

11.  5.05.2021 4 mai- Ziua națională a 

inimii 

a X-a A, 

a X-a B 

Prof. doc. Conștientizare rolului pe 

care îl are inima pentru 
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III. Activităţi de comunicare şi promovare a fondului documentar şi activităţilor CDI 

 

Nr. 

crt 

Data/ 

perioada 

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate 

-60 elevi  fiecare dintre noi- 

Raport activitate 

12.  5.05.2021 Incursiune în lumea 

scrisului și a cărții 

a IX-a A/ 

elevii liceului 

50 elevi 

Prof. doc. Sărbătorirea Zilei 

Mondiale a Cărții și a 

Drepturilor de autor- 

Raport activitate 

13.  10.05.2021 Triplă semnificație 

istorică 

Elevii 

liceului- 75 

elevi şi 3 

cadre 

didactice 

Prof. doc. Cunoașterea 

evenimentelor legate de 

ziua de 9 mai 

14.  11.05.2021 Vizitarea Muzeului 

Național de Istorie 

Naturală ”Grigore 

Antipa” – online 

a IX-a A, a 

XI-a A 

-58 elevi 

Prof. doc. Promovarea și 

încurajarea dorinței de 

cunoaștere și de vizitare 

a locurilor importante 

din țara noastră 

15.  7 iunie 2021 

 

Henri Marie Coandă – 

inventatori care au 

schimbat lumea 

Elevii 

liceului/ 120 

elevi 

 

Prof. doc. Cunoașterea invențiilor 

care au schimbat lumea 

16.  9 iunie 2021 Povestea mamei Natură 

– Ziua Mondială a 

Mediului 

Preşcolarii- 

36 preşcolari 

Prof.doc. Cunoaşterea importanţei 

mediului 

17.  12 iunie 

2021 

Călător prin lectură – 

scriitorii lunii iunie: 

Otilia Cazimir , Mihai 

Eminescu 

Preşcolarii- 

36 preşcolari 

şi 3 cadre 

didactice 

Prof.doc. Promovarea lecturii şi a 

culturii 

18.  19 iunie 

2021 

 

George Călinescu a IX-a B- 

29 elevi 

Prof. doc. Cunoașterea datelor 

despre autor 
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 1.  

 

Mai- iulie 

2021 

Recuperarea 

manualelor școlare 

 

Elevi din 

clasele a IX-a 

- a XII-a 

prof. doc. Marin 

Adelina 

Fiecare elev a predat 

manuale gratuite pe care 

le-a folosit în procesul 

educativ. – dosar manual 

școlare 

2.  

 

Ianuarie -

iulie 2021 

Expoziții tematice de 

carte cu scriitorul lunii, 

ianuarie,februarie, 

martie, aprilie, mai, 

iunie, iulie. 

Elevii şi 

cadrele 

didactice ale 

liceului 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta- Adelina 

Expoziţii tematice în 

funcţie de evenimentele 

care au avut loc, scopul 

acestora fiind acela de a 

promova fondul 

documentar al CDI-ului. 

 

3. 

Februarie 

ianuarie - 

iulie 2021 

Realizarea de materiale 

informative 

Elevii şi 

cadrele 

didactice ale 

liceului 

Prof. doc. Marin 

Nicoleta-  

Adelina 

În funcţie de cerinţe au 

fost realizate anunțuri 

pentru evenimentele care 

au avut loc în CDI sau în 

școală. 

IV. Activităţi de gestionare a fondului documentar 

 

Nr. 

crt 

Data/ 

perioada 

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate 

1. Ianuarie – 

martie 2021 

Activități de 

inventarierea și 

verificare a fondului 

documentar 

Utilizatorii 

CDI 

Prof. doc. Marin 

Adelina 

Inventarierea și 

verificarea a fondului 

documentar. 

2. Ianuarie – 

iulie 2021 

Organizarea colecțiilor 

CDI 

Utlizatorii 

CDI 

Prof. doc. Marin 

Adelina 

În permanență s-a 

organizat fondul 

documentar conform 

CZU și  a Margaretei 

documentarelor. S-a 

realizat o colecție cu 

documente specifice 

culturii tehnologice. 

 

 

PROIECTE/PARTENERIATE 
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PREMII OBȚINUTE 

Nr. 

crt. 

NUME ȘI 

PRENUME  

ELEV 

CLS. PREMIUL OLIMPIADĂ/ 

CONCURS/ 

SIMPOZION 

NIVEL COORDO

NATOR 

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.  Merişan Cristian a IX –a A Diploma 

de 

participare 

Concurs cu 

participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” 

– mai 2021 

Naţional Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

Nr. 

crt. 

TITLU PROIECT/PARTENERIAT PERIOADA NR. CONTRACT/NR. 

ÎNREGISTRARE 

6.  Proiect național ”Ascultă 5 minute de muzică 

clasică” 

An şcolar 2020-2021 Cf. protocol 

nr.288/15.03.2018- 11867/ 

02.10.2020 

7.  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 

8.  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 

9.  Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic 

”Henri Coandă” Buzău și Centrul Cultural 

”Alexandru Marghiloman” Buzău 

An școlar 2020-2021 214/04.12.2020 

10.  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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 4.  Răghinaru Cristina a IX –a A Diploma 

de 

participare 

Concurs cu 

participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” 

– mai 2021 

Naţional Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

5.  Dragomir Andreea a IX –a A Menţiune Concurs cu 

participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” 

– mai 2021 

Naţional Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

6.  Marin Andrei Cătălin a XI-a B Menţiune Concurs cu 

participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” 

– mai 2021 

Naţional Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

7.  Mihăilă Emil Carol a XI-a C Menţiune Concurs cu 

participare naţională 

“Stil de viaţă sănătos” 

– mai 2021 

Naţional Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

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

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

9.  Ciurea Valentina 

Mona 

a XI-a C II Concursul de fabule 

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

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

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

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

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 

12.  Mihăilă Emil Carol a XI-a C Menţiune Concursul de fabule 

”Grigore 

Alexandrescu” ediția 

a V-a, 2020 

Local Prof. doc. 

Marin 

Nicoleta-

Adelina 
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 13.  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 2020-2021 

 

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 „Adaptează-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 

13. Februarie – mai 2021 – adeverinţă de participare – „Săptămâna meseriilor” organizat în 

parteneriat cu şcolile gimnaziale din judeţ 

14. 12 februarie 2021 – adeverinţă de participare – „Siguranţa pe Internet” workshop – Soluţii, 

acţiuni, exemple de bune practici, organizat de CCD Buzău 
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 15. 7 martie 2021 – adeverinţă curs „Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP” – Activitate de 

formare şi perfecţionare susţinută de SELLification 4EDUcation 

16. 8 martie 2021 – certificat de participare „Art-terapia în recuperarea copilului cu CES” 

organizat de CCDR Buzău 

17. 4 aprilie 2021 - adeverinţă curs „Elevul tău este un geniu” – Activitate de formare şi perfecţionare 

susţinută de SELLification 4EDUcation 

18. 15-16 aprilie 2021 – diplomă participare la Comunicările Ştiinţifice din cadrul Simpozionului 

Internaţional „Performanţă şi competitivitate în Societatea cunoaşterii” organizat de 

Universitatea Valahia din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

19. 17 aprilie 2021 – adeverinţă de participare – Proiect judeţean „Inovaţii pedagogice în educaţia 

online”, rganizat de CCDR Buzău 

20. 24 aprilie 2021 – certificat de participare „Conferinţa Internaţională – Rolul educaţiei în 

Societatea Contemporană”, organizat de CCDR Buzău 

21. Aprilie –mai 2021 – adeverinţă de participare – „Clasa rezilientă” curs de perfecţionare organizat 

de CCD Buzău 

22. 28 mai 2021 – adeverinţă participare – „Metode moderne pentru stimularea lecturii în rândul 

elevilor” – conferinţă pentru stimularea lecturii în cadrul Proiectului Buzăul citeşte 

23. Mai-iunie 2021 – certificat participare curs – „Profesor real într-o şcoală virtuală” organizat de 

Salvaţi Copiii România prin Programul „Ora de Net” - Activitate de formare şi perfecţionare 

24. Mai-iunie 2021 – responsabil distribuire KIT –uri Buzăul Citeşte 

25. 24 iunie 2021 - an şcolar 2020-2021 – certificat de competenţe digitale – Platforma de management 

educaţional Adservio  

26. 24 iunie 2021 - an şcolar 2020-2021 – certificat de formare – participarea la sesiunea de formare 

despre utilizarea platformei Adservio - Platforma de management educaţional Adservio  

27.  30 iunie 2021 – adeverinţă de participare în calitate de asistent la Examenul de Bacalaureat 

sesiunea iunie-iulie 2021, organizat la Centrul de examen Col. Pedagogic „S. Haret” Buzău 

28. 21 iulie 2021 – adeverinţă de participare în calitate de profesor asistent la Examenul de 

Titularizare 2021 – Comisia de coordonare a concursului pentru ocuparea posturilor în 

învăţământ – iulie 2021, la centrul de Concurs nr. 1 –Liceul Tehnologic „Gr. C. Moisil” 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” B 
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COMISIA PENTRU GESTIONAREA MANUALELOR ȘCOLARE GRATUITE 

 

 Comisia pentru gestionarea manualelor școlare gratuite, responsabil, prof. documentarist 

Marin Nicoleta-Adelina, a recuperat la sfârșitul semestrului al II-lea, manualele ce au fost 

distribuite gratuit. 

 

- cls. a IX a A     - au fost recuperate manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a IX a B     - au fost recuperate manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a IX a C  (profesionala) - nu au fost distribuite manuale școlare            

- cls. a IX a D  (profesionala)  - au fost distribuite manuale școlare                  

- cls. a X a A                   - au fost recuperate manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a X a B                 - au fost recuperate manuale școlare în proporție de – 100% 

- cls. a X-a C  (profesionala)  - 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 recuperate manuale școlare în proporție de – 100% 

-cls. a XI a B                - au fost recuperate manuale școlare în proporție de – 100%

   

-cls. a XI a C                          - au fost recuperate 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 recuperate manuale școlare în proporție de – 100% 

-cls. a XII a B                         - au fost recuperate manuale școlare în proporție de – 100% 

 

 

MĂSURI PRPOUSE 

Motivarea elevilor pentru participarea la pregătire suplimentară/ remedială 

Creșterea numărului de asistențe la ore. 

Participarea, într-o măsură mai mare, a cadrelor didactice la programe de  formare continuă 

Folosirea  resurselor pe care școala le pune la dispoziție 

Participarea în mai mare măsură la activități extracurriculare și la proiectele educaționale 

Măsuri privind învățământul online 

O colaborare mai eficientă a membrilor din cadrul unei catedre/arie curriculară 
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 CONCLUZII 

 

În semestrul al II- lea al anului școlar 2020 – 2021, activitatea instructiv – educativă s-a 

desfășurat conform planurilor manageriale, planurilor de activitate și planificărilor din cadrul 

comisiilor metodice. Procesul instructiv educativ s-a desfășurat, în prima parte a semestrului, 

online, iar după vacanța de primăvară, cu prezența fizică. Acest lucru a influențat, într-o mare 

măsură, rezultatele obținute la învățătură și a condus la participarea modestă a elevilor la 

examenul de bacalaureat și la examenele de certificare a calificării profesionale. 

Din cauza contextului pandemic, activitatea de instruire practică s-a desfășurat mai mult în 

atelierele școlii  decât la agenții economici parteneri. 

 

Activitățile de pregătire suplimentară/remedială, activitățile  extrașcolare și proiectele 

educaționale s-au  desfășurat,  în mare măsură, online.  Unitatea școlară a asigurat elevilor și 

profesorilor resursele necesare  pentru participarea  elevilor la  învățarea online.



 
 

 


