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În semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021 activitatea din cadrul liceului s-a bazat pe obiectivele 
generale şi operaţionale specifice stabilite la începutul anului şcolar prin planurile operaţionale 
elaborate care au avut la bază următoarele documente: 

- Planul  de Dezvoltare Instituţională al Liceului Teoretic „Axente - Sever” în perioada 
2018– 2022 

- Programul de Guvernare a României 
- Strategia Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu, în perioada 2020 – 2021. 

Obiectivul general  de la care am pornit în anul şcolar 2020 – 2021 a fost: mobilizarea şi 
antrenarea tuturor resurselor existente la dispoziţia şcolii pentru formarea unor cadre ca 
personalităţi deschise şi adaptabile la mutaţiile permanente ale societăţii, în strânsă legătură cu 
noile realităţi ale vieţii economice urmărind atingerea scopurilor educaţionale: 

Ministerul  
Educației  și  
Cercetării 



- crearea unui climat de ordine prin respectarea legislaţiei din domeniul învăţământului 
(Legea învăţământului, ordinele MENCS), a notelor şi notificărilor emise de MENCS, a 
regulamentelor interne etc.; 

- consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de învăţământ şi educaţie; 
- creşterea calităţii în educaţie; 
- optimizarea managementului educaţional; 
- formarea continuă a cadrelor didactice; 
- ameliorarea performanţelor generale ale elevilor; 
- întărirea şi diversificarea parteneriatelor educaţionale; 
- diversificarea acţiunilor educative şcolare şi extraşcolare; 
- îmbunătăţirea bazei materiale. 

 
Obiectivele operaţionale (specifice)  avute în vedere în semestrul I al acestui an şcolar au fost: 

1. Optimizarea activităţilor de îndrumare, evaluare şi control a procesului de învăţământ din 
şcoala noastră prin orientarea asistenţelor la lecţii în sensul urmăririi aspectelor legate de 
strategia educaţională din şcoală şi echilibrarea realizării obiectivelor informative cu cele 
formative şi educative. 

2. Optimizarea ofertei de educaţie pentru formarea iniţială şi pentru formarea elevilor prin 
liceul noastră, în concordanţă cu tendinţele de pe piaţa muncii. 

3. Conlucrarea efectivă între cei trei factori educaţionali: şcoala, familia şi comunitatea 
locală, în vederea obţinerii succesului şcolar. 

4. Valorificarea superioară a acţiunilor de perfecţionare în sensul imprimării caracterului 
interdisciplinar al procesului de învăţământ, a interconectării materiilor de studiu. 

5. Întărirea responsabilităţii întregii echipe didactice faţă de pregătirea elevilor. 
6. Reconsiderarea relaţiei profesor-director şi profesor-elev în sensul realizării capacităţilor 

de echilibru afectiv şi cognitiv. 
 

Prezenta analiză îşi propune să prezinte în prima parte o analiză a resurselor de care a dispus 
şcoala în semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021, iar în partea a II-a să prezinte o analiză a 
activităţii din cadrul procesului de învăţământ prin prisma rezultatelor obţinute. 

Pentru o analiză cât mai sintetică a problemelor vom prezenta o ANALIZĂ SWOT. 
 



I. RESURSE 
I.  A.  RESURSE MATERIALE 

 
PUNCTE TARI 

- 36 săli de clasă, cabinete şi laboratoare 
- Întreţinerea holurilor, birourilor şi laboratoarelor 

de chimie şi fizică din Corpul A. 
- Întreţinerea cabinetului medical 
- Montarea jaluzelelor din toate sălile corpului C 
- executarea lucrărilor de întreţinere a tuturor 

instalaţiilor din şcoală 
- reparațiii în unele săli de clasă  
- întreţinerea reţelei de internet în şcoală și 

instalarea rețelei wireless în corpul A 
- reabilitarea corpului C 
- montarea centralei termice Corp C  
- pregătirea din vară a spaţiilor unde se desfăşoară 

procesul de învăţământ. 
- Reparaţii curente  
- Obţinerea autorizaţiilor sanitare pentru toate 

clădirile unde se desfăşoară procesul instructiv 
educativ şi a autorizaţiilor ISCIR pentru 
centralele termice 

- Întreţinerea automatizărilor pentru centralele 
termice 

- Dotarea cu aparatură a sălilor de clasă pentru 
predarea online (calculatoare, tablete grafice, 
vidioproiectoare) 

- Dotarea cu mobilier a două săli de clasă și 
bibliotecă 

PUNCTE SLABE 
- fond de carte încă insuficient 

OPORTUNITĂŢI 
- valorificarea valenţelor parteneriatelor cu diferiţi 

agenţi economici 
- valorificarea iniţiativei şi creativităţii 

personalului didactic şi al elevilor 
- valorificarea deschiderii părinţilor elevilor faţă 

de îmbunătăţirea condiţiilor din şcoală 
- îmbunătăţirea fondului de carte şi reviste 

PERICOLE 
- tendinţele unor elevi spre distrugere 
- dezinteres (pasivitate) din partea unor 

cadre didactice faţă de problematica bazei 
materiale 

- finanţarea încă insuficientă a 
învăţământului 

- lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a 
elevilor pentru rezolvarea problemelor 
zilnice privind baza materială 

 
 
 



I.B.  RESURSE FINANCIARE 
PUNCTE TARI 

- fondurile alocate pentru salarii (suficiente şi la 
timp) în semestrul I al anului 2020 – 2021 

a)  fonduri pentru salarii – 1475,19 mii lei  
b) fonduri pentru utilităţi –63,39 mii lei  
c) venituri proprii –  29,62 mii lei 
- burse acordate 388 
a ) „Bani de liceu” – 10 burse 
a) burse de ajutor social  - 13 burse 
b) burse de studiu – 5 burse 
c) burse de performanţă – 6 burse 
d) burse de merit 314 burse 

PUNCTE SLABE 
- încă insuficientă maturitate a proiectelor 

de finanţare de care dispunem 

OPORTUNITĂŢI 
- creşterea veniturilor proprii prin valorificarea 

spaţiului excedentar şi închirierea sălii de sport 
şi a unor săli de clasă. 

PERICOLE 
 

 
 

I. C.  RESURSE UMANE 
I. C. 1. ELEVI 

PUNCTE TARI 
- 647 elevi cuprinşi în 22 clase: 
- 644 rămaşi la sfârşitul semestrului 
- Media de 29  elevi/ clasă 

PUNCTE SLABE 
- slaba pregătire a elevilor din şcoala 

generală 
- procentaj relativ mare de elevi care 

manifestă dezinteres total faţă de procesul 
de învăţământ 

- elevi cu carenţe serioase în educaţie 
dobândite până la venirea în şcoala 
noastră 

OPORTUNITĂŢI 
- îmbunătăţirea ofertei şcolare şi curriculare 
- calificările pe care le pregătim sunt solicitate pe 

piaţa muncii 
- creşterea responsabilităţii părinţilor şi elevilor 

din şcolile generale faţă de procesul de 
învăţământ 

PERICOLE 
- întârzierea găsirii unor soluţii pentru 

subvenţionarea elevilor care au dorinţă şi 
capacitate de a continua şcolarizarea (cu 
condiţii materiale precare) 

- lipsa motivaţiei pentru continuarea 
studiilor 

 
 

I. C.2. PERSONAL DIDACTIC 
 

 
PUNCTE TARI 
- acoperirea în totalitate a posturilor didactice cu 

personal calificat. 
- Personalul şcolii a fost format din 48 de angajaţi 

din care: 
- Profesori titulari: 26 în unitatea noastră din care 1 

titular în 2 şcoli 
- Profesori titulari cu catedre rezervate: 2 
- Profesori titulari – detaşaţi:  1 

PUNCTE SLABE 
- existenţa unor profesori care la ore ignoră 

cele mai elementare norme de metodică şi 
pedagogie 



- Profesori titulari  cu cartea de muncă în altă 
unitate:2 

- Suplinitori cu normă întreagă: 4 
- Suplinitori cu plata cu ora: 2 
- Pensionari: 0 
- Total personal didactic: 36 

Didactic auxiliar: 5 
Personal nedidactic: 7 

- absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare: 21 
(63,63%) 

- absolvenţi de studii postuniversitare/master: 15 
(45,45%) 

- formatori la nivel naţional: 0 
- formatori la nivel local: 4 
- cadre didactice cu titul de doctor: 3 
- gradul I: 18 
- gradul II: 10 
- definitivat: 6 
- debutanţi: 2 
 
OPORTUNITĂŢI 

- ofertă de locuri de muncă pentru tinerii 
absolvenţi 

- conştientizarea cadrelor didactice tinere despre 
faptul că „învăţământul este un apostolat” 

PERICOLE 
- lipsă de experienţă a personalului didactic 

tânăr pentru desfăşurarea actului didactic 
- eventuala lipsă de vocaţie pentru meseria 

de dascăl 
- motivaţia insuficientă pentru activitate 

din învăţământ 
- integrarea anevoioasă în cultura 

organizaţională a unor cadre didactice 
 

I. C .3. PERSONAL NEDIDACTIC 
 

 
Personalul nedidactic, în semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021 a fost în număr de 12 din care: 

- 5 didactic auxiliar 
- 7 nedidactic. 

 
 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 
 

PUNCTE TARI 
- întocmirea planificărilor calendaristice 

conform graficului, programelor în vigoare 
şi recomandărilor MENCTS; 

- organizarea, în luna septembrie 2020, a unei 
sesiuni  de formare pentru utilizarea 
platformei Moodel și folosirea 
instrumentelor de predare online; 

- organizarea, în luna octombrie 2020, a unei 
sesiuni  de informare şi formare a diriginţilor 
în aria curriculară Consiliere şi Orientare, 

PUNCTE SLABE 
- interes scăzut, manifestat de către unele 

cadre didactice, faţă de importanţa orelor de 
Consiliere şi Orientare; 

- reducerea acestor ore la simple ore de 
monitorizare a absenţelor elevilor, de 
„discursuri moralizatoare” şi critici la 
adresa unor elevi, şi mai puţin în direcţia 
monitorizării acestora; 

- funcţionarea, uneori, formală a unor 
Consiliului  Clasei; 



conform ROFUIPO.M. Nr. 5447/31.08.2020  
- existența în școală unei platforme 

educaționale pentru învățarea online 
- monitorizarea modului de aplicare a noilor 

programe de Consiliere şi Orientare prin 
efectuarea unor asistenţe la orele de 
dirigenţie – au fost efectuate 5 ore de 
asistenţă; 

- implicarea în proiecte rducaționale; 
- implicarea a numeroşi  elevi în diverse 

activităţi şcolare şi extraşcolare, colective de 
redactare a revistei şcolare, voluntariat; 

- legătura permanentă cu Consiliul 
Reprezentativ al Elevilor; 

- înfiinţarea „Comisiei pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul şcolar” şi 
elaborarea „Planului operaţional de reducere 
a fenomenului violenţei” în cadrul liceului 
nostru; 

- colaborarea cu Cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică, concretizată în prezenţa 
psihologului şcolar la orele de consiliere şi 
orientare, precum şi în consilierea 
psihopedagogică acordată unor elevi; 

- încheierea şi/sau continuarea unor 
parteneriate şcolare la nivel local, judeţean şi 
naţional; 

- derularea unor programe educaţionale ce 
vizează educaţia pentru sănătate, educaţie 
rutieră, prevenţia delicvenţei juvenile şi a 
consumului de droguri; 

- continuarea parteneriatului cu poliţia prin 
organizarea unor acţiuni comune cum ar fi: 

a) Prevenirea accidentelor rutiere  
b) Apelarea numărului de urgenţă 112 
c) Verificarea prezenţei elevilor la ore 
- toţi diriginţii au luat la cunoştinţă de Legea 

272/2004, cu privire la drepturile copilului; 

- lipsesc abilităţile de rezolvare a conflictelor 
şcolare în cazul unor profesori diriginţi; 

- tendinţa unor diriginţi de a lua măsuri 
punitive faţă de anumiţi elevi, fără o 
consultare a psihologilor şcolari; 

- colaborarea deficitară cu anumiţi părinţi şi 
neimplicarea acestora în proiecte 
educaţionale; 

- lipsa resurselor financiare şi materiale 
necesare derulării unor proiecte şcolare şi 
extraşcolare; 

- desfăşurarea unor ore de consiliere după 
ora 14, când o parte din elevi  pleacă din 
cauza navetei; 

- necesitatea alocării unui timp mare 
problemelor organizatorice ale clasei, 
având în vedere multitudinea situaţiilor 
problemă. 

OPORTUNITĂŢI 
- cadre didactice calificate, deschise 

perfecţionării şi însuşirii unor metode 
moderne de predare şi consiliere; 

- noile programe de Consiliere şi orientare, 
care oferă instrumentele necesare unei 
eficiente consilieri şi o largă plajă de acţiuni 
profesorilor-diriginţi; 

- lacunele înregistrate în rândurile elevilor în 
ceea ce priveşte educaţia, fapt ce oferă un 
vast câmp de acţiune în cadrul activităţii de 
consiliere; 

- existenţa unei Comisii  de Calitate, a unei 

PERICOLE 
- mediul social de provenienţă al elevilor, 

mulţi neinteresaţi de actul educaţional şi 
implicit de activitatea de consiliere; 

- influenţa grupului de prieteni care reduce 
uneori efectele educaţiei şi consilierii; 

- acutizarea unor fenomene sociale cu impact 
asupra stării generale a învăţământului; 

- problemele numeroase pe care trebuie să le 
rezolve diriginţii şi volumul mare de muncă 
la care trebuie să facă faţă; 

- neîncrederea manifestată de unii elevi şi 
părinţi faţă de activitatea de consiliere şi 



Comisii de prevenire a violenţei şcolare; 
- implicarea conducerii şcolii în activitatea 

educativă şi sprijinul acordat în acest sens; 
- atragerea elevilor în diverse activităţi şcolare 

şi extraşcolare; 
- valorificarea ideilor, cerinţelor şi aşteptărilor 

elevilor, exprimate în cadrul şedinţelor  cu 
reprezentanţii lor. 

efectele ei; 
- numeroşi părinţi plecaţi în străinătate şi 

prin urmare elevi nesupravegheaţi şi cu 
tendinţă de sustragere faţă de obligaţiile 
şcolare; 

- numărul mare de absenţe chiar dacă sunt 
motivate foarte multe. 

 
 



                                                       SITUAŢIE STATISTICĂ LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I 
AN ŞCOLAR 2020 - 2021 

 

Clasa 

Elevi inscrisi la 
inceput de an 

Elevi ramasi la 
sfarsitul 

semestrului 

Numar elevi 
promovati 

TOTAL 
PROMOVATI 

(%) 

Din care: 
Promovati pe 

medii: 
Corigenti la: 

Cu situatia 
scolara 

neincheiata 

  1 2 3 5 6 7 

  

Total 
din 

care: 
feminin 

Total 
din 

care: 
feminin 

Total 
din 

care: 
feminin 

5-
6.99 

7-
8.99 

9-
10 

1 
obiect 

2 
obiec 

te 

3 
obiec 

te 

4  
obiec 

te 

>4 
obiec 

te 
Total 

din 
care: 

feminin 

9 MI 28 10 28 10 28 10 100 %   10 18              

9 SNE 30 15 30 15 30 15 100%    11 19              

9 SN 28 11 28 11 27 11 96,42%  16 11 1       

9 FILO 28 23 28 23 28 23 100%    10 18              

9 SS 29 13 29 13 29 13 100%    12 17           

9 IS 30 8 30 8 12 5 40%   12   11   1   6 1 

10 MI 25 6 25 6 24 6 96%   8 16  1           

10 SNE 30 20 30 20 26 18 86%  2 24 3     1  

10 FILO 32 24 31 24 31 24 100%    11 20              

10 SS 31 18 31 18 26 15 83,87%  13 13 3 2      

10 IS 30 5 30 5 7 2 23,34%  7  10    1 12  

11 MI 26 4 26 4 25 4 96,15%  11 14  1      

11 SNE 32 23 32 23 32 23 100%  9 23        

11 FILO 30 21 30 21 30 21 100%  11 19        

11 SS 29 22 29 22 29 22 100%  14 15             

11 IS 31 8 30 7 27 6 90% 1 24 2 2     1 1 

12 MI 28 8 28 8 28 8 100% 1 9 18         

12 SNE 28 19 27 19 27 19 100%  6 21        

12 SN 28 11 28 11 26 11 92,85%  17 9  1 1        

12 FILO 30 22 31 23 25 19 80,60% 1 12 12 3 2 1     

12 SS 32 14 32 14 27 13 84,38%  17 10 5       

12 IS 32 11 31 11 16 6 51,61% 1 15  6 6 2   1  

CICLU INF. 321 153 320 153 268 142 83,75% 0 112 156 29 2 1  1 19 1 



CICLU SUP. 326 170 324 163 292 152 90,12% 4 145 143 16 10 4   2 1 

TOTAL IX 173 80 173 80 154 77 89,02%  71 83 12  1   6 1 

TOTAL X 148 73 147 73 114 65 77,55%  41 73 17 2   1 13  

TOTAL XI 148 85 147 77 143 76 97,28% 1 69 73 2 1    1 1 

TOTAL XII 178 85 177 85 149 76 84,18% 3 76 70 14 9 4   1  

LICEU 647 323 644 316 560 294 86,96% 4 257 299 45 12 5  1 21 2 
PROCENT DE PROMOVABILITATE: 86,96% 

 
 
 



 
 

Clasa 

Elevi 
inscrisi 

la 
inceput 
de an 

Elevi 
ramasi la 
sfarsitul 

semestrului 

Miscarea elevilor 

Elevi sanctionati 

Total 
Elevi 

eliminati 
Elevi 

exmatriculati 
Elevi cu notele scazute la purtare 

  

Total Total 
Plecati 

in  
judet 

Plecati in 
alt judeţ 

Veniti 
din 

judet 

Veniti din 
alt judrţ 

Abandon Retragere 

Total Total 

Pt 
absente 

Alte 
motive note 

intre 
9.99 
si 7 

note 
sub 

7 
din care 

Total 
din care: 

fete 
Total 

din 
care: 
fete 

Total Total Total 
pt 

absente 
alte 

motive 

  1 2 3.1.2 3.1.3 3.2.2 3.2.3 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.4.2 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 

9 MI 28 28                  
9 SNE 30 30                 
9 SN 28 28                 
9 FILO 28 28             1     
9 SS 29 29             1    
9 IS 30 30             8     
10 MI 25 25                  
10 SNE 30 30                 
10 FILO 32 31 1                 
10 SS 31 31             3    
10 IS 30 30             12 8 8  
11 MI 26 26             1     
11 SNE 32 32                 
11 FILO 30 30                  
11 SS 29 29                  
11 IS 31 30 1            4     
12 MI 28 28             1     
12 SNE 28 27             1     
12 SN 28 28             7    
12 FILO 30 31             3    
12 SS 32 32                 
12 IS 32 31 1            16    



IX-X 321 320 1            25 8 8  
XI-XII 326 324 2            33    
CLASA IX 173 173             10    
CLASA X 148 147 1            15 8 8  
CLASA XI 148 147 1            5    
CLASA XII 178 177 1            28    
TOTAL 647 644 3            58 8 8  

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
ANALIZA REZULTATELOR 

 
Procentul de promovabilitate în sem. I al anului şcolar 2020-2021 se prezintă astfel: 
1. La nivel de liceu  zi:    86,96 %, mai mare cu ……. % faţă de media pe judeţ (……… % media 

pe judeţ) 

 Procentul de promovabilitate la sfârşitul primului semestru al anului trecut era de 89,39 % 

înregistrându-se astfel o scădere  cu  2,43 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

 
2. Pe niveluri: 

 Clasa  a – IX – a  89,02 %  cu 2,82% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut  
(86,20%) 

 Clasa  a – X – a 77,55%   cu 14,96% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut  
(92,46%) 

 Clasa  a – XI – a 97,98%   cu  6,03% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut   
(91,95%) 

 Clasa  a – XII – a  84,18%  cu 2,64% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut  
(86,82%) 

 
5. STAREA DISCIPLINARǍ 
 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate în 
cadrul Comisiei de disciplină. 

În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor: 
 

CLASA 
EFECTIV 

ELEVI 
NOTE DE 10 

NOTE 
ÎNTRE 
9,99 şi 7 

NOTE SUB 7 

IX MI 28 28 

10 - 

IX SNE 30 30 
IX SN 28 28 

IX FILO 28 27 
IX SS 29 28 
IX IS 30 22 

TOTAL 173 163 10 0 
X MI 25 25 

15 8 
X SNE 30 30 
X FILO 31 31 

X SS 31 28 
X IS 30 10 

TOTAL 147 124 15 8 
XI MI 26 25 

5 - 
XI SNE 32 32 
XI FILO 30 30 

XI SS 29 29 
XI IS 30 26 

TOTAL 147 142 5 0 
XII MI 28 27 

28 - XII SNE 27 26 
XII SN 28 21 



CLASA 
EFECTIV 

ELEVI 
NOTE DE 10 

NOTE 
ÎNTRE 
9,99 şi 7 

NOTE SUB 7 

XII FILO 31 28 

XII SS 32 32 
XII IS 31 15 

TOTAL 177 149 28 0 
TOTAL 
LICEU 644 

 
578 

 
58 

 
8 

 
 
 

 
 
 

FRECVENŢA ELEVILOR 
 

Semestrul I a avut o durată de 17 săptămâni 
Nr. Total ore: 29 ore/săptămână x 17 săptămâni = 493 ore /elev pe semestru 
 
 

CLASA 
EFECTIV 

ELEVI 
TOTAL 

ABSENŢE 
DIN CARE 

MOTIVATE NEMOTIVATE 

IX MI 28 181 144 37 

IX SNE 30 199 182 17 

IX SN 28 167 135 32 

IX FILO 28 354 288 66 

IX SS 29 292 200 92 

IX IS 30 655 259 396 

TOTAL 173 1848 1208 640 

X MI 25 284 216 68 

X SNE 30 462 100 362 

X FILO 31 507 419 88 

X SS 31 300 165 135 

X IS 30 1980 1249 731 



TOTAL 147 3533 2149 1384 

XI MI 26 343 303 40 

XI SNE 32 488 480 8 

XI FILO 30 269 126 143 

XI SS 29 412 321 91 

XI IS 30 1408 1242 166 

TOTAL 147 2920 2472 448 

XII MI 28 292 138 154 

XII SNE 27 477 347 130 

XII SN 28 562 344 218 

XII FILO 31 997 234 763 

XII SS 32 676 631 45 

XII IS 31 918 509 409 

TOTAL 177 3922 2203 1719 

TOTAL 644 12223 8032 4191 
 

 
An şcolar 2020-2021 (SEM I) 
 
Total absenţe: 12223/647 elevi = 18,89 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 3 zile de şcoală / 
elev. 
 
Absenţe nemotivate: 4191/647 elevi = 6,47 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 1 zi de şcoală 
/ elev. 
 
An şcolar 2019-2020 (SEM I) 
 
Total absenţe: 17264/634 elevi = 27,23 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 4,5 zile de şcoală 
/ elev. 
 
Absenţe nemotivate: 4083/634 elevi = 6,44 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 1 zi de şcoală 
/ elev. 
 
 
Sancţiuni:  
 
- elevi cu nota scăzută la purtare  - note între 9,99 şi 7 – 58 elevi (8,96%) 
                                                      - note sub 7 -   8 elevi ( 1,23 % ) 
-  elevi exmatriculaţi: nici unul 
-  preaviz de exmatriculare:  5 elevi 
 
 

 

 
 



 
ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC  
 
1. PERSONAL DIDACTIC 
Personalul şcolii a fost format din 48 de angajaţi din care: 
Profesori titulari: 26 în unitatea noastră din care 1 titular în 2 şcoli 
Profesori titulari: 2 în altă  unitate şcolară detaşați 
Profesori titulari cu catedre rezervate: 2 
Profesori titulari  cu cartea de muncă în altă unitate: 2 
Suplinitori cu normă întreagă: 4 
Suplinitori cu competare de normă: 2 
Pensionari: 0 

       Total personal didactic: 36 
Plata cu ora: 28 
 

Nr. Prof. Titulari Suplinitori 
Calificaţi Necalificaţi 

36 26 4 - 
 

 
Calitatea procesului de predare – învăţare: Una din preocupările cele mai importante a fost realizarea 
unei calităţi superioare a procesului de predare–învăţare la nivelul tuturor disciplinelor 
 
 
PUNCTE TARI 
- responsabilitate şi competenţa din partea 
personalului didactic pentru însuşirea si aplicarea 
corectă a planurilor cadru de învăţământ 
- alegerea atentă şi competentă a manualelor 
şcolare 
- proiectarea activităţii de predare  
- elaborarea unor strategii didactice care să pună 
în valoare pregătirea şi valenţele elevilor 
- orientarea procesului de predare–învăţare spre 
activităţi practice şi spre învăţare centrată pe elev 
- elaborarea unor teste de evaluare model la nivel 
de comisie metodică  
- adaptarea programelor şcolare la nivelul de 
pregătire al elevilor 
- activitate suplimentară pentru pregătirea 
examenului de bacalaureat 2021  
- utilizarea materialelor didactice adecvate de 
care dispune şcoala. 
- rezultate foarte bune la concursurile şcolare 
Succese demne a fi menţionate: 
în ANEXA 1 

PUNCTE SLABE 
- lipsa preocupărilor unor cadre didactice 
pentru elaborarea unor strategii de predare –  
învăţare noi, eficiente şi adaptate la 
condiţiile diferiţilor elevi 
- proporţia încă prea mare a lecţiilor clasice 
(prelegeri) în detrimentul celor interactive 
- diversificare insuficientă a metodelor de 
evaluare a cunoştinţelor elevilor 
- dificultăţi în a centra întreaga activitate de 
predare–învăţare pe elev 

 
 
 

 
 
 

 
Total 
posturi/ 
catedre 

Debutant 

Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. Deb II I Doctor 
Mas-
terat 
 

Necalificat 
 

Profesori  
 

36,37 - 6 3 4 20 3 23 - 



 
PLAN DE MĂSURI 
 
Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor 
măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate. 

 

Nr. 
crt. 

Obiective Măsuri Răspunde Termen 

1 

Pregătirea 
elevilor la 
nivelul 
standardelor 
de calitate  

Adaptarea strategiilor didactice la 
nevoile educaţionale ale elevilor 

Cadre didactice Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 
suplimentară a elevilor şi urmărirea 
modului de realizare 

Responsabili de 
catedră 
 

1 Martie 

Implicarea mai activă a familiei în 
viaţa şcolii 

Comitetul de 
părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
didactice 
Conducere 

Conducere 
Responsabili de 
catedră 

Conform 
graficului 

2 

Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor 
 

Intensificarea acţiunilor educative  
Responsabil cu 
activitatea 
educativă 

Conform 
planului de 
activitate 

Colaborarea cu Poliţia de 
Proximitate 
şi cu alte instituţii abilitate 
 

Responsabil cu 
activitatea 
educativă 

Conform 
Protocol de 
colaborare 

Informarea şi implicarea mai activă 
a familiei în prevenirea abaterilor 
disciplinare a elevilor 

Comisia 
diriginţilor 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare şi 
aplicarea sancţiunilor conform 
regulamentului 

Comisia de 
disciplina 

Când este 
cazul 

3 
Diversificarea 
strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice 
prin cursuri pentru utilizarea 
tehnologiilor 
didactice moderne şi a învăţării 
centrate pe elev 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

Conform 
Ofertei CCD 

Activităţi metodice la nivel de 
catedre precum lecţii deschise, 
interasistenţe etc. 

Responsabili de 
catedră 

Conform 
planului de 
activitate 

4 

Monitorizarea 
şi controlul  
activităţii 
pentru 
creşterea 
calităţii 
procesului 
instructiv-
educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
instructiv educative 

Conducere Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 
activităţii personalului în 
concordanţă cu rezultatele obţinute 

Conducere Permanent 

Elaborarea procedurilor pentru 
asigurarea calităţii 
 

Comisia de 
asigurare a calităţi 

31 martie 
2021 

 
 
 


