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RAPORT  DE  ACTIVITATE   

  semestrul I, an  şcolar  2013/2014,  

 

CAPITOLUL  I  

I.1.TIPUL UNITĂŢII ŞCOLARE  
      STRUCTURA UNITĂŢII NOASTRE ŞCOLARE ESTE  URMĂTOAREA: 
 

 LICEU- ZI :- FILIERA TEHNOLOGICA,  PROFIL TEHNIC  RUTĂ DIRECTĂ 

CLASA a-IX-a:  - 3 clase;  

           - TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII- 1 clasă 

          - TEHNICIAN IN INSTALAŢII ELECTRICE – 1clasă; 

- TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă; 

CLASA a-X-a:   - 3 clase;   

- TEHNICIAN MECATRONIST- 2clasă; 

          - TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 1 clasă;  

          - TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă; 

CLASA a-XI-a:  - 3 clasă:  

 -  TEHNICIAN MECATRONIST- 1 clasă;  

            -  TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 1 clasă;  

            -  TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă; 

          CLASA a-XII-a: -    

- TEHNICIAN MECATRONIST- 1 clasă 

- TEHNICIAN ÎN INTALAŢII ELECTRICE şi TEH. ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE  – 1 clasă 

 LICEU ZI – FILIERA VOCAŢIONALĂ , PROFIL SPORTIV RUTĂ DIRECTĂ 

 CLASA a-IX-a:  - 2 clase;  

- INSTRUCTOR SPORTIV – 2 clase; 

 LICEU SERAL: - FILIERA TEHNOLOGICA,  PROFIL TEHNIC RUTĂ DIRECTĂ 

           CLASA a-IX-a:   

             - 2 clase:- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 

           CLASA a-X-a:   

            - 2 clase - TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 

 CLASA a-XI-a:  

 - 2 clase -TEHNICIAN MECATRONIST; 

 CLASA a-XII-a: 

  - 2 clase -TEHNICIAN MECATRONIST; 

CLASA a-XII-a: 

  - 2 clase -TEHNICIAN MECATRONIST; 



          LICEUL TEHNOLOGIC  „ELIE RADU” 
             B-dul Energeticienilor nr. 5, Sector 3, Bucuresti 

             Tel. / Fax : 021.3466040 

              E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com 

2 

 

2 

 

 LICEU SERAL: - FILIERA TEHNOLOGICA,  PROFIL TEHNIC RUTĂ DIRECTĂ 

CICLUL SUPERIOR 

CLASA a-XII-a: - 2 clase: 

- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 2 clase; 

CLASA a-XIII-a: - 3 clase: 

- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 2 clase; 

- TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă; 

CLASA a-XIV-a: - 4 clase: 

-TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII- 3 clase; 

          - TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – 1clasă; 

 SCOALA PROFESIONALA  - ZI 

CLASA a-XI-a:  - 1 clasă 

- MECANIC AUTO – 1 clasă 

 

 

I.2. POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

Liceu –zi  Elevi –situaţia şcolară  

Semestrul I, an şcolar 2013/2014 

 
Nr. 

crt. 

Clasa  Elevi înscrişi la început de an 

şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; retraşi; 

exmatriculaţi 

Veniţi Elevi existenţi la sfârşitul 

semestrului I 

Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a- IX-a rd 119 23 5 2 1 1 116 22 

2 a - X-a rd 63 16     63 16 

3 a- XI-a rd 84 24 6 1 1  79 23 

4 a- XII-a rd  55 11 2    53 11 

 TOTAL 321 74 13 3 2 1 311 72 

 

Liceu –seral:  Elevi –situaţia şcolară  
Nr. 

Crt. 

Clasa  Elevi inscrisi la început de an 

şcolar 

 

Plecati prin transfer; 

retrasi; 

exmatriculati 

Elevi existenti la sfarsitul 

semestrului I 

Total Feminin Total Feminin Total Feminin 

1 a- IX-a rd 53 18 1  52 18 

2 a- X-a rd 64 25   64 25 

3 a- XI-a rd 47 19   47 19 

4 a- XII-a rd 52 25   52 25 

5 a- XIII-a rd 35 21   35 21 

6 a- XIII-a rp 90 39   90 39 

7 a- XIV-a rp 93 39   93 39 

 TOTAL 434 186 1  433 186 
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ŞCOALA PROFESIONALĂ -curs zi 

 
Nr. 

crt. 

Clasa  Elevi înscrişi la început de an 

şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; retraşi; 

exmatriculaţi 

Veniţi Elevi existenţi la sfârşitul 

semestrului I 

Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a - X-a  18 0 0 0 1 0 19 0 

 TOTAL 18 0 0 0 1 0 19 0 

 

 

                                                      
 

I.3. SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE 
 

Cu toate eforturile depuse de şcoala nu s-a putut acoperii integral necesarul cu manuale astfel : 

-la clasa a-IX-a liceu :  

 Biologie s-au primit 70 manuale in loc de 100 comandate  

 Chimie s-au primit 60 manuale în loc de 104 comandate 

 Fizica s-au primit 66 manuale in loc de 96 comandate ; 

 Istorie s-au primit 96 manuale in loc de 105 comandate ; 

 Limba engleză L1 66 manuale îm loc de 76 comandate 

 Limba franceză L2 – 64 manuale în loc de 86 comandate 

 Limba romana  au fost comandate  120 şi nu s-a primit nici un  manual ; 

 Geografie s-au primit 74 manuale în loc de 103 comandate 

 Logică s-au primit 61 de manuale în loc de 96 comandate 

 Matematica s-au primit 89 de manuale în loc de 113 comandate 

 Pregatire sportivă teoretică s-au primit 24 de manuale în loc de 56 comandate 

 Desen Tehnic s-au primit 0 în loc de 96 comandate ; 

 Religie s-au primit 0 în loc de 40 comandate 

 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor s-au primit 65 în loc de 77 comandate ; 

 

      - La clasa a X-a liceu situatia manualelor este umatoarea : 

 Educatie antreprenoriala s-au primit 9 manuale in loc de 66 comandate ; 

 Psihologie s-au primit 4 manuale în loc de 28 comandate 

 Biologie s-au primit 10manuale in loc de 56 comandate ; 

 Fizica s-au primit 9 manuale in loc de 51 comandate ; 

 Istorie s-au primit 9 manuale in loc de 47 comandate ; 

 Limba si literatura romana au fost comandate  90 şi nu s-a primit nici un  manual ; 
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 Chimie s-au primit 0 manuale in loc de 77 comandate ; 

 Geografie  s-au primit 24 manuale in loc de 66 comandate ; 

 Limba engleza L2  s-au primit 32 manuale in loc de 100 comandate ; 

 Limba franceză L2 s-au primit 10 manuale in loc de 54 comandate ; 

 Matematica s-au primit 21 manuale in loc de 60 comandate ; 

 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor s-au primit 0 de manuale în loc de 78 

comandate ; 

 Măsurări tehnice s-au primit 10 manuale in loc de 50 comandate;   

 

I.4. SITUATIA INSPECTIILOR SCOLARE 
 

DISCIPLINA Inspectii de curente efectuate 

de metodişti 

Inspectii de specialitate 

efectuate de inspectori 

Imspectii speciale 

Numar cadre 

inspectate 

Numar ore 

de inspectie 

Numar cadre 

inspectate 

Numar ore de 

inspectie 

Numar cadre  

inspectate 

Numar ore de 

inspectie 

Educaţie Fizică 

şi sport 

  1 4   

 

ASISTENŢE LA ORE 
ASISTENŢE LA ORE EFECTUATE DE: NR. ASISTENŢE LA ORE 

Total Nesatisfăcător  Satisfăcător Bine Foarte Bine 

Director 41  1 3 37 

Director adjunct 22   4 18 

Responsabilii comisiilor metodice 6 

Interasistenţe 10 

Total cadre didactice asistate 38 

 
 

I.5. SITUAŢIA INSPECŢIILOR TEMATICE 

 
       În unitatea noastră şcolară s-au desfăşurat urmatoarele inspecţii şcolare tematice: 

- în data de 6.09.2013, inspecţie tematică, efectuată de d-na. inspectoare Neacşu Ioana Mihaela , inspector 

şcolar pentru descentralizare instituţională în cadrul ISMB ce a vizat următoarele obiective:  
1. Realizarea de lucrări de igenizare/reparaţii în unutatea de învăţământ. 

2. Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru anul şcolar 2013-2014. 

3.Asigurarea fondului necesar de manuale la învăţământul obligatoriu. 

4. Situaţia bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

5.Stadiul de pregătire al orarului unităţii de învăţământ 

6. Încadrarea cu personal didactic. 

7. Planul de pză al unităţii de învăţământ 

- în data de 25.09.2013, inspecţie tematică, efectuată de d-na. inspectoare Capotă Valentina , inspector şcolar 

ISMB ce a vizat următoarele obiective:  
1.Validarea situaţiei la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2012-2013. 

2. Completarea documentelor de studii la finele anului şcolar 2012-2013.  

3. Verificarea modului în care s-a realizat transferul elevilor. 
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4. Încheierea situaţiei şcolare pentru elevii corigenţi sau cu situaţii neîncheiate în anul şcolar 2012-2013. 

5. Realizarea şi respectarea orarului unităţii şcolare pentru anul şcolar 2013-2014. 

6. Respectarea prevederilor legale privind evaluarea cadrelor didactice. 

7. Verificarea stadiului de realizare a documentelor de analiză şi proiect(realizarea rapoarteor 

compartimentelor/catedrelor/ ariei curriculare din unitatea de învăţământ, planurile manageriale, planificările 

calendaristice). 

8. Verificarea componenţei formaţiunilor de studiu(nr.elevi din clasă, conform prevederilor ROFUIP, clase sub şi 

respectiv peste efective legale admise, existenţa aprobării ISMB, posibile deficienţe, motivaţia). 

9. Verificarea constituirii claselor a IX-a. 

10. Verificarea încadrării pe discipline de studiu (emiterea deciziilor de plata cu ora). 

11. Consilierea directorilor unităţilor de învăţământ în ceea ce priveşte problemele manageriale. 

- în data de 6.11.2013, inspecţie tematică, efectuată de d-na. inspectoare Capotă Valentina , inspector şcolar 

ISMB ce a vizat următoarele obiective:  
1. Verificarea constituirii Cosiliului de Administraţie, stbilirea responsabilităţilor membrilor Cosiliului de 

Administraţie. 

2. Verificarea emiterii deciziilor de numire a responsabililor comisiilor metodice pe probleme cu caracter 

permanent, de numire a secretarului Consiliului de Administraţie, a secretarului Consiliului Profesoral şi a 

coordonatorului de proiecte şi programe. 

3. Verificarea tematicii Cosiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral pentru semestrul I an şcolar 2013-

2014. 

4. Verificarea realizări planului managerial al unităţii şcolare şi respectiv a planului managerial şi a planificării 

activităţilor educative pentru anul şcolar 2013-2014 şi a planului de măsuri pentru prevenirea violenţei în unitatea 

şcolară. 

5. Verificarea diseminării documentelor privind exmenele naţionale din anul şcolar 2013-2014, simulările 

examanelor naţionale la clasele a XI-a şi a XII-a. 

6. Verificarea alcătuirii/revizuirii şi validării Regulamentului Intern al unităţii şcolare pentru anul şcolar 2013-2014. 

7. Verificarea informării elevilor şi a părinţilor acestora privind susţinerea cursurilor gratuite pentru elevii claselor a 

XI-a- aXII-a, de către centrul de proiecte şi programe educative şi sportive pentru copii şi tineret din cadrul 

primăriei municipiului Bucureşti. 

8. Verificarea pregătirii unităţii de învăţământ pentru anotimpul rece. 

9. Consilierea directorilor unităţilor de învăţământ în ceea ce priveşte problemele manageriale. 

- în data de 14.01.2014, inspecţie de revenire la inspecţia generală din perioada din mai 2013, efectuată de d-

na. inspectoare Pişlegă Florentina, inspector şcolar ISMB ce a vizat: 

1. Verificarea stadiului de realizare a obiectivelor asumate prin planurile de măsuri remediale de către 

colectivele de catedră/arie curriculară, consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ alcătuite în urma 

recomandărilor în cadrul inspecţiilor tematice de specialitate a celor privind profesorii debutanţi, a 

inspecţiilor tematice, respectiv a celei generale din semestrul al II-lea an şcolar 2012-2013 şi respectiv sem.I 

an şcolar 2013-2014. 

2. Consilierea de specialitate a cadrelor didactice inspectate, respectiv consilierea managerială a direcrorilor 

unităţălor de învăţământ. 

3. Diverse. 

- în data de 22.01.2014, inspecţie tematică pentru monitorizarea curriculumului descentralizat , efectuată de 

d-na inspectoare Marcu Mioara , inspector şcolar ISMB ce a vizat următoarele obiective:  
1. Aplicarea corectă şi eficientă a curriculumului naţional şi local; respectarea în schemele orare. 

2. Existenţa documentelor privind curriculum naţional CDS, CDL şi calitatea întocmirii acestora. 

3. Asigurarea concordanţei între curriculum naţional, local şi planificările calendaristice. 
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4. Elaborarea curriculumului local în raport cu nevoile de formare actuale şi strategiile de dezvoltare instituţională. 

5. Centrarea curriculumului pe dezvoltatea de competenţe cognitive, emoţionale, sociale şi pe remedierea 

deficienţelor de dezvoltare ale copiilor preşcolari. 

6. Respectarea adresei ISMB nr.21326/6.09.2013 referitoare la asigurarea mijloacelor şi materialelor didactice 

pentru anul şcolar 2013-2014. 

7. Asigurarea concordanţei între opţiunile formulate de către elevi /părinţi şi disciplinele opţionale studiate la clasă 

în mod real. 

8. Respectarea metodologiei mişcării de personal în roprt cu particularităţile unităţii şcolare.Clificarea profesorilor 

în domeniul în care predau opţionalul. 

9. Întocmirea documentelor comisiei metodice de curriculum descentralizat. 

10. Sprijinirea, consilierea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de curriculum. 

- în data de 28.01.2014, inspecţie tematică, efectuată de d-na. inspectoare Capotă Valentina , inspector şcolar 

ISMB ce a vizat următoarele obiective:  
1. Verificarea prezentării în şedinţele Consiliului profesoral şi de administraţie a metodologiilor de organizare şi 

desfăşurare a examenelor naţionale – de evaluare naţională, de admitere şi bacalaureat, competenţe profesionale în 

anul şcolar 2013-2014 

2. Verificarea măsurilor organizatorice privind buna desfăşurare a simulărilor examenelor naţionale. 

3.  Verificarea modului de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii – ritmicitate, modul de informare, tematica şedinţei, 

comunicarea învăţător / profesor diriginte – părinţi, concluzii de pe urma acestor activităţi. 

4. Asistenţele la ore ale directorilor unităţilor şcolare şi verificarea fişelor de asistenţă la clase ale directorilor 

unităţilor şcolare. 

5. Verificarea portofoliilor de activitate ale comisiilor pentru combaterea absenteismului şi abandonului, comisiei 

pentru ritmicitatea notării, comisiei pentru monitorizarea frecvenţei. 

6. Verificarea informării elevilor şi a părinţilor privind desfăşurarea cursurilor gratuite pentru clasele a XI-a- aXII-a, 

şi respectiv a activităţilor desfăşurate în cadrul centrului de excelenţă în matematică, începând din data de 

18.01.2014, organizate de către centrul de proiecte şi programe educative şi sportive pentru copii şi tineret din cadrul 

primăriei municipiului Bucureşti. 

7. Pregătirea încheierii în bune condiţii a semestrului I, an şcolar 2013-2014. 

8. Consilierea managerialăa directorilor unităţilor de învăţământ. 

9. Diverse. 

 

 

I.6. SITUATIA BURSELOR DIN UNITATE 

AN ŞCOLAR 2012-2013, sem. I 

 
În unitatea noastră  şcolară un număr de elevii au solicitat în sem. I sprijin financiar care a fost aprobat de şcoală 

şi de I.S.M.B sub formă de: 

 Burse de ajutor social  -9 elevi sem.I care sunt departajate astfel: 

Pentru liceu  - 9-sem.I;  

a.  pentru copii cu probleme medicale                                        0-sem.I;  

b.  pentru copii   preveniţi din familii cu  venituri mici               9-sem.I;  

 

 Burse de merit   - 4 elevi din care: 4pentru elevii de la învăţământ liceal sem.I  

 Burse de studiu – 1 elev de la învăţământul liceal 
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 “ Bani de liceu ” au solicitat  la începutul anului şcolar, un număr de  16  elevi de la 

învăţământul liceal, din care 16 au întrunit condiţiile legale, sem. I 
 “ Bursa profesională ” au solicitat, un număr de  17  elevi de la învăţământul liceal, din care 17 au 

întrunit condiţiile legale, sem. I 

 

I.7. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 

2013-2014 

Forma de învăţământ: liceu zi 

 
Filiera  Profil Specializare Tip 

clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 

Elevi propus realizat 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinerea 

şi reparaţii 

Normal a IX- a 1 1 32 

Tehnicia în instalaţii electrice 1 1 23 

Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

1 1 23 

Total clase     3 3 78 

 

 

 

Forma de învăţământ: scoala profesionala curs zi 

 
Filiera  Domeniul  Calificarea 

profesională 

Tip clasa Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Mecanic auto 1 0 0 

Total clase     1 0 0 

 

Forma de învăţământ: seral 

 
Filiera  Profil Specializare Tip clasa Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

normal Clasa a IX- a 2 2 53 

Total clase     2 2 53 

 

 

 

Forma de învăţământ: Ciclul superior al liceului – clasa a-XII a -seral 

 
Domeniu Calificare Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Mecanic    
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 Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

a XII- a 2 2 61 

          Total clase: 2 2 61 

 

III. CURRICULUM 
 În unitatea noastră şcolară s-a aplicat curriculum naţional elaborat de M.E.N., iar orele din curriculum la 

decizia scolii au fost distribuite astfel: 

 

CDL-LICEU ZI, an şcolar 2013-2014 
 

NR. 

CRT 
CLASA NR.ORE DENUMIREA OPTIONALULUI 

1. 9 A, Domeniul:Mecanică 90 h/an Identificarea şi rezolvarea de probleme 

2. 9 E Domeniul:Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice 

90 h/an Identificarea şi rezolvarea de probleme 

3. 9D Domeniul: Electric 90 h/an Rezolvare de probleme specifice domeniului elctric 

4. 10 A, 10B, 

Domeniul:Mecanică 

90 h/an Pregătire pentru integrare socială 

5. 10 C 

Domeniul:Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice 

90 h/an Integrarea socio-profesională în domeniul finisajelor 

 
 

CAPITOLUL IV – RESURSE UMANE 

 
V.1.În acest an şcolar la nivelul unităţii şcolare funcţionează un număr de 41 cadre didactice 

cu norma de bază , din care: 

Profesori titular – 28 din care:           
Nr.crt. Gradul didactic Nr. Persoane 

1 Gradul didactic I 13 

2 Gradul didactic II 5 

3 Definitivat 9 

4 Debutant 1 

 

Profesori suplinitori – 13 din care: 

 
Nr. 

Crt. 

Gradul didactic Nr. 

Persoane 

1 Gradul didactic I 4 

2 Gradul didactic II 2 

3 Definitivat 2 

4 Debutanti 4 

5 În curs de calificare 1 
Personal didactic auxiliar: 8 posturi 

0

5

10

15 Gradul didactic I

Gradul didactic II

Definitivat

Debutanti

0

1

2

3

4

1

Gradul didactic I

Gradul didactic II

Definitivat

Debutanti

În curs de
calificare
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Personal nedidactic: 6 posturi 

 
IV.2. SITUATIA INCETARILOR /INTRERUPERILOR DE ACTIVITATE PE 

PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2013-2014, sem.I 

 
Disciplina Motivul Numar cadre 

didactice titular  

Nr. Cadre didactice 

suplinitoare 

Limba franceza Concediul de 

maternitate 

 1 

 

IV. 3. Situaţia posturilor/catedrelor rămase neocupate la 13.09.2013 

Disciplina conform centralizatorului Nr. Posturi/catedre neocupate la 16.09.2013 

Nu am avut cazuri  

 

IV.4 Situaţia înscrierii la grade didactice. Înscrieri la grade didactice în 2013-2014 
Gradul didactic Nr. Cadre didactice 

Definitivat :2013-2014 2 

Gradul didactic :II 2013-2014 1 

Gradul didactic I :2013-2014 1 

Grade didactice în derulare: 

Gradul didactic II 0 

Gradul didactic I 1 

 

IV.5. Situaţia cursurilor de formare/dezvoltare profesională la care au participat 

cadrele didactice, semestrul I, anul şcolar 2013/2014 
 

Numele cursului Instituţia care organizează cursul Nr. Cadre didactice participante 

Masterat Universităţi 1 

Continuarea studiilor Universităţi 1 

CUSURI DE FORMARE CCD,  UNIVERSITĂŢI 6 

 

 

CAPITOL  V - MANAGEMENTUL  SCOLAR 
 

 

      Anul şcolar a debutat cu  activităţile de modernizare a şcolii prin sprijinul şi deschiderea pe care a 

manifestat-o Primăria sectorului 3: igienizarea spaţiilor şcolare.  

Echipa managerială, formată din director ARIEŞ IOANA şi director adjunct SANDU ANA FLORENTINA, 

a luat măsurile necesare pentru începerea noului an şcolar în condiţii optime, asigurând cadrul 

corespunzator desfăşurării procesului instructiv – educativ: 

a.) încadrarea cu personalului didactic calificat (titulari şi suplinitori) pentru an şcolar 2013-2014; 

b.) întocmirea orarului; 

c.) stabilirea efectivelor la clase; 

d.) numirea dirigintilor;  
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e.) întocmirea necesarului  cu manuale gratuite pentru clasele de învăţământ obligatoriu (clasele a-IX-

a şi a-X-a, de la liceu-zi.); 

f.) alegerea manualelor alternative pentru elevii claselor din ciclul superior al învăţămâtului; 

g.) amenajarea corespunzătoare a sălilor de clasă, a atelierelor, igienizarea acestora precum şi a tuturor 

spaţiilor şcolare; 

h.) organizarea examenelor de diferenţă; 

i.) verificarea documentelor privind examenele de diferenţă pentru elevii absolvenţi de şcoală profesională 

care au fost admişi în clasa a XII-a  liceu ciclul superior-seral, iar în cazul transferurilor dacă elevii au 

obţinut mediile corespunzatoare de trecere de la o forma de învăţământ la alta şi a celor care s-au 

transferat schimbând profilul.  

j.) verificarea şi arhivarea cataloagelor din anul şcolar 2012-2013; 

k.) întocmirea programului de activităţi extracurriculare şi extraşcolare; 

l.) întocmirea programului de perfecţionare;  

m.) completarea cataloagelor definitive, conform Planurilor-cadru de învăţământ;  

n.) elaborarea planurilor manageriale la nivelul conducerii, catedrelor, comisiilor metodice, de lucru şi pe 

probleme; 

o.) constituirea Consiliului de Administratie; 

p.) planificarea profesorilor şi elevilor de serviciu; 

q.) vizarea sancţiunilor trecute în carnetele de elev; 

r.) vizarea legitimaţiilor de elev; 

s.) realizarea documentaţiei în comisia de P.M., P.S.I., burse, alocaţii etc.; 

t.) vizarea planificărilor calendaristice ale profesorilor; 

u.) verificarea unor documente de secretariat şi contabilitate privind salarizarea personalului; 

v.) vizarea planului de activitati educative şi a tematicii orelor de dirigentie;   

w.) stabilirea graficelor de practică la liceu, zi, seral şi la Anul de completare -seral; 

x.) Susţinerea testelor iniţiale, centralizarea rezultatelor şi analiza acestora; 

y.) Intocmirea formularelor statistice pentru administraţia financiară 

z.) popularizarea prin diriginţi şi profesori a noutăţilor introduse în metodologiei de admitere în liceu, în 

ciclul superior al liceului,  de bacalaureat, de competenţă profesională pentru clasele a XII-a liceu-zi, a 

XIII-a liceu seral, aXIV-a liceu seral - rută profesională.  

aa.) rezolvarea corectă şi la timp a tuturor situaţiilor statistice cerute de Inspectoratele Scolare (IS3, 

ISMB) în sem.I. ( mişcarea de personal, mişcarea elevilor, normare – salarizare, situaţia rromilor, 

schema de încadrare, statele de funcţii etc.). 

bb.) pregătirea documentatiei pentru inspecţiile tematice; 

cc.)   completarea registrelor matricole pentru elevii nou veniţi în şcoală; 

dd.) prelucrarea  tuturor actelor legislative nou apărute; 

ee.) acordarea calificatelor pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 

ff.) întomirea statisticilor de sfârşit de semestru şi an şcolar; 

gg.) întocmirea situaţiei burselor; 
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hh.) întocmirea situaţiei alocaţiilor- lunar; 

ii.)  verificarea dosarelor pentru programele iniţiate de guvern “Bani de liceu” şi burse. 

 

V. BAZA MATERIALA, APROVIZIONARE SI DOTARE 

 
Baza materiala este compusă din 20 săli de clasă din care: 

 8 săli de casă, amenajate drept cabinete de:Limba şi literatura romana, Matematica, Geografie, Limbi 

moderne ; 

 1 laborator de Fizica; 

 1 laborator de Biologie; 

 1 laborator de Chimie; 

 2 laboratoare de Informatică; 

 8 cabinete tehnice; 

 9 ateliere scoala departajate pe specialitati : 4- mecanică, 1- legislaţie rutieră, 1-electrotehnică, 3- 

constructii şi lucrări publice; 

 
 

VI  SITUATIA PROGRAMELOR/ PROIECTELOR DERULATE PE 

PARCURSUL SEMESTRULUI I, ANULUI ŞCOLAR 2013-2014 

 
           Derularea proiectului educaţional naţional „Ocolul României în 120 zile”; 

          Derularea proiectelor educaţionale interjudeţean „Şcoala o prioritate” şi  municipal intitulat „Nu 
violenta, Da Comunicare”.  

 În cadrul liceului s-a desfăşurat activitatea internaţională intitulată Plant a tree for Peace 2013 - campanie 
organizată de Learning about Forests - LEAF şi ENO-Environment Online cu ocazia Zilei Internaţionale a ONU 
pentru Pace; astfel obtinindu-se un certificat international de participare 

 Elevii liceului nostru coordonaţi de cadrele didactice au participat la diferite programe şi proiecte: la sesiunea 
de training ce a avut loc in cadrul unit. şc., în cadrul proiectului YOUTH AGAINST HUMAN TRAFFICKING 
implementat de Asoc. Pro Refugiu cu sprijjn financ. al Comunităţii Europene. 
La nivelul şcolii în cadrul programului “Festivalul şanselor tale“s-au desfăşurat activităţi cum ar fi:  

- Lecţii demonstrative la disciplinele: Matematică, Limba şi literature română; Consiliere şi orentare şcolară; 

 Alte activităţi organizate la nivelul şcolii: 

- o acţiune referitoare la comemorarea Holocaustului 

- o activitate metodico-ştiinţifică cu tema “ Integrarea în dimensiunea europeană a învăţământului 

tehnic românesc” 

Următoarele programe în colaborare cu Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului  

(CIADO): 

-  Prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri; 

- Prevenirea consumului de droguri ; 

- Prevenirea prostituţiei şi a traficului de persoane ; 

 

VII. RELATII CU PUBILICUL 
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 Toate solicitarile venite din afara şcolii (părinţi, elevi, instituţii abilitate etc.) au fost rezolvate pe cale legală 

şi amiabilă, şcoala neavând  sesizări în acest sens. 

 

VIII. RELAŢII CU COMUNITATEA ŞI PARTENERII SOCIALI 
• Am încheiat convenţii şi protocoale de colaborare cu agentii economici pentru efectuarea orelor de instruire 

practică, de exempu, cu:  
1. S C BRADY TRADE SRL 

 Prin încheierea de protocoale de colaborare cu instituţile de învăţământ superior, au fost invitaţi  la 

orele de dirigenţie reprezentanţii acestora pentru a realiza Consilierea şi orientarea şcolară. 

  

PROTOCOALE DE COLABORARE s-au încheiat cu: 

Parteneriat de colaborare Şcoală- Poliţie-Autorităţi locale- Asociaţia de părinţi 

PARTENERIATE  educaţionale cu : 
 Liceul”Decebal” ; Liceul Tehnologic ”T Pallady”; Colegiul Tehnic ”Miron Nicolescu” 

 Universitatea Dimitrie Cantemir; 

 Şcoala posliceală ”Carol Davila”. 

 Acord de parteneriat cu Liceul “Decebal” pentru programul A Doua Şansă ; 

 Oferta educaţională şi planul de şcolarizare sunt popularizate sub formă de pliante care prin intermediul 

comisiei de promovare a imaginii şcolii, merg la şcolile generale din sectorul 3 sau din zonele limitrofe. În 

acest sens unitatea noastră şcolară a încheiat parteneriate educative privind integrarea absolvenţilor de clasa 

a VIII-a în învăţământul liceal cu următoarele şcolii generale: Şcoala nr. 88 “Mihai Vitezu”; Şcoala nr. 84 

“Nicolae Bălcescu”; Şcoala cu clase I-VIII nr. 87 “Mihai Botez”; Şcoala nr. 54; Şcoala cu clase I-VIII nr. 

112 “TITAN”; Şcoala nr. 89 “Nicolae Labiş”;  

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX 

Analiza activitatii instructiv- educative la nivelul unităţii şcolare pe catedre 

 

Raport de activitate al catedrei de Limba şi Literatura Română 

pe semestrul I, anului şcolar 2013-2014 

 

 

In semestru I al anului şcolar 2013\2014, la Catedra de limba si literatura romana, compusa din doamnele profesoare 

Paraschivescu Iuliana, Bărbulescu Oana, Onescu Cornelia Corina şi Baciu Nicoleta s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

1. Toţi profesorii au elaborat planificările anuale, calendaristice si ale unităţilor de învăţare; 

2. Toţi profesorii au parcurs materia conform planificărilor si programei şcolare in vigoare; 
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3. Toţi profesorii au distribuit elevilor manual, fie atribuite gratuit, in cazul claselor a IX-a si a X-a, fie 

asigurate prin colaborare cu Editura Art si au procurat culegeri in vederea pregătirii elevilor din clasele 

terminale pentru examenul de bacalaureat (proba orala si scrisa); 

4. Toţi profesorii au asigurat pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale, pentru examenul de 

bacalaureat; 

I. Dna profesoară Paraschivescu Iuliana a întocmit documentele specifice catedrei, a participat la Consfătuirile 

cadrelor didactice din septembrie 2013; a intrat in concediu medical începând cu 1 octombrie 2013 până la data de 6 

ianuarie 2014. 

II. Dna profesoară Bărbulescu Oana a început activitatea la data de 25.11.2013, în urma încetării concediului de 

îngrijire copil; a organizat lecţii de vizionare de către elevi a unor filme-ecranizări, folosind calculatorul si 

videoproiectorul („Moromeţii”); a participat la programul naţional cultural „Arta contra drog 2013” din luna 

decembrie 2013, iniţiat de CIADO Romania în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti. 

III. Dna profesoară Onescu Cornelia Corina a participat la Consfătuirile anuale de la Colegiul Naţional 

,,Gheorghe Lazăr”- septembrie 2013; a participat la întâlnirea metodică la nivel de municipiu cu titlul “Formarea 

profesorilor pentru a face lectura mai plăcuta prin povesti digitale”, care s-a desfăşurat la Colegiul National” Ion 

Creanga”, pe data de 1 noiembrie 2013; a participat şi desfăşurat activităţi specifice cu elevii clasei a XI-a A/Seral, 

in cadrul FESTIVALULUI NATIONAL AL SANSELOR TALE, a participarea la Conferinţa Naţională a Cadrelor 

Didactice: acces, relevanta si calitate în educaţie. Probleme si perspective ale managementului educaţional; a realizat 

lecţii speciale, pe 15 ianuarie,  cu ocazia aniversarii a 164 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, a participat si 

promovat Colocviului de admitere pentru Gradul didactic I, pe 30 ianuarie 2014. 

IV. Dna profesoară Baciu Nicoleta a participat la consfătuirile anuale de la Colegiul Naţional ,,Gheorghe Lazăr”; 

a participat, împreună cu elevii, la activitatea ,,Ziua elevului bucureştean”, organizată la Palatul Copiilor, în 27 

septembrie 2013; a participat la ediţia a IX-a a Târgului Educaţional Bucureşti, 24-26 octombrie 2013; a participat, 

împreună cu elevii, la activitatea antidrog, organizată în Parcul Unirii, în ziua de 16 noiembrie 2013; a organizat 

olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală (5 decembrie 2013); a coordonat elevii în vederea participării 

la ,,Balul Bobocilor”; a participat, împreună cu elevii, la acţiunea extracurriculară ,,Zilele porţilor deschise”, 

desfăşurată la Universitatea  Dimitrie Cantemir ( 17 ianuarie 2014);  a coordonat revista şcolii, ,,Excelsior”. 

                                                                      

Raport de activitate al catedrelor de Limba engleză şi Limba franceză 

semestrul I, an şcolar 2013-2014 
 

Toti profesorii din cadrul catedrei de limbi straine pe parcursul semestrului 1 au efectuat urmatoarele activitati : 

  

Dna Marculescu Raluca, Sefa catedrei de limbi straine a realizat urmatoarele  

- verificarea şi avizarea documentelor catedrei: planificări anuale şi calendaristice; elaborarea planului managerial şi 

al proiectului de activităţi pentru sem. I şi sem. al II-lea ; baza de date; raport de activitate pentru anul şcolar 

precedent, analiza SWOT, plan de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la examenul de bacalaureat, conform 

cerinţelor Inspectoratului Şcolar; 

 - conducerea şedinţelor de catedră;  
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 - coordonarea activităţilor privind realizarea următoarelor cerinţe: elaborarea planului de recapitulare pentru 

primele două săptămâni ale sem. I, elaborarea testelor iniţiale/ predictive, corectarea lucrărilor, realizarea  raportului 

cu rezultatele obţinute de elevi la testele iniţiale, elaborarea, ca urmare a rezultatelor, a planului  de măsuri şi a 

planului remedial pentru îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor;  

- întreţinerea cabinetului de specialitate în bune condiţii prin activităţi de igienizare realizate cu elevii clasei  a XIII-

a Crp seral, liceu-zi; 

 Intrunire pentru organizarea activitatii in vederea aplicarii programelor scolare pentru cls. 

XII, ciclul superior al liceului /XIII, ruta progresiva 

Participarea cadrelor didactice la consfatuiri 

Realizarea comenzilor de manuale 

D-na Marculescu Raluca a consiliat-o pe d-na Grosu Anca fiind in primul an in invatamant. 

Dna Marculescu Raluca a sustinut prezentari  la clasa de a 9A si a 10A cu titlul 

„Traditii si obiceiuri de Craciun in Marea Britanie”. 

7. Dnele profesoare Marculescu Raluca si Bratuva Ioana au participat pe data de 26.10.2013  la Targul educational, 

Bucuresti. 

8. Toate cadrele didactice care au predat la clasele terminale au facut pregatire 

pentru bacalaureat conform planificarii. 

9. Pe data de 21.09.2013 dna Marculescu Raluca alaturi de elevii claselor a 9-a si a 10-a a  organizat si coordonat in 

cadrul liceului activitatea internationala intitulata Plant a tree for Peace 2013 - campanie organizată de Learning 

about Forests - LEAF şi ENO-Environment Online cu ocazia Zilei Internaţionale a ONU pentru Pace obtinind 

un certificate international de participare dar si pentru liceu. 

10. Pe data de 25.09.2013 reprezentantul D.E.P.M.B.-dnul  Neagoe Sorin Costel impreuna cu dna Marculescu 

Raluca au organizat la clasele 9A si 9B o  actiune de combatere a violentei cu tema Unde-i lege,nu-i tocmeala 

11. Pe data de 25.09.2013 dnele Bratuva Ioana si Marculescu Raluca impreuna cu elevi de la seral au participat la 

activitati intitulate Noaptea Cercetatorului 2013 in Parcul Tineretului. 

12. Pe data de 26.09.2013 la Faculatatea Titu Maiorescu dna Marculescu Raluca a participat la Conferinta 

Nationala- Anticoruptia in educatie; primindu-se astfel si diplome de participare. 

13. In perioada 1-7.11.2013 dna Marculescu Raluca a realizat si  a dat spre avizare la ISMB dnei inspector Elena 

Stefan cele 2 proiecte educative: „Ocolul Romaniei in 120 de zile”-national si „Scoala o prioritate”- interjudetean iar 

in 4.12.2013 a dat spre avizare de asemenea un proiect municipal intitulat „Nu violenta, Da Comunicare”. 

14. Pe data de 15. 11.2013 Dna Marculescu Raluca a participat la sedinta Consilierilor educativi organizata la 

Colegiul Tehnic Anghel Saligny. 

15. In perioada 18-24.11.2013 dna Marculescu Raluca a organizat și coordonat  activități sub genericul  “Cetățean  

român - cetățean european”, din cadrul „FESTIVALULUI  NAȚIONAL  AL  ȘANSELOR  TALE– ROMÂNIA 

2013”,  editia a XIV-a  a săptămânii educației permanente la care a primit si diploma de participare. 

16. Pe data de 26.11.2013 dna Marculescu Raluca impreuna cu dna Jerca Gabriela, au organizat si coordonat o 

activitate la clasa 12A, cu ocazia zilei de 1 Decembrie- Ziua Mondiala de lupta anti Sida  

17. Pe data de 28.11.2013 la Colegiul Natioanal Matei Basarab dnele Marculescu Raluca si Bratuva Ioana alaturi de 

vice-presedintele Consiliului elevilor pe scoala, Marmureanu Alexandru de la 10 C au participat la sedinta 

Consiliului Elevilor pe Municipiu. 

18. In perioada 1-12.2013 dnele Marculescu Raluca si Bratuva Ioana alaturi de cls 12 B au facut selectia elevilor 

pentru Miss si Mister, i-au si intr-un final pe 12.12.2013 au organizat Balul Bobocilor la Club Fuchsia avand ca 

sponsori Primaria Municipiului Bucuresti, Avon si Club Salsa.La aceasta activitate a participat si dna Cirstea 

Mihaela. 

19. In perioada 18-20.12.2013 dnele Marculescu Raluca si Bratuva Ioana au participat la proiectului/ programul 

national cultural “Arta contra drog 2013” initiat de CIADO Romania in parteneriat cu Ministerul Educatiei 

Nationale si Inspectoratul Scolar al  
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Municipiului Bucuresti; respectiv la cele doua spectacole: Stelele Moscovei, 18 decembrie la Sala Polivalenta 

si Craciun in pas de vals- Vienna Classic Christmas Strauss Festival Orchestra, 20 decembrie la Sala Palatului; astfel 

incheindu-se un parteneriat educativ cu CIADO ROMANIA pentru aceasta perioada si obtinindu-se pentru fiecare 

profesor diploma de participare. 

20. Pe 22.01.2014 dna Marculescu Raluca a incheiat un parteneriat educativ cu Centru Roman de Formare in 

Alternanta-CEFORA BUSSINESS SCHOOL astfel ca in aceasta zi  reprezentantul acestei Institutii Superioare de 

studiu, Nica Daniel indrummat de dna profesor a facut o prezentare a ofertei educationale superioare claselor 

terminale 12A,B 

21. In perioada 24-26.09.2013 dnaStanila Daniela a fost cu elevii clasei 12 A la Targul de carte Gaudeamus in Piata 

Universitatii iar pe data de 24.11.2013 la Romexpo 

22. Pe data de 12.12.2013 dna Cirstea Mihaela a participat la Balul Bobocilor la Club Fuchsia 

23. Dna Cirstea Mihaela a frecventat cursul „Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea 

resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a 

competentelor lingvistice”- POSDRU 47 credite 

 

 

Raport de activitate al catedrei de Matematică 
semestrul I, an şcolar 2013-2014 

 
   Subsemnata, Solymosi Mihaela, profesor de matematica  ,la Liceul Tehnologic „Elie Radu”  

Succesul şcolar depinde în mare parte de îmbinarea armonioasă a elementelor ce creează cadrul unei lecţii 

motivante şi atractive pentru elevi: proiectarea, desfăşurarea lecţiei prin activizarea elevilor, evaluarea şi 

comportamentul din timpul lecţiei. Pentru favorizarea reuşitei şcolare am realizat următoarele activităţi: 

-am  elaborat orarul scolii 

-am editat culegere de probleme de evaluare nationala 2013-2014 

-am participat la proiectul ,,Festivalul National al sanselor tale 18-24 noiembrie 2013 

-am participat la proiectul ,,arta contra drog 2013,,din 18-20 decembrie 2013 

 am proiectat activitatea didactică conform programei aferente fiecărei clase în parte, asigurând caracterul 

aplicativ al acesteia;  

 am respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare;  

 am completat corect documentele şcolare şi le-am predat la timp (planificări semestriale şi anuale ) 

 am corelat strategiile didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare ; 

 am conceput strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa 

şcolară în vigoare ; 

 am conceput si aplicat teste predictive, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare urmărite; 

 am realizat si analizat testele initiale, pe baza rezultatelor acestora am stabilit masurile ameliorative si  

modalitatile de lucru adaptate nivelului de cunostiinte al elevilor ; 

 am prelucrat elevilor din anii terminali metodologia de BAC si am realizat programul de pregatire pentru 

elvii care opteaza pentru Fizica ; 

  am utilizat mijloacele TIC si materialele educationale Ael in cadrul orelor de curs; 

 am participat la activitatile metodice din cadrul catedrei si ariei  curiculare; 

 am participat activ la activitatile extracuriculare organizate in scoala; 

 ca profesor diriginte al clasei a IX a A am întocmit planificarea orelor de Consiliere şi orientare în 

conformitate cu reglementările în vigoare .  A m  f ă c u t  a p r e c i e r i  a s u p r a  t u t u r o r  

a c t i v i t ă ţ i l o r  desfăşurate şi am încheiat procesele verbale.  
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 am participat la activitatile metodice la nivel de sector / municipiu ; 

 am respectat sistemul notării ritmice conform reglementărilor în rigoare ; 

 am respectat programul de lucru si toate atribuţiile prevăzute în fişa postului si am raspuns solicitarilor din 

partea conducerii scolii  si a  colegilor ; 

 

Raport de activitate al catedrei de Fizică 
semestrul I, an şcolar 2013-2014 

 
Componenţa catedrei: -Pacurar Daniela-sef catedra 

                         - Niculescu Luminita  

                        - Constantin Daniela     

 

Profesor Pacurar Daniela, la catedra de fizică  titular,  la Liceul Tehnologic „Elie Radu”  in anul scolar 2013-

2014,am o vechime in  invatamant de 20 ani si gradul didactic I. 

 In anul scolar 2013-2014 semestrul I am realizat următoarele activităţi: 

- am proiectat activitatea didactică conform programei aferente fiecărei clase în parte, asigurând caracterul aplicativ 

al acesteia;  

-proiectarea didactică s-a realizat pe baza achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabilior; 

-am respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare;  

-am completat corect documentele şcolare şi le-am predat la timp (planificări semestriale şi anuale ) 

- am corelat strategiile didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare ; 

-am conceput strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa şcolară în 

vigoare ; 

-am pus accent pe calitatea informaţiilor, nu pe cantitatea lor ; 

-am ales manualele şi materialele auxiliare adaptate profilului colectivelor de elevi ; 

-am corelat volumul şi a gradul de dificultate al cerinţelor cu particularităţile psihice, de vârstă şi individuale, şi cu 

durata activităţii de rezolvare a cerinţelor. 

-am conceput si aplicat teste predictive, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare urmărite; 

-am realizat si analizat testele initiale, pe baza rezultatelor acestora am stabilit masurile ameliorative si  modalitatile 

de lucru adaptate nivelului de cunostiinte al elevilor ; 

-am prelucrat elevilor din anii terminali metodologia de BAC si am realizat programul de pregatire pentru elvii care 

opteaza pentru Fizica ;in cadrul sedintelor de pregatire am prezentat elevilor modele de subiecte date in anii anteriori 

la examenul de Bac ; 

- am utilizat mijloacele TIC si materialele educationale Ael in cadrul orelor de curs; 

-am participat  ca profesor evaluator la Olimpiada de fizica –faza pe sector,  

- am participat activ la activitatile extracuriculare organizate in scoala; ca profesor diriginte al clasei a XI C , am 

întocmit planificarea orelor de Consiliere şi orientare în conformitate cu regl ementările în vigoare .  A m  

f ă c u t  a p r e c i e r i  a s u p r a  t u t u r o r  a c t i v i t ă ţ i l o r  desfăşurate şi am încheiat procesele verbale.  

-am participat la activitatile metodice la nivel de sector / municipiu ; 

 -sunt responsabil in comisiile metodice «COMISIA DIRIGINTILOR  » si « Serviciul pe scoala » 

 -am respectat sistemul notării ritmice conform reglementărilor în rigoare ; 

-am comunicat sistematic rezultatele evaluării către beneficiarii de educaţie (în cadrul orelor de curs, în cadrul orelor 

de consiliere cu părinţii şi cu elevii) ; 

-am încercat să asigur transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare ; 

-am înregistrat activităţile de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare. am respectat programul de lucru si 

toate atribuţiile prevăzute în fişa postului si am raspuns solicitarilor din partea conducerii scolii  si a  colegilor  
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Am participat la proiectul,,Festivalul National al sanselor tale-Romania 2013 (18 – 24 noiembrie 2013) sub 

genericul ,,Cetatean roman-cetatean european” 

Am participat la proiectul ,,Arta contra drog 2013” din 18 – 20 decembrie 2013. 

       

Profesor Niculescu Luminita Emilia încadrată, în anul şcolar 2013-2014, semestrul  I ca profesor titular in cadrul 

catedrei de fizica la Liceul Tehnologic “Elie Radu”. 

În exercitarea funcţiilor prevazute în fisa postului am desfasurat activitati sepecifice ce pot fi probate prin 

documentele elaborate si pein alte forme, astelf: 

 în calitate de profesor: 

- am elaborate correct, la termen si conform regulamentului in vigoare planificarile calendaristice, proiecte 

ale unitatilor de invatare si proiecte ale unitatilor de invatare si proiecte didactice; 

- am elaborate teste de evaluare initiala, baremul de corectare si matrice de specificatie; 

- am proiectat subiecte pentru lucrarile scrise semastiale; 

- am elaborate fise de lucru, teste de evaluare,autoevaluare; 

- am parcurs integral programa scolara si ma realizat notarea ritmica a elevilor; 

- am urmarit permanent la fiecare clasa din inadrare; 

- am monitorizat portofoliile elevilor ; 

- actualizez portofoliul personal; 

- am participat  la toate consiliile profesorale; 

- am progaramat consultatii de bacalaureat saptamanal; 

 in calitate de diriginte la clasa a XIV a Drp seral; 

 am elaborate si actualizat portofoliul dirigintelui cuprizand printe altele : planificarea orelor de cosiliere si 

orientare, dosarul personal al elevlor, procese verbale; 

 in calitate de membru in CA: 

 am participat la toate sedintele consiliului de administaratie , unde indeplinesc functia de secretar; 

 am colaborat permanent cu echipa de manageriala; 

 am colaborat foarte bine cu membrii consiliului doamna Paraschivescu Iuliana si cu cei doi parinti am 

raspuns la toate cerintele directiunii. 

 alte activitati: 

 participarea al Oferta eductionala sector 3  

 

   Profesor Constantin Daniela, la catedra de fizică la Liceul Tehnologic „Elie Radu” ,cu o vechime in  

invatamant de 16 ani si gradul didactic I. 

Succesul şcolar depinde în mare parte de îmbinarea armonioasă a elementelor ce creează cadrul unei lecţii 

motivante şi atractive pentru elevi: proiectarea, desfăşurarea lecţiei prin activizarea elevilor, evaluarea şi 

comportamentul din timpul lecţiei. Pentru favorizarea reuşitei şcolare am realizat următoarele activităţi: 

 am proiectat activitatea didactică conform programei aferente fiecărei clase în parte, asigurând caracterul 

aplicativ al acesteia;  

 am respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare;  

 am completat corect documentele şcolare şi le-am predat la timp (planificări semestriale şi anuale ) 

 am corelat strategiile didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare ; 

 am conceput strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa 

şcolară în vigoare ; 

 am conceput si aplicat teste predictive, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare urmărite; 
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 am realizat si analizat testele initiale, pe baza rezultatelor acestora am stabilit masurile ameliorative si  

modalitatile de lucru adaptate nivelului de cunostiinte al elevilor ; 

 am prelucrat elevilor din anii terminali metodologia de BAC si am realizat programul de pregatire pentru 

elvii care opteaza pentru Fizica ; 

  am utilizat mijloacele TIC si materialele educationale Ael in cadrul orelor de curs; 

 am participat la activitatile metodice din cadrul catedrei si ariei  curiculare; 

 am participat activ la activitatile extracuriculare organizate in scoala; 

 ca profesor diriginte al clasei a XIV-a D RPS, am întocmit planificarea orelor de Consiliere şi orientare în 

conformitate cu reglementările în vigoare .  A m  f ă c u t  a p r e c i e r i  a s u p r a  t u t u r o r  

a c t i v i t ă ţ i l o r  desfăşurate şi am încheiat procesele verbale.  

 am participat la activitatile metodice la nivel de sector / municipiu ; 

 am respectat sistemul notării ritmice conform reglementărilor în rigoare ; 

 am respectat programul de lucru si toate atribuţiile prevăzute în fişa postului si am raspuns solicitarilor din 

partea conducerii scolii  si a  colegilor  

 
       

RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE CHIMIE 

semestrul I, an şcolar 2013-2014 
În  semestrul I al anului şcolar 2013-2014 catedra de chimie şi-a desfaşurat activitatea conform planificarii.  

-Materia a fost parcursa integral si ritmic la toate clasele, conform obiectivelor propuse folosind la maxim 

laboratorul de chimie. 

-Am selectat manualele alternative, s-a optat pentru cele ale editurii Art Grup Editorial, autori Luminiţa 

Doicin,Luminiţa Vlădescu, Irinel Adriana Badea 

-Am participat la Consfatuirile şi Cercurile Metodice de chimie  

-Profesorii catedrei noastre au aplicat metode active ,intens participative, in vederea insuşirii corecte a   materiei 

-Au fost efectuate pergatiri suplimentare cu elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral şi a XIV-a RPseral pentru 

Examenul de Bacalaureat.Radu Marin: marţea de la ora 15,30 ; Mărăşescu Magdalena vinerea de la ora 15,30 

-Am susţinut în cadrul catedrei referatul cu titlul „Pilele electrice” 

-S-au efectaut interasistenţe între membrii catederei de chimie 

 -Am reevaluat si înnoit metodele folosite în practica instructiv-educativa  chimie prin : 

      -aplicare metodelor centrate pe elev 

      -accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire 

      -îmbinarea şi alternanţa sistematica a activitaţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentare din 

diverse surse informative, observaţia propie, exerciţiul personal, instruire programată şi lucru individual). 

- Am militat mereu pentru identificarea  si acoperirea pe cat posibil a lacunelor din cunostinţele elevilor la disciplina 

chimie. 

- s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor prin aplicarea periodica a testelor de progres. 

 
RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE BIOLOGIE 

An şcolar 2012-2013,  

 
 Participarea la consfătuiri pentru disciplina Biologie la începutul anului şcolar 2013-2014; 

 Întocmirea „Planificării calendaristice anuale şi semestriale la disciplina Biologie pentru anul şcolar 

2013-2014”; 

 Evaluarea iniţială a elevilor, centralizarea şi raportarea rezultatelor; elaborarea măsurilor pentru creşterea 

randamentului învăţării la disciplina Biologie şi ameliorarea rezultatelor; 
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 Organizarea „Balului Bobocilor” la Liceul „Elie Radu” 2013-2014; 

 Participarea la cursul „Pregătire pentru definitivat 2013-2014”, curs CCD; 

 Organizarea şi realizarea programului de pregătire pentru bacalaureat la disciplina Biologie cu elevii claselor 

terminale din liceu; 

 Evaluarea sumativă a elevilor la sfârşitul semestrului I şi încheierea situaţiei şcolare a elevilor, centralizarea 

şi raportarea rezultatelor; 

 Pregătirea elevilor din clasele terminale pentru simulare bacalaureat martie 2014, la disciplina Biologie. 

 
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2013 – 2014  

LA ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE  

Catedra de Istorie 
1. Selecţionarea manualelor alternative pentru clasele de liceu: clasa a IX-a Editura ”Didactică şi Pedagogică”, 

clasa a X-a Editura „Sigma”, clasa a XI-a şi a XII-a Editura „Corint”. 

2.  Susţinerea unei prelegeri privind Comemorarea Holocaustului, profesor Mircea Costache, 11 octombrie 

2013. 

3. Antrenarea elevilor în vederea confecţionării de material didactic: hărţi, machete etc. 

4. Vizite la muzee din Bucureşti: profesor Silvia Dumitru, 17 octombrie 2013, Muzeul Naţional de Istorie; 

profesor Mircea Costache, 24 octombrie 2013, Muzeul BNR. 

5. Lecţii interactive cu domeniile geografie şi informatică în cabinetul de informatică, profesor Silvia Dumitru, 

profesor Mircea Costache, octombrie-noiembrie 2013. 

6. Susţinerea unei prelegeri privind 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, profesor Mircea Costache, 29 

noiembrie 2013.  

7. Susţinerea unei lecţii interactive cu limba română cu tema ”Mihai Eminescu”, 15 ianuarie 2014, profesor 

Mircea Costache. 

. 

 

 Catedra de geografie  
In semestrul I al anului scolar 2013-2014 prof. de  geografie au avut o bogata activitate metodica. S-a acordat 

o atentie deosebita atat  pregatirii pentru lectii, cunoasterii programelor scolare, a manualelor alternative, cat si 

pentru intocmirea planificarilor calendaristice.De asemenea prof. de geografie au elaborat testele predictive pe care 

le-au aplicat elevilor din clasele de liceu zi si seral, apoi le-au  corectat si au luat masuri in consecinta. 

In cadrul catedrei geografie,  pe parcursul semestrului I prof. de geografie au desfasurat urmatoarele 

activitati : 

- s-au preocupat de intocmirea planificarilor calendaristice conform programei scolare, iar materia a fost parcursa in 

conformitate cu planificarea calendaristica. 

- au aplicat testul predictiv la clasele IX-XII zi si seral realizand si analiza testelor predictive.  

- au folosit metode active pentru cresterea eficientei procesului de invatamant, lucrandu-se diferentiat cu elevii.  

-au organizat ,,Olimpiada de Geografie ‘’ – faza pe scoala. 

-in plan metodico-ştiinţific membrii catedrei au participat la  şedinţele metodice, desfasurate pe sector si municipiu 

pe parcursul semestrului I. 

-doamna prof. Avram Anca Mihaela a participat la nivel de liceu la urmatoarele activitati: ,,Plant a tree for peace 

2013’’ in data de 21.09.2013; ,,Festivalul National al Sanselor Tale – editia a XIV a in perioada 18-24.11.2013;  

Proiectul/Programul National cultural ,,Arta contra drog’’ in data de 18.12.2013. 

Catedra de socio-umane: 
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In anul scolar 2013-2014 membrii catedrei de discipline socio-umane sunt: Angheluta Ana-Maria ( 

psihologie), Manea Luiza Emanuela ( economie, economie aplicata,  educatie antreprenoriala), Vidan Olimpia –

Alina ( Logica, argumentare si comunicare ). Membrii catedrei au desfasurat in cursul semestrului I al anului scolar 

urmatoarele activitati: 

 1.In vederea organizarii catedrei : 

-     intalnirea membrilor catedrei pentru alegerea coordonatorului catedrei, analizei activitatii anului scolar trecut, 

analizei programelor scolare , propuneri pentru intocmirea planului de activitati al catedrei  

-    intocmirea planificarilor calendaristice 

-   participarea la consfatuiri si intalniri metodice desfasurate la nivel de sector sau capitala 

2. In vederea asigurarii calitatii actului didactic: 

- monitorizarea rezultatelor elevilor la evaluarile interne  

-     intalniri periodice de catedra pentru informare reciproca 

- elaborarea subiectelor pentru probele orale si scrise ale examenelor de diferente, incheiere a situatiilor etc. 

3.In vederea asigurarii materialului didactic 

- realizarea de materiale auxiliare 

- indrumarea elevilor pentru folosirea surselor suplimentare de informare 

4.In vederea perfectionarii cadrelor didactice 

- participarea la cursuri de perfectionare ( Manea Luiza -Curs de aplicare TIC in predarea materiilor socio-

umane) 

- sustinerea unei lectii demonstrative la nivelul catedrei ( Manea  Luiza- educatie antreprenoriala) 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

la catedra de Educatie Fizică şi Sport - an şcolar 2013/2014, semestrul I 
I. Activitatea sportiva a elevilor din clasele IX-XII din cadrul Liceului tehnologic “Elie Radu” pe semestru I 

anul scolar 2013-2014 a  fost urmatoarea: 

In perioada 17-21-12-2013 in sala de sport Apollo a Liceului “Elie Radu” am desfasurat o actiune sportive la 

disciplina sportiva fotbal sub titlul ‘Cupa Sarbatorilor de iarna’ unde au participat clasele vocationale IX B si IX C , 

s-au tinut 2 jocuri. 

In primul joc au castigat elevii de la clasa IXC  cu scorul 4-2 iar cel de-al doilea joc s-a terminat la egalitate cu 

scorul 3-3. 

In urma meciurilor s-au remarcat urmatorii elevi (Niculaie Marius cls IX b, Gheorghe  Alexandru cls IXc). 

Marius Niculaie a castigat si titlul de golcheter cu 3 3 goluri marcate. 

In cadrul acestei cupe au mai jucat si clasele XII A SI XII B. Clasa XIIA iesind invingatori cu scorul de 5-1. S-a 

marcat elevul Alexandru Diaconescu 

 

II. Activitatea sportiva a elevilor din clasele IX-XII din cadrul Liceului tehnologic “Elie Radu” pe semestru I 

anul scolar 2013-2014 a  fost urmatoarea: 

- Clasele vocationale din cadrul Liceului tehnologic ” Elie Radu” impreuna cu clasele IX-XII au participat in 

fiecare vineri din lunile ianuarie si febroarie la competitia “Spiru Haret “ desfasurata la scoala nr 32. 

- La competitie au mai participat si alte licee cu profil sportive cum ar fi “Sf Pantelimon”, “Nicolae Balcescu 

Voluntari”, “Spiru Haret” precum si cluburi sportive cum ar fi Juventus, Espanile, F.C Colentina, 

Automatica. 

Clasele vocationale de fotbal a avut urmatoarele rezultate: 

*Elie Radu – NBV- 4-1 

*Elie Radu – SP.HARET-2-2 
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*Elie Radu –Sf Pantelimon- 3-2 

In urma acestor meciuri cls vocationale al liceului “Elie Radu” s-a clasat pe lucul 2. 

In urma meciurilor s-au remarcat urmatori jucatori: ‘Marius Niculae’, ‘Neagu Marius’, Dumbrava Alexandru 

‘, ‘Radovici Alexandru. 

Rezultatele claselor IX-XII au fost urmatoarele: 

*cls XI “Elie Radu”- “Automatica”-2-1  

*cls XI” Elie Radu”- “F.C Colentina”- 1-3 

*cls XI “Elie Radu”-“Espaniole” – 2-3 

*cls XII Elie Radu-“ Juventus”- 3-1 

*cls XII “Elie Radu” – “NBV”- 2-2 

*cls  XII “Elie Radu”- Espaniole- 1-1 

In urma rezultatelor cls XI s-a clasat pe locul 3 iar clasa XII pe locul 2. 

S-au evidentiat urmatori elevi: Maldini (cls XI), Diaconescu Alexandru(cls XII), Vasile Bogdan(ClsXI) 

In perioada urmatoare urmeaza sa primim diplome pentru locul ocupat si diplome individuale. 

     

RAPORT DE ACTIVITATE la catedra TIC 

semestrul I, an şcolar 2013-2014 
Componenta catedrei: 

 prof. Rogojeanu Luiza    

 prof. Dumitrana Teodor 

 Informaticieni 

 Amalia Ene 

 Matache Valentin  

 

În sem. I al  anul şcolar 2013/2014, catedra de T.I.C  a fost compusa din : prof. Rogojeanu Luiza  şi prof. 

Dumitrana Teodor . După constituirea catedrei, profesorii au avut în vedere studierea programelor corespunzătoare 

claselor pe care le-au avut repartizate în norme. 

În acest an şcolar am realizat urmatoarele activităţi: 

 participarea la Consfătuirile desfăşurate la Colegiul National Mihai Viteazul - prof. Rogojeanu Luiza si 

prof. Dumitrana Teodor; 

 la solicitarea Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, au fost întocmite şi transmise 

       situaţii referitoare la profesorii de T.I.C din liceul nostru; 

 discutarea  testelor  predictive  şi  a  măsurilor  luate  în  vederea  îmbunătăţirii  activităţii  şi  înlăturarii  decalajelor  

şi  lipsurilor   rezultate  din  evaluarea  iniţială; 

 realizarea portofoliilor personale cu modele de teste, fişe de lucru, de unităţi de învăţare, planuri de lecţie; 

 întocmirea mapelor profesorului şi îndrumarea elevilor pentru realizarea de portofolii; 

 participarea la acţiunile metodice desfăşurate pe sector – Colegiul National Mihai Viteazul; 

 

Activitati extracuriculare  si extrascolare 

PROF. Rogojeanu Luiza 

 a realizat schimb de experienta intre membrii catedrei si si cadre didactice din scoala;  

  a participat la activitatile metodice organizate la nivel de sector ; 

  responsabila comisiei de  burse; 

 in perioada 18-24.11.2013 a avut loc a XIV a  editie a „Festivalului Naţional al Şanselor    Tale– România 

2013”- o săptămâna a educaţiei permanente ce s-a desfasurat sub genericul „Cetatean roman – cetatean 

european”; 
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 Am participat la proiectul/programul national cultural “Arta contra drog 2013” initiat de Ciado 

Romania in parteneriatcu Ministerul Eductiei Nationale si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti; 

 Am participat la Cercul Pedagogic organizat la nivelul Municipiului Bucuresti cu tema „Valorificarea 

rezultatelor obtinute in participarea la proiecte cu finantare europeana”, care a avut loc la Liceul Tehnologic 

„Theodor Pallady” cu lucrarea „Beneficiile participarii la proiectul european –Sigur.Info”  

     In toata aceasta perioada, am cautat sa avem o buna comunicare atat in cadrul catedrei cat si cu celelalte cadre 

didactice, sa respectam si sa contribuim la respectarea regulamentului intern, realizarea integrala si la timp a 

atributiilor; 

      Profesorii de T.I.C. s-au preocupat în permanenţa în sem. I al  anul şcolar 2013/2014, pentru o bună desfăşurare 

a orelor în cele două laboratoare de informatică, pentru o bună funcţionare şi păstrarea în bune condiţii a 

calculatoarelor, în colaborare cu dna. Informatician Amalia Ene si dnul. informatician Matache Valentin. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al ariei curriculare “TEHNOLOGII”, semestrul I, an şcolar 2013/2014 

    

a) RAPORTUL ACTIVITATII CATEDREI DE MECANICA 
 

În anul şcolar 2013 – 2014 Catedra de Mecanică din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu” este constituită 

din 12 cadre didactice – ingineri şi maiştri instructori, astfel: 

 6 ingineri titulari, unul fiind cu completare de normă 

 3 ingineri suplinitori 

 3 maiştri instructori titulari. 

În semestrul I al anului şcolar 2013 – 2014 toate cadrele didactice din cadrul comisiei metodice au demonstrat 

preocupare pentru formarea continuă şi perfecţionare, urmărind prin aceasta dezvoltarea şi actualizarea 

competenţelor generale, profesionale şi transversale, în raport cu evoluţia nevoii de educaţie şi cu schimbările din 

structurile şi procesele educaţionale. 

În acest sens, se pot evidenţia următoarele activităţi desfăşurate de membrii catedrei: 

 Elaborarea în timp util a documentelor proiective: planificări calendaristice, proiecte de unităţi de învăţare, 

proiecte didactice; 

 Elaborarea subiectelor, aplicarea testelor iniţiale la toate clasele şi analiza rezultatelor obţinute în cadrul şedinţelor 

de catedră; 

 Completarea permanentă a portofoliului personal şi profesional, incluzând lucrări ale elevilor şi modele de fişe de 

lucru şi teste de evaluare pentru clasele din încadrare; 

 Elaborarea subiectelor pentru examenele de diferenţe şi susţinerea acestor examene în două sesiuni – septembrie 

2013 şi februarie 2014;  

 Au fost elaborate, de către profesorii îndrumători, listele temelor de proiect pentru examenele de certificare a 

competenţelor profesionale de nivel 2 şi nivel 3 şi au fost avizate de către inspectorul de specialitate ISMB, prof. ing. 

Florina Pişleagă; 

 Doi maiştri instructori îşi completează studiile: 

 Robei Gheorghe - masterat la Facultatea de Instalaţii; 

 Diaconescu Victor - la Facultatea de Ingineria Transporturilor 

 Au fost asistate la ore de către directorul unităţii şi directorul adjunct toate cadrele didactice de specialitate; 
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 D-nii maiştri-instructori Mărgineanu Marin şi Robei Gheorghe au fost interesaţi de asigurarea unor 

condiţii de desfăşurare a orelor de pregătire practică comasată pentru elevi, în condiţii reale de muncă, încheind cu 

diferiţi agenţi economici convenţii-cadru pentru orele de pregătire practică; 

 În urma inspecţiei complexe derulate în anul şcolar 2012 – 2013 a fost evidenţiată necesitatea aplicării unor 

măsuri de îmbunătăţire a activităţii cadrelor didactice din cadrul ariei Tehnologii, în acest sens fiind elaborate, 

analizate şi discutate rezultatele unor chestionare prin care s-a urmărit cunoaşterea gradului de satisfacţie a elevilor 

pentru desfăşurarea orelor de specialitate (teorie, laborator tehnologic şi instruire practică) şi găsirea unor noi soluţii 

pentru îmbunătăţirea acestor activităţi, având ca bază de pornire propunerile elevilor exprimate în aceste chestionare. 

  În cadrul şedinţelor de catedră şi de arie au fost evidenţiate resursele materiale disponibile pentru acest an şcolar 

şi s-au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea bazei materiale tehnice a şcolii, inclusiv crearea unei „biblioteci 

mobile” cu manuale de specialitate, în număr insuficient, ce pot fi utilizate la clase în procesul didactic, şi a unei 

„biblioteci virtuale”, legată paginii web a şcolii, în care să fie incluse auxiliare curriculare utile elevilor în cadrul 

orelor de curs sau pentru elaborarea proiectelor de certificare a competenţelor profesionale de nivel 2 şi nivel 3; 

 S-a organizat şi desfăşurat Faza pe şcoală a Olimpiadei tehnice pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a, rezultatele 

nefiind încurajatoare. Elevii fac faţă examenului, dar sunt total lipsiţi de motivaţie pentru a participa la această 

formă de evaluare a performanţelor lor. 

 La nivelul catedrei şi ariei curriculare au fost prezentate referate ştiinţifice şi metodice, astfel: 

 Prof. ing. Ilie Narcisa - „Proiectele POSDRU – deschidere în strategia didactică” 

 M. I. Robei Gheorghe -  „Formarea competenţelor individuale prin efectuarea practicii la agenţii 

economici” 

 Prof. Ing. Drapciug Mihaela – ”Progresul prin Ştiinţă şi tehnică” 

 Dl. m.i. Mărgineanu Marin a susţinut o lecţie demonstrativă la clasa 11 A seral. 

 4 ingineri şi 2 maiştri instructori sunt implicaţi în Programul „A doua şansă” pentru învăţământ secundar inferior, 

în parteneriat cu Liceul Teoretic „Decebal”, pe domeniul mecanic, contribuind la educarea şi pregătirea profesională 

a grupurilor dezavantajate. O parte dintre absolvenţii acestui program sunt înscrişi în clase din ciclul superior al 

liceului din unitatea noastră. 

 La nivelul Ariei curriculare Tehnologii a fost propusă şi organizată o activitate metodică având ca temă 

„Integrarea absolvenţilor în mediul socio-profesional”, în program fiind incluse şi alocuţiuni ale elevilor de la 

şcoala profesională şi ale foştilor absolvenţi ai şcolii care pot demonstra importanţa pregătirii tehnice în alegerea 

unei cariere, dar şi faptul că învăţământul tehnic nu limitează integrarea socială şi profesională a tinerilor. 

Activitatea propusă pentru luna ianuarie a fost reprogramată pentru luna februarie, datorită condiţiilor meteo 

nefavorabile. 

 

 

b) RAPORTUL ACTIVITATII CATEDREI DE CONSTRUŢII 

SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2013 – 2014 
       In  semestrul I al anului scolar 2013-2014, membrii Catedrei de constructii au intocmit planificarile 

calendaristice pe baza programelor scolare in vigoare, au intocmit proiecte didactice in vederea corelarii strategiilor 

didactice cu competentele specifice modulelor de specialitate. De asemenea, au elaborate materiale auxiliare ( fise 

de lucru, fise tehnologice, teste de evaluare etc.). Au indrumat elevii in vederea intocmirii referatelor si a 

portofoliilor. In calitate de diriginti (  Dinca George, Nastase Mircia, Vidu Viorica, Balabas Adriana, ) au intocmit 
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documentele scolare specifice, urmarind atitudinea elevilor  fata de scoala. Si-au adus contributia la buna 

organizare a Balului Bobocilor.  

      Au participat la examenele de diferenta : Balabas Adriana, Vidu Viorica, Dinca George. 

        In vederea  obtinerii Certificatului de Competente Profesionale au intocmit listele cu temele proiectelor si au indrumat 

elevii in vederea realizarii acestora ( Vidu Viorica,Dinca George). 

            S-au implicat la inscrierea elevilor in actuala clasa a IX a C, Nastasa Mircia, Dinca George, Vidu 

Viorica,Balabas Adriana .  

      Au contribuit la informarea elevilor cu materiale didactice incercand sa capteze interesul acestora fata de domeniul 

atat de vast al constructiilor si lucrarilor publice.Domnul Dinca George a vizitat Targul Educational al Municipiului 

Bucuresti si a analizat impreuna cu elevii noile descoperiri ale stiintei si tehnicii.  

Doamna Balabas A. a sprijinit si indrumat noii membrii ai Catedrei de constructii pentru buna desfasurare a procesului de 

instruire scolara si extrascolara a elevilor ( Vidu Viorica, Dinca George ). 

     Elevii de la clasa a XI a C: Dinu Robert, Horeanga Cosmin, Munteanu Silviu, Rosu Petrica, indrumati de prof. ing. 

Dinca George si m.i. Nastasa Mircia, au participat la Concursul “ Micul Montator “ organizat la Liceul Socolescu. 

   Ca vicepresedinte al Comisiei de protectie civila si aparare impotriva dezastrelor , d-na Balabas A. a instruit elevii si 

cadrele didactice in domeniul situatiilor de urgenta, a intocmit planul de masuri si a colaborat cu membrii Comisiei PSI; 

un aport deosebit l-au adus prof.ing.Dinca George si m.i. Nastasa Mircia la organizarea si buna desfasurare a celor doua 

simulari de evacuare. De asemenea, prof. Balabas A. impreuna cu elevul Ionescu Laurentiu din clasa a IX a C a refacut 

cele trei planuri de evacuare in caz de incendiu ale scolii ( parter, etaj I si etaj II ) conform celor indicate de catre 

departamentele autorizate. 

                  Domnul Nastase a fost membru in Comisia de disciplina a dirigintilor, in Comisia paritara FEN. A 

participat la diverse activitati cum ar fi: vizite cu elevii la expozitii cu utilaje, materiale de constructii si mobilier, a 

efectuat serviciul pe scoala  

( Ateliere scoala ), . A participat la curatenia in curtea scolii si la atelierele scoala.   

          Toti membrii Catedrei au  efectuat serviciul pe scoala, respectiv ateliere, conform planificarii. 

 

c) RAPORTUL ACTIVITATII CATEDREI DE ELECTROTEHNICĂ 

SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2013 – 2014 
CURRICULUM  

 

Membrii catedrei au proiectat si elaborat la timp documentele scolare, au respectat programele scolare, normele de 

elaborare a documentelor de proiectare didactica, in vigoare. Acest lucru reiese din planificarile calendaristice, 

proiecte didactice, unitati de invatare, planuri de lectie, planuri de recapitulare, fisele de lucru, fise conspect, fise de 

evaluare, chestionare si fise de autoevaluare. 

Acestia au aplicat cunostintele obtinute din cursurile de TIC, de formare continua, au adaptat cunostintele, 

curriculum la particularităţile claselorşi ale elevilor, la nevoile şi la posibilitatile lor de invatare; 

S-a parcurs materia modulelor conform planificarilor si s-au notat ritmic elevii.  

Profesorii catedrei au elaborat şi au aplicat diferite modalităţi de evaluare orala, scrisă, pe fişe de evaluare, pe fişe 

sumative, fişe de laborator, pe eseu, pe referat, portofoliu sau pe proiect; 

S-a conceput şi elaborat teste predictive, profil electric, clasele a IX-a, a XII-a, a XIII-a . S-au elaborat planurile 

recapitulative şi planurile recuperative;  

S-a întocmit documentaţia aferentă şi s-au suţinut examenele de diferenţă, de situaţii neincheiate şi de corijenţe. 

S-au conceput si repartizat temele pentru examenele de competenţă nivel III (Doamna profesoara  Hilohi Sabina). 

Petru eleborarea proiectelor, elevii au fost îndrumaţi şi evaluaţi de doamna profesoara Hilohi Sabina.  
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MANAGEMENT ŞCOLAR  

 

S-au transmis informaţii cu privire la desfăşurarea concursurilor şcolare la nivel de sector sau municipiu.  

Proferii catedrei au participat la „Targul Educational Bucuresti  2013”  şi la „Festivalul Sanselor Tale” - pentru 

dezvoltarea unei cariere profesionale. 

Membrii catedrei au participat la; 

-  înscrierarea, completarea şi realizarea claselor de elevi  a IX-a  zi şi a IX-a seral.  

   

 

RESURSE UMANE 

 

Membrii catedrei au fost informaţii cu privire la oferta programului de perfecţionare şi formare continuă la nivel de 

CCD şi ISMB. Ceauş Camelia şi Damian Maria au urmat cursurile de formatori în domeniu ce a avut loc în liceul 

nostru. 

Membrii catedrei au fost evaluaţii, prin inspecţii, de către directorul unităţii doamna profesor Arieş Ioana si au 

obţinut calificative bune şi foarte bune. 

La nivelul catedrei s-au prezentat referate ştinţifice cu privire la  poluare şi încălzirea globală, metode de 

economisire a energiei electrice , despre automobilul electric si despre utilizarea biogazului. 

 

PARTENERIATE ŞI PROGRAME 

 

Membrii catedrei au participat la Consfatuirea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar tehnic si 

profesional, care a avut loc la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu ocazia inceperii noului an scolar, tinuta sub egida 

ISMB, de catre d-na inspector Gabriela Lichiardopol. 

Membrii catedrei colaborează cu Facultatea de Inginerie Eletrică (Electrotehnică ) din Universitatea Politehnică din 

Bucureşti în vederea orientării profesionale din învătământul superior. 

 

RESURSE MATERIALE 

 

S-au utilizat înalta tehnologie în desfăşurarea orelor de specialitate: video proiectoare, calculatoare, pezentării 

powerpoint create de profesorii catedrei de electrotehnică.  

Baza materiala s-a diversificat prin elaborare de planşe, desene, scheme de specialitate din domeniul electric. 

 

RAPORTUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE PE SEMESTRUL I 

AN ŞCOLAR 2013 – 2014 
  

           Conform  planului managerial şi a calendarului de activităţi pe semestrul I au fost realizate    

următoarele activităţi educative în cadrul şcolii:   

- Pe data de 21.09.2013 dnele Aries Ioana , Sandu Florentina, Marculescu Raluca si Avram Anca alaturi de elevii 

claselor a 9-a si a 10-a au organizat si coordonat in cadrul liceului activitatea internationala intitulata Plant a tree 

for Peace 2013 - campanie organizată de Learning about Forests - LEAF şi ENO-Environment Online cu ocazia 
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Zilei Internaţionale a ONU pentru Pace; astfel obtinindu-se un certificat international de participare pentru 

dumnealor dar si pentru liceu. 

  
 

- In perioada 24-26.09.2013 dnele Berbec Angela si Stanila Daniela au fost cu elevii clasei 12 A la Targul de carte 

Gaudeamus in Piata Universitatii iar pe data de 24.11.2013 la Romexpo 

- Pe data de 25.09.2013 reprezentantul D.E.P.M.B.- dnul Neagoe Sorin Costel si dnele prof. Marculescu Raluca. Jerca 

Gabriela, Pacurar Daniela au organizat la clasele 9A si 9B o  actiune de combatere a violentei cu tema Unde-i 

lege,nu-i tocmeala 

  
 

- Pe data de 25.09.2013 dnele Bratuva Ioana si Marculescu Raluca impreuna cu elevi de la seral au participat la 

activitati intitulate Noaptea Cercetatorului 2013 in Parcul Tineretului. 

   
 

- Pe data de 26.09.2013 la Faculatatea Titu Maiorescu dnele Aries Ioana, Sandu Florentina si Marculescu Raluca au 

participat la Conferinta Nationala- Anticoruptia in educatie; primindu-se astfel si diplome de participare. 
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- Pe data de 27.09.2013 dsoara Baciu Nicoleta alaturi de elevii clasei 9C a participat la o activitate cu ocazia Zilei 

Elevului Bucurestea la Palatul Copiilor. 

- Pe data de 26.10.2013 dnele Marculescu Raluca, Bratuva Ioana, Georgescu Cristina, Berbec Angela, Damian Maria 

si dnul Dinca George alaturi de elevii claselor 11Ascoala profesionala, 13Crp seral au mers la TEB (Targul 

Educational Bucuresti) obtinind si diplome de participare. 

  
 

- In perioada 1-7.11.2013 dnele Marculescu Raluca, Aries Ioana si Sandu Florentina au dat spre avizare la ISMB dnei 

inspector Elena Stefan cele 2 proiecte educative: „Ocolul Romaniei in 120 de zile”-national si „Scoala o prioritate”- 

interjudetean iar in 4.12.2013 impreuna cu dna Manea Luiza au dat spre avizare de asemenea un proiect municipal 

intitulat „Nu violenta, Da Comunicare”. 

- Pe data de 15. 11.2013 Dna Marculescu Raluca a participat la sedinta municipala a Consilierilor educativi organizata 

la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. 

- Pe data de 16 .11.2013 dsoara Baciu Nicoleta a participat alaturi de elevii clasei 12A la  activitatea antidrog 

organizata de CIADO ROMANIA in Parcul Unirii. 

- In perioada 18-24.11.2013 dnele Aries Ioana, Sandu Florentina, Marculescu Raluca, Bratuva Ioana, Jerca Gabriela, 

Onescu Cornelia, Oprea Laura, Avram Anca, Manea Luiza, Rogojeanu Luiza si Pacurar Daniela au participarea, 

coordonat  şi organizat la clasele a 11-a si a 12-a activităţi sub genericul  “Cetăţean  român - cetăţean european”, din 

cadrul „FESTIVALULUI  NAŢIONAL  AL  ŞANSELOR  TALE– ROMÂNIA 2013”,  editia a XIV-a  a săptămânii 

educaţiei permanente la care au primit si diplome de participare. 
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- Pe data de 26.11.2013 dna Jerca Gabriela a organizat si coordonat o activitate la clasa 12A, cu ocazia zilei de 

1 Decembrie- Ziua Mondiala de lupta anti Sida ; activitate la care au participat si dnele Aries Ioana si Marculescu 

Raluca 

- Pe data de 28.11.2013 la Colegiul Natioanal Matei Basarab dnele Marculescu Raluca si Bratuva Ioana alaturi de 

vice-presedintele Consiliului elevilor pe scoala, Marmureanu Alexandru de la 10 C au participat la sedinta 

Consiliului Elevilor pe Municipiu. 

- In perioada 1-12.2013 dnele Marculescu Raluca, Kirat Valentina, Bratuva Ioana, Baciu Nicoleta, Angheluta Ana 

Maria si Rogojeanu Luiza alaturi de cls 12 B au facut selectia elevilor pentru Miss si Mister, iar pe 12.12.2013 au 

organizat Balul Bobocilor la Club Fuchsia avand ca sponsori Primaria Municipiului Bucuresti, Avon si Club Salsa. 

  
 

- Pe data de 3 .12.2013 dna Voicu Olimpia cu dnele profesoare de la  catedra de limba romana si dnul Costache 

Mircea au organizat spectacolul cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei la care au participat elevii clasei 9B, 10A si 

9A. 

- Pe 20.12.2013 dna Voicu Olimpia a organizat spectacolul „Obiceiuri si Traditii de Craciun” la care au participa 

elevii claselor 9B si 9C. 

- In perioada 18-20.12.2013 dnela Marculescu Raluca, Bratuva Ioana, Jerca Gabriela, Solymosi Mihaela, Pacurar 

Daniela, Barbulescu Oana, Avram Anca si dnul Dinca George au participat la proiectului/ programul national 

cultural “Arta contra drog 2013” initiat de CIADO Romania in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si 

Inspectoratul Scolar al  

Municipiului Bucuresti; respectiv la cele doua spectacole: Stelele Moscovei, 18 decembrie la Sala Polivalenta si 

Craciun in pas de vals- Vienna Classic Christmas Strauss Festival Orchestra, 20 decembrie la Sala Palatului; astfel 

incheindu-se un parteneriat educativ cu CIADO ROMANIA pentru aceasta perioada si obtinindu-se pentru fiecare 

profesor diploma de participare. 

   
 

- Pe data de 17.01.2014 dsoara Baciu Nicoleta alaturi de clasa 12B a participat la Zilele Portilor Deschise din cadrul 

Universitatii Dimitrie Cantemir. 

- Pe 22.01.2014 dna Marculescu Raluca a incheiat un parteneriat educativ cu Centru Roman de Formare in 

Alternanta-CEFORA BUSSINESS SCHOOL astfel ca in aceasta zi  reprezentantul acestei Institutii Superioare de 

studiu, Nica Daniel indrumat de dna profesor a facut o prezentare a ofertei educationale  claselor terminale 12A,B 
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Toate aceste activităţi au fost organizate în echipe mixte elevi-profesori. În urma desfăşurării acestora se 

remarcă o îmbunătăţire a relaţiei dintre profesori şi elevi şi o predispoziţie clară a elevilor către activităţile 

educative, atât şcolare cât şi extraşcolare, elevii dând dovadă de seriozitate, creativitate şi capacitate de a lucra în 

echipă. 

 

 
 

RAPORTUL  CONSILIERULUI EDUCATIV 

PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2013 – 2014 
 

  

Conform  planului managerial şi a calendarului de activităţi au fost realizate următoarele activităţi educative în 

cadrul şcolii:  

           Pe data de 21.09.2013 alaturi de elevii claselor a 9-a si a 10-a a organizat si coordonat in cadrul liceului 

activitatea internationala intitulata Plant a tree for Peace 2013 - campanie organizată de Learning about Forests - 

LEAF şi ENO-Environment Online cu ocazia Zilei Internaţionale a ONU pentru Pace; astfel obtinind un 

certificat international de participare. 

Pe data de 25.09.2013 impreuna cu reprezentantul D.E.P.M.B.- dnul Neagoe Sorin Costel a organizat la clasele 9A 

si 9B o  actiune de combatere a violentei cu tema Unde-i lege,nu-i tocmeala 

Pe data de 25.09.2013 impreuna cu elevi de la seral a participat la activitati intitulate Noaptea Cercetatorului 2013 in 

Parcul Tineretului. 

Pe data de 26.09.2013 a participat la Conferinta Nationala- Anticoruptia in educatie organizata la Faculatatea Titu 

Maiorescu; primind astfel si diploma de participare. 

Pe data de 25.10.2013 a participat la Simpozionul International intitulat INTERCULTURAL 

COMMUNICATION IN EDUCATIONAL SITUATIONS. KNOWLEDGE- METHODS- DIDACTIC 

SKILLS . 
Pe data de 26.10.2013 alaturi de elevii claselor 11A scoala profesionala, 13Crp seral a mers la TEB (Targul 

Educational Bucuresti) obtinind si diploma de participare. 

In perioada 1-7.11.2013 a dat spre avizare la ISMB dnei inspector Elena Stefan cele 2 proiecte educative: „Ocolul 

Romaniei in 120 de zile”-national si „Scoala o prioritate”- interjudetean iar in 4.12.2013- un proiect municipal 

intitulat „Nu violenta, Da Comunicare”. 

Pe data 8.11.2013 a facut parte din comisia pentru testarea personalului fara studii corespunzatoare postului –limba 

engleza de la Centrul de concurs- Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” 

Pe data de 15.11.2013 a participat la sedinta municipala a Consilierilor educativi organizata la Colegiul Tehnic 

Anghel Saligny. 

In perioada 18-24.11.2013 a participat, coordonat  și organizat la clasele a 11-a si a 12-a activități sub genericul  

“Cetățean  român - cetățean european”, din cadrul „FESTIVALULUI  NAȚIONAL  AL  ȘANSELOR  TALE– 

ROMÂNIA 2013”,  editia a XIV-a  a săptămânii educației permanente la care au primit si diplome de participare. 

Pe data de 26.11.2013 a participat la activitatea de la clasa 12A, cu ocazia zilei de 1 Decembrie- Ziua Mondiala de 

lupta anti Sida ;  

Pe data de 28.11.2013 la Colegiul Natioanal Matei Basarab alaturi de vice-presedintele Consiliului elevilor pe 

scoala, Marmureanu Alexandru de la 10 C a participat la sedinta Consiliului Elevilor pe Municipiu. 

In perioada 1-12.2013 alaturi de cls 12 B a facut selectia elevilor pentru Miss si Mister, iar pe 12.12.2013 a 

organizat si coordonat Balul Bobocilor la Club Fuchsia avand ca sponsori Primaria Municipiului Bucuresti, Avon si 

Club Salsa. 
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Pe data de 16.12.2013 a participat la reuniunea municipalade informare privind noul program al Comisiei 

Europene in domeniul educatiei, formarii profesionale, tineretului si sportului, ERASMUS+, organizata la Colegiul 

National Gheorghe Lazar; astfel s-a eliberat si un certificat de participare.  

 

In perioada 18-20.12.2013 a participat la proiectului/ programul national cultural “Arta contra drog 2013” initiat de 

CIADO Romania in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti; 

respectiv la cele doua spectacole: Stelele Moscovei, 18 decembrie la Sala Polivalenta si Craciun in pas de vals- 

Vienna Classic Christmas Strauss Festival Orchestra, 20 decembrie la Sala Palatului; astfel incheind un parteneriat 

educativ cu CIADO ROMANIA pentru aceasta perioada si obtinind diploma de participare. 

Pe 22.01.2014 a incheiat un parteneriat educativ cu Centru Roman de Formare in Alternanta-CEFORA BUSSINESS 

SCHOOL astfel ca in aceasta zi  reprezentantul acestei Institutii Superioare de studiu, Nica Daniel indrumat de dna 

profesor a facut o prezentare a ofertei educationale  claselor terminale 12A,B 

Toate aceste activităţi au fost organizate în echipe mixte elevi-profesori. În urma desfăşurării acestora se remarcă o 

îmbunătăţire a relaţiei dintre profesori şi elevi şi o predispoziţie clară a elevilor către activităţile educative, atât 

şcolare cât şi extraşcolare, elevii dând dovadă de seriozitate, creativitate şi capacitate de a lucra în echipă. 
 

 

  

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE  

ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

Semestrul I, an şcolar 2013 – 2014  
 

         Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost numită în acest an şcolar prin Decizia nr. 2 / 04.09.2013, în 

următoarea componenţă: 

Coordonator – director, prof. ing. Arieş Ioana 

Responsabil – prof. ing. Ilie Narcisa 

Membrii – prof. ing. Păcurar Daniela, prof. Rogojeanu Luiza,  prof. Jerca Gabriela (reprezentant FSLI), m.i. Năstasă 

Mircia (reprezentant FEN), elev – reprezentant al Consiliului elevilor – Cotlet Mihaela Silvia (clasa a XII-a B), 

părinte – reprezentant al Comitetului de părinţi – d-na Dinu Elena.  

În această componenţă, CEAC a desfăşurat în semestrul I al anului şcolar 2013 – 2014 activităţi specifice de 

asigurare şi îmbunătăţire a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, fiind preocupată exclusiv de realizarea 

unor legături permanente între participanţii la procesul de instruire şi educaţie de la nivelul unităţii şcolare: şcoală – 

elevi – părinţi - comunitate. 

 Activitatea CEAC s-a făcut remarcată prin următoarele strategii: 

colaborarea permanentă a membrilor CEAC cu echipa managerială pentru actualizarea Planului de Acţiune a Şcolii 

pe baza PRAI şi PLAI Bucureşti şi a documentaţiei aferente, conform noilor cerinţe de calitate cuprinse în Ghidul de 

elaborare PAS 2009; 

elaborarea şi transmiterea în timp util a Raportul Procesului de autoevaluare pentru anul şcolar 2012 – 2013 şi 

Raportului anual de evaluare internă a unităţii şcolare pentru 2012 – 2013, format ARACIP, conform prevederilor 

OMECT 6308 /19.12.2008 privind Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar şi Ghidului 

ARACIP 2011; 

elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2013 – 2014, pe principiile asigurării 

calităţii şi pe diferite probleme apărute la nivelul unităţii de învăţământ; 

elaborarea şi transmiterea în timp util a rapoartelor de monitorizare internă la datele prevăzute în reglementări: 15 

decembrie, 15 martie, 15 iunie; 

elaborarea, aplicarea şi analiza chestionarelor de interese/nevoi aplicate elevilor şi cadrelor didactice, în scopul 

identificării nevoilor specifice de instruire şi de educaţie; 
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elaborarea, aplicarea şi analiza chestionarelor de impact aplicate elevilor şi cadrelor didactice, în scopul 

identificării nivelului de atingere a diferitelor scopuri în activităţile instructiv-educative desfăşurate în acest an 

şcolar; 

organizarea activităţilor specifice inspecţiei de validare a Raportului Procesului de autoevaluare efectuată la data de 

24 octombrie 2013 de către d-nele monitor prof. Raț Irina şi prof. Hutter Mihaela; 

colaborare cu managementul școlii pentru elaborarea documentației specifice în vederea desfășurării inspecţiei de 

evaluare externă a ARACIP pentru obţinerea autorizaţiei de funcționare  provizorie, în anul școlar 2014 – 2015, 

pentru clasa a IX-a filiera tehnologică, profil economic, calificare profesională Tehnician în administrație; 

toate cadrele didactice din componenţa CEAC s-au implicat în derularea proiectelor şi programelor desfăşurate în 

unitate sau în parteneriat cu alte unităţi şcolare sau organizaţii nonguvernamentale. 

Au fost desfăşurate şedinţe lunare de lucru ale CEAC, în care au fost discutate şi elaborate diferite documente a 

căror necesitate a apărut ca urmare a aplicării Legii educaţiei naţionale şi aprobării unor regulamente şi metodologii 

noi specifice învăţământului liceal tehnic şi profesional.  

D-na prof. Ilie Narcisa a participat la cursul de formare ARACIP ”Înregistrarea electronică a autoevaluării”, în 

cadrul POSDRU 55668, în perioada 25 – 27 oct. 2013,  utilizând  platforma electronica. 

Au fost revizuite unele dintre procedurile existente, necesitatea acestora apărând în urma unor reglementări noi şi 

datorită unor probleme identificate în cadrul procesului instructiv-educativ specific unităţii noastre şcolare. 

În colaborare cu d-na consilier psihopedagog au fost elaborate, aplicate şi analizate chestionare de nevoi şi 

chestionare de interese pentru beneficiarii de educaţie – elevi şi părinţi, dar şi cadre didactice. 

Toate documentele elaborate de CEAC sunt prezentate în consiliul profesoral şi la clase, cele mai importante fiind 

afişate la panoul CEAC şi la avizierul din cancelarie. 

Membrii comisiei de asigurare a calităţii din şcoală vor fi receptivi la orice propuneri de îmbunătăţire a 

procesului instructiv-educativ, propuneri venite atât de la cadrele didactice, cât şi de la elevi, în limitele permise de 

legislaţia specifică în domeniu.   
 

RAPORTUL ACTIVITĂŢILOR 

REALIZATE CU AJUTORUL CONSILIULUI ELEVILOR 

SEMESTRUL I, AN  ŞCOLAR 2013 – 2014 
 

 

      Conform  planului managerial şi a calendarului de activităţi pe semestrul I au fost realizate    

următoarele activităţi educative în cadrul şcolii:   

 

- Pe data de 21.09.2013 elevii claselor a 9-a si a 10-a alaturi de dnele Aries Ioana , Sandu Florentina, Marculescu 

Raluca si Avram Anca au participat in cadrul liceului la activitatea internationala intitulata Plant a tree for Peace 

2013 - campanie organizată de Learning about Forests - LEAF şi ENO-Environment Online cu ocazia Zilei 

Internaţionale a ONU pentru Pace; 
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-   
 

- In perioada 24-26.09.2013 elevii clasei 12 A impreuna cu dnele Berbec Angela si Stanila Daniela au fost cu la 

Targul de carte Gaudeamus in Piata Universitatii iar pe data de 24.11.2013 la Romexpo 

- Pe data de 25.09.2013 clasele 9-a au participat la o  actiune de combatere a violentei cu tema Unde-i lege,nu-i 

tocmeala organizata si coordonata de reprezentantul D.E.P.M.B.- Neagoe Sorin Costel si dnele prof. Marculescu 

Raluca. Jerca Gabriela, Pacurar Daniela  

  
 

- Pe data de 25.09.2013 elevi de la seral si de la zi  au mers la activitatile intitulate Noaptea Cercetatorului 2013 in 

Parcul Tineretului alaturi de dnele Bratuva Ioana si Marculescu Raluca  

   
 

- Pe data de 27.09.2013 elevii clasei 9C alaturi de dsoara Baciu Nicoleta au participat la o activitate cu ocazia Zilei 

Elevului Bucurestea la Palatul Copiilor. 

- Pe data de 26.10.2013 elevii claselor 11Ascoala profesionala, 13Crp seral au mers la TEB (Targul Educational 

Bucuresti) cu dnele Marculescu Raluca, Bratuva Ioana, Georgescu Cristina, Berbec Angela, Damian Maria si dnul 

Dinca George  
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- Pe data de 16 .11.2013 elevii clasei 12A au participat coordonati de dsoara Baciu Nicoleta la  activitatea antidrog 

organizata de CIADO ROMANIA in Parcul Unirii. 

- In perioada 18-24.11.2013 clasele a 11-a si a 12-a au participat la activități sub genericul  “Cetățean  român - 

cetățean european”, din cadrul „FESTIVALULUI  NAȚIONAL  AL  ȘANSELOR  TALE– ROMÂNIA 2013”,  

editia a XIV-a  a săptămânii educației permanente ;coordonati de dnele Aries 

Ioana, Sandu Florentina, Marculescu Raluca, Bratuva Ioana, Jerca Gabriela, Onescu Cornelia, Oprea Laura, Avram 

Anca, Manea Luiza, Rogojeanu Luiza si Pacurar Daniela                                                                          

  
 

- Pe data de 26.11.2013 elevii clasei 12A coordonati de dna Jerca Gabriela si cu participarea dnelor Aries Ioana si 

Marculescu Raluca, au organizat o activitate , cu ocazia zilei de 1 Decembrie- Ziua Mondiala de lupta anti Sida  

- Pe data de 28.11.2013 vice-presedintele Consiliului elevilor pe scoala, Marmureanu Alexandru de la 10 C  si dnele 

Marculescu Raluca si Bratuva Ioana au participat la sedinta Consiliului Elevilor pe Municipiu de la Colegiul 

Natioanal Matei Basarab  

- In perioada 1-12.2013 elevii clasei12 B si dnele Marculescu Raluca, Kirat Valentina, Bratuva Ioana, Baciu Nicoleta, 

Angheluta Ana Maria si Rogojeanu Luiza au facut selectia elevilor pentru Miss si Mister, i-au si intr-un final pe 

12.12.2013 au organizat Balul Bobocilor la Club Fuchsia avand ca sponsori Primaria Municipiului Bucuresti, Avon 

si Club Salsa. 

  
 

- Pe data de 3 .12.2013 elevii claselor 9B, 10A si 9A coordonati de dna Voicu Olimpia, dnele profesoare de la  

catedra de limba romana si dnul Costache Mircea au organizat spectacolul cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. 
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- Pe 20.12.2013 elevii claselor 9B si 9C indrumati de dna Voicu Olimpia au organizat spectacolul „Obiceiuri si 

Traditii de Craciun”. 

- Pe data de 17.01.2014 elevii clasei 12B indrumati de dsoara Baciu Nicoleta au participat la Zilele Portilor Deschise 

din cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir. 

- Pe 22.01.2014 elevii claselor terminale 12A,B au participat la o prezentare  a ofertei educationale realizate de 

reprezentantul unei Institutii Superioare de invatamant” Centru Roman de Formare in Alternanta-CEFORA 

BUSSINESS SCHOOL”, Nica Daniel.  

 

Toate aceste activităţi au fost organizate în echipe mixte elevi-profesori. În urma desfăşurării acestora se remarcă o 

îmbunătăţire a relaţiei dintre profesori şi elevi şi o predispoziţie clară a elevilor către activităţile educative, atât 

şcolare cât şi extraşcolare, elevii dând dovadă de seriozitate, creativitate şi capacitate de a lucra în echipă. 

 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
AN ŞCOLAR 2013 - 2014 

SEMESTRUL I 
 

NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI ŞCOLAR :ANGHELUTA ANA-MARIA 

UNITATEA ŞCOLARĂ :LICEULȘ TEHNOLOGIC  ELIE RADU Sectorul 3 

Data depunerii 12.02.2014 
 

Tabel 1 

Număr beneficiari ai 

activităţii cabinetului  de asistenţă  

psihopedagogică 

(CAPp) 

Tipul activităţii  

de consiliere  

Elevi Părinţi Profesori 

Consiliere individuală (numar de persoane distincte care 

au beneficiat de consiliere) 

17 6 10 

Consiliere de grup în cabinet  Nr.  

grupuri 

Nr. elevi Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

profesori 

4 12     
 

Tabel 2 

Consiliere de grup la 

clasă 

Număr 

total activităţi 

Număr total 

beneficiari 

Tematica abordată 

1 19 Autocunoastere, intercunoastere 

5 80 Ce trebuie sa stiu despre consilierea scolara 

1 11 Unde vreau sa ajung 

12 107 Adolescenta fara violenta 

   
 

Tabel 3 

Nr 

crt Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi de la cabinetul 

de asistenţă psihopedagogică 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

PROFESORI 

(în cabinet) 
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1 

A. Informare şi consiliere 

 

Nr. elevilor 

consiliaţi individual 

Nr. părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. profesori consiliaţi 

individual 

1.  Cunoaştere şi autocunoaştere 17 2  

2.  Adaptarea elevilor la mediul şcolar 6 3 10 

3.  Adaptarea şcolii la nevoile elevilor în 

conformitate cu standardele curriculare 

  6 

4. Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-

profesori 

4   

5. Stil de viaţă sănătos 3 2  

6. Prevenirea comportamentelor 

agresive 

6   

7. Consecinţele abandonului şcolar 1 1 2 

2 

Implicare în studii psihosociologice la nivel de scoală, sector, CMBRAE, alte instituţii: 

a) ca organizator Investigarea fenomenului de violenta in scoala 

b) ca participant  

3 

Activitati cu conţinut metodico-

ştiintific 
Denumire 

Calitatea de : 

formator/ 

participant 

Instituţia 

organizatoare 
Perioada 

Nr. Ore 

/credite 

a) cursuri de formare/perfecţionare 

     

     

     

b)seminarii, simpozioane, 

conferinţe 

Denumire 

Calitatea de : 

- participant cu 

lucrare 

- participant fără 

lucrare 

Titlul lucrării 
Locul 

desfăşurării 
Data 

     

     

c) articole, participări la emisiuni 

radio/TV, editare cărţi 

Titlul/ 

tema 

emisiunii 

Instituţia/ Editura Data 

   

   

d) alte activităţi  

4 
Problematica (cazuistica) cu cea 

mai mare frecvenţa înregistrată 

în unitatea dvs. 

-indisciplina scolara 

-violenta , agresivitate 

-dificultati de gestuionare a emotiilor 

5 Copii cu CES (cu diagnostic) 
Nr. cazuri în unitatea şcolară 

Nr. copii în proces de consiliere la 

nivelul cabinetului 

  
 

Implicarea în proiecte şi programe 
 

Nr. 

Crt Titulul 

proiectului/ 

programului 

 

Calitatea 

 (iniţiator, 

participant, 

colaborator) 

Tipul 

(local, 

regional, 

naţional, 

european) 

Finantare Loc de 

desfăşurare 

Grup ţintă Durata (în 

luni) fără 

finantare 

finanţare 

internă 

(şcoală, 

consiliul 

local etc) 

finanţare 

externă 

(fonduri 

UE) 

1 Adolescenta fara 

violenta 

colaborator regional    Unitatea 

scolara 

Elevi, parinti, 

profesori 

2012-2016 

 

Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară 
 

Numar cazuri de agresivitate/violenţă identificate la nivelul 

unităţii şcolare 

2 
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Număr de elevi consiliaţi individual 3 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase)  

Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi 

având comportamente violente) 
3 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 2 
 

Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale şi a produselor etnobotanice  

Număr subiecţi consiliaţi individual 
Număr activităţi de informare, 

prevenire 

2  

 

Notă : 

- Consilierii care îşi desfăşoară activitatea în mai multe unităţi şcolare vor întocmi rapoarte separate pentru fiecare ciclu de şcolaritate. 

- Tabelul nr 2 poate cuprinde atatea randuri cate tematici distincte au fost abordate  in activitatile cu elevii la clasa ; 

 

- Se pot înscrie în raport şi alte informaţii relevante pentru activitatea de consiliere desfăşurată în unitatea şcolară, nemodificând structura acestuia. Aceste date se 

pot trece după tabelul care înregistrează proiectele şi programele 
- Acest raport se va completa în varianta electronică şi apoi se va printa în vederea avizării lui. 

 

 

 

 

Director,  

Arieş Ioana 
 

 

 

 


