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RAPORT  

ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE  

IN ANUL SCOLAR 2016-2017 

 LA SPS BISTRITA- COSTESTI- VALCEA 

 

 

Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor.  

                                                                  (Nicolae Iorga) 

 

Efortul în sine nu constituie un scop, ci calea până la el.  
Traversăm o perioadă complexă din toate punctele de vedere: social, economic, cultural, politic etc. Şcoala 

este parte a unui sistem în transformare, vizând obiective specifice pe termen scurt, mediu, lung, un sistem supus 

mobilităţii privind personalul didactic, programele şcolare, infrastructura etc. Sunt momente când este nevoie de 

contribuţia fiecăruia pentru finalizarea proceselor (evaluare, îndrumare anticipate de diagnoză şi prognoză) în 

ansamblul lor.  

Istoria a demonstrat că e bine să fie cunoscută, pentru evitarea greşelilor trecutului, din toate punctele de 

vedere. Viaţa, în fireasca ei desfăşurare, argumentează, la modul sublim, această axiomă. Trăim pentru a deveni 

înţelepţi, iar perspectiva asupra acestui fapt se dezvoltă în întreaga ei complexitate: filozofie, morală, religie, 

sănătate şi nu în ultimul rând educaţie.  



Parcurgem etape succesive ale propriei deveniri în existenţa noastră de dascăli, de formatori ai unui viitor 

pe care ni-l dorim optimist. S-a demonstrat că generaţiile tinere au capacitatea de adaptare la realitate mult mai 

dezvoltată decât adulţii. Ţinerii cred ceea ce văd într-o măsură mult mai mare decât ne-am aştepta. Se orientează 

mai repede din toate punctele de vedere. De aceea este foarte important ca şcoala, prin intermediul tuturor celor 

care o slujesc şi, mai ales, o iubesc, să păstreze echilibrul devenirii celor care trec prin ea. Vrem sau nu, suntem 

modele de viaţă, nu idoli cum s-ar putea crede, iar răspunderea care ne revine trebuie asumată.  

E destul de greu sa te împaci cu tine însuţi. Dacă te gândeşti că această împăcare înseamnă să-ţi faci 

discipolii să te accepte aşa cum eşti, sperând să faci mai mult şi să fii fericit în acelaşi timp, atunci nutreşti 

speranţa că nu ai trăit în zadar.  

                 Şcoala, în sine, poate face acest lucru! 

 

1. VIZIUNEA SCOLII 

 

SPS Bistrita, comuna Costesti, judetul Valcea este o institutie  moderna de invatamant care ofera elevilor cu CES 

posibilitatea de a invata in functie de ritmul, capacitatea si nevoile proprii si promoveaza in activitatile desfasurate 

calitatea, responsabilitatea, increderea in sine, tolerant si respectful pentru personalitatea fiecarui individ. 

 

2. MISIUNEA SCOLII 

 

Scoala noastra isi propune sa fie mediator intre respectul fata de traditie  si necesitatea promovarii stiintelor tehnologice 

moderne. Ea urmeaza sa ofere tinerilor cu CES oportunitati de educatie si  formare profesionala in  asa fel incat sa poate 

devein autonomi si responsabili in cadrul diferitelor comunitati sa valorifice propriile experiente sis a  se integreze active 

socio- professional in contextual dezvoltarii societatii. 

 

 



3. Prezentul raport a fost realizat de echipa manageriala formata din : 

 

Prof. Diaconescu Mihai- director 

Prof. Osiac Gheorghe- director adjunct 

 

Cu contributia urmatoarelor cadre didactice: 

1. Peca Ana Maria- consilier educativ 

2. Deaconu Ileana- responsabil CEAC 

3. Cirstea Ioana- responsabil comisia metodica a disciplinelor tehnologice 

4. Nita Paula (Titoiu Maria)- responsabil comisia metodica a disciplinelor de cultura generala 

5. Fulgescu Mirela- responsabil comisia metodica a disciplinelor recuperatorii 

6. Rapeanu Ioana- responsabil comisia de formare continua 

7. Brodeala Aurelian- responsabil comisie PSI si Situatii de urgenta 

8. Marinescu Mihail- profesor coordonator clasele de la CSPM Rm Valcea 

 

4. CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial nr.18/10.01.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant; 

Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar cu modificarile si completarile ulterioare 

 LEGEA nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității 

educației; 

OMEdCT nr. 5561/2011 – Metodologia privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calității în educație și formare 

profesională la nivelul rețelei învățământului profesional și tehnic 

 O.M.E.N. nr. 5079/2016 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 



Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și 

didactic auxiliar 

 ORDIN nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat;  

ORDIN nr.5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru 

copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 

 Ordin nr.5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar 

Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobată 

prin OMEN 5739/2016 

O.M.E.N. nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de 

învăţământ preuniversitar; 

O.M.Ed.C. nr. 4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în 

vederea acreditării; 

OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

OMEN 5138/15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a 

personalului contractual cu modificarile si completarile ulterioare 

Ordinul M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenţă în   

unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 
 

5. CAPACITATEA INSTITUTIONALA A SPS BISTRITA, COMUNA COSTESTI. JUDETUL VALCEA 

a) Managementul unitatii de invatamant: 

1. Prof. Diaconescu Mihai- director 

2. Prof. Osiac Gheorghe- director adjunct 

3. Prof. Peca Ana Maria- consilier educativ 

In colaborare cu responsabilii comisiilor metodice de specialitate si a altor comisii de la nivelul scolii 

Activitatea s-a desfasurat conform Planului Managerial intreprinzand demersurile necesare pentru atingerea obiectivelor si respectarea 

termenelor 

 

b) Managementul personalului 



- Exista contract individual de munca pentru intreg personalul, decizii, fise de atributii 

- Exista fisa postului si fise de evaluare personalizate in scoala pentru categoriile de personal- precum si fise cu atributii( sarcini concrete) 

- Exista planul de incadrare realizat in conformitate cu legislatia in vigoare pentru realizarea activitatilor la standarde de calitate 

- Ponderea cadrelor didactice cu preocupari de dezvoltare si conversie profesionala( copletarea studiilor, grade didactice, masterat) este 

mare 

- SPS Bistrita ca institutie de stat bugetara aflata in subordinea ISJ Valcea functioneaza in anul scolar 2016-2017 dupa o organigrama care 

cuprinde: 

 

Posturi de conducere: 

 

- Post director 

- Post director adjunct 

 

 

Cadre didactice: 

MODALITATEA ANGAJARII-STATUT 

 NUMAR 

PERSONAL  

DIDACTIC DE 

PREDARE- 

PERSOANE 

TITULARI SUPLINITORI ASOCIATI 

PCO 

PENSIONA

RI 

PCO 

 36 19 11  2 1 

 

GRADE DIDACTICE 

 NUMAR 

PERSONAL 

DIDACTIC  DE 

PREDARE- 

PERSOANE 

GRADUL I GRADUL II DEF DEB Necalif. 

 36 14 6 11 4 1 

 



 

 

Numar elevi, din care: 

 

- Bistrita = 151 

- CSPM Rm Valcea =52 

 

Mecanica = 31 

Turism si alimentatie =51 

Constructii, si lucrari publice=39 

Industria textile si pielarie=9 

Fabricarea produselor din lemn=73 

 

Numar clase  20 : 

INVATAMANT PROFESIONAL 

NR.CRT. Domeniul/CALIFICAREA PROFESIONALA CLASA Nr. elevi 

1 Turism si alimentatie/bucatar IX A 14 

2 Constructii, instalatii si lucrari publice/ zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar IX B 13 

3 Fabricarea produselor din lemn/ Tamplar universal IX C 10 

4 Fabricarea produselor din lemn/ Tamplar universal IX D 9 

5 Mecanica/Lacatus constuctii metalice si utilaj tehnologic X  A 9 

6 Fabricarea produselor din lemn/ Tamplar universal X B 8 

7 Constructii, instalatii si lucrari publice/ zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar X C 10 

8 Turism si alimentatie/Bucatar X D 10 

9 Fabricarea produselor din lemn/Tamplar universal X E 11 

10 Mecanica/ Lacatus constuctii metalice si utilaj tehnologic XI A 13 

11 Fabricarea produselor din lemn/ Tamplar universal XI B 6 

12 Turism si alimentatie/Bucatar XI C 13 

13 Constructii, instalatii si lucrari publice/ zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar XI D 8 

14 Fabricarea produselor din lemn/ Tamplar universal XI E 12 

STAGII DE PREGATIRE PRACTICA 



NR.CRT. Domeniul/CALIFICAREA PROFESIONALA CLASA  

15 Mecanica/ Lacatus constuctii metalice si utilaj tehnologic XII A 9 

16 Fabricarea produselor din lemn/ Tamplar universal XII B 7 

17 Turism si alimentatie/Bucatar XII C 14 

18 Industria textila si pielarie/ Confectioner produse textile XII D 9 

19 Constructii, instalatii si lucrari publice XII E 8 

20 Fabricarea produselor din lemn/ Tamplar universal XI IF 10 

Personal didactic auxiliar =15 persoane 

Personal nedidactic = 16 persoane 

PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR  SI NEDIDACTIC 

CADRE DIDACTICE- 

PERSOANE/NORME OCUPATE 

PERSONAL  AUXILIAR- 

PERSOANE/NORME OCUPATE 

PERSONAL NEDIDACTIC- 

PERSOANE/NORME OCUPATE 

36/ 35,84 15/14 16/15,5 

Numar de caldiri si dispersia acestora in teritoriu: 

- Corpuri cladiri 4 ( scoala cu internat, ateliere, cantina, centrala termica)  

Spatii scolare,  auxiliare si administrative: 

- Laboratoare 4 

- Cabinete2 

- Sali de clasa 12 

- Ateliere scoala 20 

- Sala de sport 1 

- Teren de sport 1 

- Cabinet medical 1 

- Cabinet CFM 1 

- Cabinet terapii specifice 1 

- Spalatorie  

- Biblioteca  

- Cantina  

- Internat  

- Centrala termica, club 

 



ANALIZA REZULTATELOR LA EXAMENE 

Rezultatele la examenul de obtinere a certificatelor de competente profesionale 

EXAMEN  NIVELUL DE CALIFICARE 3 

ANUL SCOLAR 2016-2017 

Sesiunea mai  2017 

Nr 

crt 
Domeniul Calificarea profesionala 

Numar candidati 

INSCRISI/URB

AN 

PREZENTATI/ 

URBAN 

ABSENTI/ URBAN PROMOVATI/ 

URBAN 

RESPINSI/ 

URBAN 

1. Mecanica Lacatus constructii 

metalice si utilaj tehnologic 

7 7 - 7 - 

2. Fabricarea produselor 

din lemn 

Tamplar universal 14 14 - 14 - 

3. Turism si alimentatie Bucatar 13 12 1 12 - 

4 Industria textila si 

pielarie 

Confectioner produse 

textile 

6 5 1 5 - 

 

 

5 Constructii si lucrari 

publice 

Zugrav-ipsosar-vopsitor-

tapetar 

7 7  7  

  Total 47 45 2 45 - 

 

 

 

 

 



Rezultatele la învăţătură  la sfârşitul   anului şcolar 2016/2017 

 

Elevi 

inscrisi 

la 

inceput

ul 

anului 

Fete 

Elevi  

la 

sfarsit

ul 

anului  

Fete 
Prom

ovati 

Din 

care 

fete 

Medi

i 

5-

6,99 

 

7- 

8,99 

 

9-10 

Repet

enti/a

bando

n/retr

asi 

Note 

scaz

ute 

la 

purt

are 

9,99-

7 

 

 203 65 206 65 184 59 48 112 24 19 31 

Total 146 40 146 40 137 39 38 84 15 9 26 

            

Cls a IX-a 46 15 46 15 45 15 12 26 7 1 0 

            

Cls a X-a 48 9 48 9 46 9 17 25 4 2 19 

            

Clasa a XI a 52 16 52 16 46 15 9 33 4 6 7 

            

Stagii de 

pregatire 

57 25 57 25 47 20 10 28 9 10 5 

 



 

 

LISTA AGENTILOR ECONOMICI  

CU CARE SCOALA ARE INCHEIATE 

PARTENERIATE 

 

 Denumirea organizatiei partenere 

 

1 Exploatarea Miniera  Rm,.Valcea cu sediul in Bistrita 

2 S.C. Prel.Mec.Serv. SRL Barbatesti 

3 S.C. Mobilsim Horezu 

4 S.C.Evrica Trading Tour SRL Costesti 

5 S.C.Andor Pan SRL Horezu 

6 S.C. Arnota SRL Costesti 

7 S.C. Damila Costesti 

8 Manastirea Bistrita 

9 Casa Sacerdotenilor SRL Costesti 

10 Sc Damila SRL Costesti 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE  

 COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR  

AN ŞCOLAR  2016-2017 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Planul managerial elaborat la 

începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in vigoare 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor si 

propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

 Organizarea de şedinţe in cadrul comisiei metodice pe teme care au ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, 

completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, 

interrelaţionare, culturalizare. 

 Constituirea Consiliului Scolar al Elevilor 

          In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat in mare parte structura curriculumului bazata pe : 

• Competenţe generale 

• Valori si atitudini 

• Competenţe specifice si conţinuturi 

• Sugestii metodologice 



     Activitatea Ariei Curriculare ―Consiliere si Orientare‖a inceput odată cu constituirea comisiei diriginţilor la inceputul anului 

şcolar 2016-2017. 

     Comisia diriginților :   

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2016-2017 cu un efectiv de 19 cadre didactice.  

S-a alcătuit graficul intâlnirilor in cadrul comisiei, dezbatandu-se urmatoarele teme : 

Septembrie:   Organizarea activităţii: 

                      - constituirea comisiei diriginţilor pt. an şcolar 2016-2017 

                     - analiza programelor şcolare in vigoare 

                     -îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

                     -analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2015-2016; 

Octombrie :  Mapa dirigintelui: 

                   -prezentarea Planului managerial al comisiei diriginţilor  

                   -stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi si tematica acestora; 

                   - discutarea activitatilor propuse in cadrul comisiei. 

Noiembrie:  Parteneriat: ,,Modaliati de eficientizare a procesului instructiv-educativ ‖. 

                    Dezbatere : toţi diriginţii. 

 Decembrie : Lecţie demonstrativă. 



 Ianuarie : Referat :,,Familia si scoala parteneri in educatia copiilor.‖  

                  De asemenea toţi diriginţii au desfăşurat la clasă activităţi de dezbatere cu tema: 

                 „Combaterea violenţei.‖ 

 Martie :    Dezbatere: „Integrarea pe piata muncii a absolventilor.‖ 

 Aprilie :    Dezbatere : „Prevenirea si combaterea abandonului scolar.‖ 

       Mai :        Scoala Altfel ,, Sa stii mai multe, sa fii mai bun!‖ 

Iunie :    Analiza activitatilor. 

                   

Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

          Activitatile extracurriculare s-au bazat pe formarea unor atitudini si comportamente cetatenesti raportate la valorile 

autentice ale democraţiei, urmarind atingerea urmatoarelor obiective: 

1. formarea personalitatii elevilor, prin insusirea valorilor culturale nationale si universale ; 

2. educarea in spiritul respectarii demnitatii si tolerantei umane,a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului ;  

3. cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana si fata de valorile civice si morale ;  

4. formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice prin asimilarea de cunostinte umaniste, 

stiintifice, tehnice si estetice ;  

5. dezvoltarea fizica armonioasa, prin  practicarea sportului si informarea despre regulile de sanatate. 

      Activităţi extracurriculare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în scoala:  



               - Deschiderea noului an scolar 

               - Ziua Educatiei-,, Educatia, o sansa pentru o lume mai buna‖ 

               - Ziua Internationala a Alimentatiei 

               -Prevenirea si combaterea traficului de persoane 

               -Balul Bobocilor 

               -1 Decembrie- Ziua Romaniei 

               - Serbare de Craciun ,,Traditii si obiceiuri de Craciun‖ 

               - ,, Eminescu si eternitatea‖-omagierea marelui poet national 

               - „Martisorul, simbolul primaverii‖ 

               -  Scoala Altfel „ Sa stii mai multe , sa fii mai bun!‖ 

               -  Vizite cu scop educativ  

        

   Activitatea Consiliului Elevilor 

 

             In cadrul CONSILIULUI ELEVILOR s-au organizat dezbateri, mese rotunde, activitati cu scop informativ, vizand 

formarea personalitatii elevilor,  a responsabilizarii acestora in mediul social.  

  Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile 

şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală. Consiliul 



Elevilor şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi 

Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor.  

Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab reprezentate. 

 

 Sedinte cu părinţii 

          În luna septembrie 2016 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea soluţionarii unor probleme de interes general. 

          Pentru a mentine relatia familie- scoala s-au organizat sedinte cu parintii si am oferit  informatii periodice.   

 

                                                                       Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

    -Diriginţii au consultat în format 

electronic  programele Consiliere şi orientare si 

dirigentie conform nivelului şcolar al claselor, 

programe aranjate într-o formă adaptată. 

 -Au fost prezentate prin referate teme 

-Rata abandonului şcolar; 

 

-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este destul de mare; 

 



inovative şi de interes pentru perfecţionarea 

activităţii educative; 

- Toti  diriginţii au cerut sprijin  profesorilor de 

consiliere psihopedagogică, conştientizând 

astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a 

elevului şi problemelor acestuia; 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev 

sau elev – profesor; 

- In majoritatea cazurilor s-au manageriat  

situaţiile de indisciplină sau de absenteism 

şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile 

implicate, implicarea şi consilierea părinţilor);  

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la 

clasă şi promovarea acestora în rândul 

profesorilor de la clasă; 

- -Diversitatea activitatilor extrascolare si 

extracurriculare si interesul crescut al elevilor 

pentru acestea;  

-  

-Existenţa unui număr mic de elevi în clasă 

-Lipsa spaţiului si  situatia financiara precara împiedică desfăşurarea 

unor activităţi extracurriculare; 

 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul fiind pus pe 

discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor 

propuse cf. planificării; 

 

-Neimplicarea tuturor dirigintilor in activitatile extracurriculare ; 

 

- Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în 

grupuri ale colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan 

comportamental, dar pot constitui sursă de conflict; 

- Dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar; 

 

-Neimplicarea familiei sau chiar lipsa parintilor din viata copiilor; 

 

-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor; 

 



permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi 

cadru didactic în realizarea obiectivelor, o 

observare mai directă a elevilor de către 

profesori şi dirigintele clasei ; 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

- Derularea de activităţi consiliere si orientare, 

în cadrul orelor de dirigenţie privind formarea 

profesionala. 

-Starea materială precară a unor familii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- -Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor ; 

-  

- -Dezvoltarea competentelor de comunicare si 

profesionale necesare integrarii pe piata 

muncii;  

-  

- -Implicarea si responsabilizarea elevilor in 

participarea si organizarea activitatilor; 

-  

- -Varietatea cursurilor de perfecţionare şi 

formare continuă oferite de C.C.D. şi de 

universităţi; 

-  

 

-Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta 

morală determinată de societate, mass media etc.; 

 

-Scaderea motivatiei si a interesului pentru activitatile profesionale ; 

 

 

-Abandonul scolar si faptele antisociale au repercusiuni asupra 

intregii comunitati. 



-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul 

şcolii ; 

 

-Consolidarea parteneriatului profesor –elev, 

profesor-parinte si dezvoltarea comunicarii 

dintre copii si parinti. 

 

  

PLAN DE MĂSURI 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Pregătirea 

elevilor la 

Adaptarea strategiilor didactice 

la nevoile educaţionale ale 

elevilor si imbinarea 

activitatilor curriculare cu cele 

extracurriculare 

Cadre 

didactice 

 

Permanent 

Implicarea mai activă a familiei 

în viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 



nivelul 

standardelor 

de calitate. 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii didactice si al 

activitatilor extrascolare 

Conducerea. 

Responsabili 

de 

catedră 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor 

educative privind prevenirea 

violentei in scoala 

Responsabil 

cu 

Activitatea 

educativă 

Responsabil 

Comisia 

pentru 

combaterea 

violenței 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia  

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil 

cu activitatea 

educativă 

Conform 

Protocol de 

colaborare 



Informarea şi implicarea mai 

activă a 

familiei în prevenirea abaterilor 

disciplinare a elevilor. 

Comisia 

diriginţilor 

Psihopedagogi  

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare 

şi 

aplicarea sancţiunilor conform 

regulamentului. 

Comisia 

diriginţilor 

Psihopedagogi 

Când este 

cazul 

 

 

 

3. 

 

 

 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin 

cursuri pentru utilizarea 

tehnologiilor 

didactice moderne şi a învăţării 

centrate pe elev. 

Responsabil 

cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de Responsabili Conform 



catedre 

precum lecţii deschise, 

interasistenţe 

etc. 

de 

catedră 

plan de 

activitate 

 

 

4. 

Monitorizarea 

şi 

controlul 

activităţii 

pentru 

creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv-

educativ 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii 

instructiv educative. 

 

Conducere 

 

Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii 

personalului în concordanţă cu 

rezultatele obţinute 

 

Conducere 

 

Permanent 

                                                      prof. Peca Ana Maria 

 

 



 
RAPORT DE ACTIVITATE  

 
 
An  şcolar:2016-2017 
Aria curriculară: „Tehnologii” 
Responsabil arie curriculara Tehnologii: prof.ing. Cirstea Ioana 
 
 
 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL  

       Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. 

 

      Obiective specifice: 

     1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

     2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 

     3. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din judeţ şi reducerea abandonului şcolar 

     4. Dezvoltarea parteneriatului social  

     5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  

     6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin învăţământ profesional si tehnic 
 

II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCATIONAL IN IPT 
Diagnoza mediului extern: 

      Context naţional 

     Reforma sistemului de învăţământ din România implică promovarea educaţiei formative. Într-o lume a relaţiilor globale şi în continuă transformare, susţinerea 

unui demers didactic moral centrat pe elev, ca viitor subiect al vieţii sociale, oferă şansa unei împliniri complexe a personalităţii – intelectual şi spiritual.  

     Libertatea de manifestare şi exprimare, specifică oricărei societăţi democratice are şi conotaţii negative, în primul rând interferarea unor pseudo-modele în 

educaţia şi formarea tinerilor, ca viitori cetăţeni.  

     Diversificarea ofertei educaţionale, o condiţie esenţială a continuării reformei învăţământului românesc, ca  

şi legislaţia specifică, asigura  perspectiva dezvoltării unor instituţii de educaţie. 

      

    Contextul socio- economic  

Liceul Tehnologic Special nr.1 Bistrita  se află în comuna Costesti, langa lacasul de cult Manastirea Bistrita .   



Elevii liceului provin din mediul rural din localităţile vecine comunei Costesti, de la D.G.A.S.P.C. VALCEA , precum si din orasul Rm. Valcea. Toti elevii au 

promovat examenul de calificare profesionala nivel 3. 

Familiile din care provin elevii sunt familii în general cu probleme sociale, cu venituri mici sau fără nici un venit. De aceea multi dintre elevii nostrii solicita ,, 

bani de liceu’’ si beneficiaza de bursa profesionala. 

 

Deplasarea elevilor se face astfel: 

- elevi din localitate, se deplasează la şcoală cu si  fără utilizarea mijloacelor de transport; 

- elevi din alte localităţi sunt cazati in internatul scolii , deplasarea lor facandu-se cu microbuzul scolii; 

 
    În ultimul timp din ce în ce mai mulţi elevi care au frecventat şcoli din ţările membre UE, mai ales Italia şi Spania, se întorc şi solicită continuarea studiilor în 

şcoala noastră. 

    Ultimii patru ani au fost dominaţi de o puternică criză financiară, cu repercursiuni în toate domeniile de activitate, inclusiv în educaţie.  

    Prezentul studiu s-a bazat pe o paletă largă de metode, tehnici si instrumente dîntre care enumerăm: chestionarele, interviul, discuţiile în grup, testele, analiza 

rapoartelor şi a documentelor şcolare, analiza SWOT.  

    Evaluarea mediului extern a fost făcută de Consiliul de Administraţie al şcolii,  având la bază planuri şi documente publicate (Planul Regional de Acţiuni pentru 

Ĩnvăţământul Profesional şi Tehnic, Panul Local de Acţiuni pentru Ĩnvăţământul Profesional şi Tehnic, documente ale M.E.C.T.S.), statistici de la Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Valcea, Agenţia de Statistică, Asociaţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, discuţii cu angajatorii locali, dar şi statistici şi rezultate 

menţionate în Planul de Acţiune al Şcolii. 

 Identificarea şi descrierea comunităţii şi a grupurilor de interes este necesară, ştiut fiind faptul că o bună analiză in acest domeniu va genera o mai usoara 

integrare a absolvenţilor în societate. 

 Analiza nevoii şi a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri şi comunitate scoate la iveală faptul că  sub presiunea reformării învăţământului, piaţa 

educaţională trebuie să fie extinsă şi să devină concurenţială în aproape toate segmentele sale. 

 La nivelul judeţului Valcea se impune o mai bună cunoaştere a ofertei pieţei economice, a bursei locurilor de muncă în vederea armonizării formării şi 

calificării tinerilor care reprezintă populaţia şcolară 

Diagnoza mediului intern: 

 Cultura organizaţională este bine structurată, având obiective clar conturate şi componenţi bine pregătiţi profesional, dornici de promovare a noului şi de 

formare continuă; 

 Resursele curriculare sunt variate, relativ accesibile majorităţii componenţilor culturii organizaţionale, reprezentând, în acelaşi timp, atât un „îndrumar‖ 

pentru desfăşurarea activităţii la catedră şi evaluare, cât şi o sursă continuă de inspiraţie, în vederea îmbogăţirii acestui domeniu; 

 Managerii unităţii de învăţământ manifestă preocupări de perfecţionare în domeniu, participă la cursuri de formare managerială, au (în majoritatea cazurilor) 

preocupări de autoperfecţionare şi de autoevaluare.  

 Oferta educaţională actuală, chiar dacă  perfectibilă, conferă cadrul natural propice desfăşurării  unui  învăţământ modern, capabil de performanţe specifice nivelului 

de vârstă al elevilor, abilităţilor, competenţelor şi intereselor de formare ale acestora. 
 Preocuparea scolii pentru diversificarea ofertei educationale  prin acreditarea pentru  specializări pe nivel 3( în specializările bucatar, lacatus constructii 

metalice si utilaj tehnologic, confectioner produse textile, tamplar universal si zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar). 

 



 Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea 

calculatorului; 

      Dotarea unităţii şcolare cu echipament informatic, existenţa unor cabinete specializate dotate cu mijloace multimedia,cu un cabinet medical, un cabinet de psihologie 

si o sala de kinetoterapie. 
 

 
III. STATISTICA ÎN IPT – REŢEAUA IPT, RESURSE UMANE 
 
1. Statistica  privind inspecţia şcolară  
 

Inspecţii de specialitate 
 

Inspecţii tematice 
(grafic ISJ) 

Inspectii generale 
(IG) 

Inspecții 
revenire 

Inspecţii 
calitate 

 
inspecţii speciale 

 
inspecţii 
curente 

unităţi 
şcolare 

cadre 
didactice 

inspectate 

unităţi 
şcolare 

coordonate 

 
cadre didactice 

asistate 

arii 
tematice 
/domenii 

unităţi 
şcolare 

unităţi 
şcolare 

def grad 2 grad 1 grad 2 grad 1 inspector metodişti 

- 1 - 1 - - 2 - - - - - - 

 
        2. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „Tehnologii”  
 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 

Titulari 11 Titulari 9.08 

Suplinitori calificaţi 6 Suplinitori calificaţi 6.35 

Suplinitori necalificaţi 1 Suplinitori necalificaţi 0ţ68 

Asociat 1 Plata cu ora/cumul 4.75 

Total  19 Total  20.86 

 
IV. Analiza calităţii 
1.  Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  şcolară (inspecţii tematice, inspecţii conform Ordinului MECTS nr. 

5.547/6.10.2011, publicat în M.O. nr. 746/24.10.2011), inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare privind asigurarea calităţii educaţiei) 
        Inspectia scolara generală , derulată în perioada                               si in perioada                , a avut în vedere îndrumarea, controlul şi evaluarea la nivelul unităţii 

şcolare în vederea creşterii calităţii actului de instrucţie şi educaţie,  a dezvoltării resurselor umane proprii (cadre didactice şi de conducere, personal auxiliar sau 

asociat, elevi),precum şi nivelul de atingere a  

standardelor educaţionale la toate disciplinele şcolare. Pentru aria curriculară „Tehnologii ‖s-au avut in vedere criteriile: 

1.Evaluarea activităţii personalului  didactic 

2.Evaluarea activităţii elevilor 

3.Mediul educational 

 
 



Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 

Evaluarea activităţii personalului  didactic 
Proiectarea activităţilor 
-În cazul fiecărui cadru didactic inspectat, există 
planificari calendaristice  ale disciplinelor, proiectele 
didactice ale unităţilor de învăţare, proiectele de lecţii, 
fişe de lucru sau de evaluare  întocmite, în majoritate, 
conform cerinţelor actuale privind proiectarea activităţii 
didactice.  
-Proiectele didactice sunt realizate urmărindu-se 
parcurgerea tuturor etapelor specifice tipului de lecţie.  
Organizarea şi metodologia activităţilor (lecţiilor) 
-Organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile 
profesor-elev asigură un climat favorabil desfăşurării 
lecţiilor inspectate. 
 -Strategiile didactice sunt adaptate nivelului de 
înţelegere al elevilor, sunt utilizate si metode interactive, .  
-Nivelul de participare a elevilor este bun, profesorii 
reuşesc să coordoneze gândirea elevilor, să dirijeze 
invatarea pe baza dialogului permanent. 
- Sunt respectate etapele lecţiei, iar timpul este folosit 
eficient, asigurându-se feedback-ul din partea elevilor. 
-Sunt îmbinate şi integrate în procesul de predare-
învăţare-evaluare mijloacele didactice clasice (manualul, 
caietul de notiţe) cu cele moderne (fişa de documentare, 
fişa de lucru, calculator, prezentări power point) care 

sprijina elevul in intelegrea temei abordate și suplinesc 
lipsa manualelor. 
-Caietele elevilor dovedesc parcurgerea ritmică a 
materiei, corelaţia programă -planificare unitate de 
învăţare-lecţie. 
Conţinutul ştiinţific al lecţiilor 
-Lecţiile asistate au dovedit respectarea ştiinţifică a 
continuturilor, parcurgerea logică şi secvenţială a tuturor 
unităţilor de conţinut, in acord cu finalitatile si cu 
particularitatile de varsta ale elevilor. 
-Nu s-au constatat greşeli ştiinţifice, se respecta si 
promoveaza limbajul de specialitate, raportat atat  la 
profilul si specializarea clasei cat si la accesibilitatea, 

Nu toate cadrele didactice au abordat diferentiat 
planificarea si desfasurarea activitatii didactice 
pentru a valorifica eficient nivelul diferit de 
cunoastere si intelegere. 
Nu intotdeauna s-a realizat  un demers didactic 
prin care să se îm grupe cu cele frontale, 
 
-procentul  de elevi care participă la toate etapele 
lecţiilor este acceptabil dar ar putea  fi  mai mare  
- metodele şi mijloacele de evaluare pot fi mai 
diversificate 
-utilizarea insuficientă a  rezultatelor pentru 

dezvoltarea elevilor, prin adecarea metodelor și 

tehnicilor  didactice pentru a crea interes și 
atractivitate  
 
- diversificarea redusa a  strategiilor de 
predare/invatare/evaluare in special pentru o 
implicare mai activa a elevilor in actul didactic de 
invatare 
 
Neutilizarea frecventa,  de către toti  membrii 
comisiei a mijloacelor audio-video, a lectiilor AEL, 
a softurilor educationale care atrag elevii si 
imbunatatesc atat calitatea instrurii in sine cat si a 
mediului educational. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipsa interesului profesional si a motivatiei 
din partea  unor elevi nepasatori , care 
doresc sa plece in afara. 



atractivitatea procesului de predare-învăţare 
 
2.Evaluarea activităţii elevilor 
Constatări/Aprecieri: 
Evaluarea elevilor 
-Competentele elevilor sunt centrate in general pe 
aplicatii practice imbinate cu cunostinte teoretice 
-Evaluarea ritmică a elevilor în catalog şi observaţiile din 
timpul orei corespund achiziţiilor dobândite de elevi şi 
cerinţelor programei şi îi ajută pe elevi la îmbunătăţirea 
învăţării. 
- Elevii sunt evaluaţi oral (observaţii ale răspunsurilor 
elevilor) şi scris (teste de evaluare iniţială, teste de 
evaluare curentă, fişe de lucru) conform notelor din 
cataloage respectiv lucrarilor din portofoliile elevilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nerealizarea portofoliului elevului la toate clasele. 
 -In majoritatea cazurilor nu s-au utilizat fise de 
progres a elevilor 
-Diversificarea metodelor şi mijloacelor de 
evaluare, utilizarea rezultatelor pentru dezvoltarea 
bine  activităţile individuale şi pe elevilor 

-Nu se urmărește îndeajuns creşterea capacităţii 
de autoevaluare la elevi, prin aducerea la 
cunostinta a criteriilor de evaluare. 
 

3. Mediul educaţional 
Constatări/Aprecieri: 
Relaţia profesor – elev şi elev – elev 
-Spatiul educational  este format din cabinete de 
specialitate :   laborator Informatica , cabinet 
tehnologic,sala de sport, cabinet psihologic, sala 
kinetoterapie, ateliere dotate cu planse, machete, piese, 

mașini de lucru care sunt utilizate in demersul didactic 
-Climatul de lucru este favorabil însuşirii unor cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi ale elevilor.  
-Elevii utilizează în mod curent caietul de notiţe şi 
urmăresc materialele prezentate de profesor.  
-Elevii sunt ,în general, atenţi la lecţie, au deprinderi de 
lucru cu mijloacele didactice (manualul, fişe de lucru, 
calculator, aparate, instrumente etc. ), înţeleg sarcinile de 
lucru şi le rezolvă corespunzător unui nivel de la 
satisfăcător la foarte bine. 
-Elevii sunt in mare majoritate  receptivi , apreciaza 

modul in care profesorii organizează lecțiile si exista o 
comunicare b 
una profesor – elev si elev – elev 

Utilizarea mai frecventă  de către toti  membrii 
comisiei a mijloacelor audio-video, a lectiilorce 

folosesc flash-uri, link-uri educaționale  , a 

softurilor educaționale care atrag elevii și 

îmbunătățesc calitatea instruirii. 

 



 

 

  2. Calitatea activităţii de predare-învăţare (inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii generale, tematice,  conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10. 2011, publicat în M.O. nr. 
746/24.10.2011) 

- curriculumul aplicat 
- strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate 
- instrumentele de evaluare utilizate 

       - rezultatele elevilor la evaluarea curentă 
Curriculum  utilizat  pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în unitatea de învăţământ este aprobat prin urmatoarele ordine de ministru în 
vigoare privind planurile de învăţămant şi programele şcolare pentru anul şcolar 2016-2017: 

- la clasele a  IX-a invatamant special profesional OMECTS 4457/5.07.2016, OMECI 4857/31.08.2009 
- la clasele a X-a  Iinvatamant special profesional OMEN 3684/8.04.2015 ,OMECTS 4463/12.07.2010 
- la clasa a XI-a Iinvatamant special profesional OMEN 3684/8.04.2015 ,OMECTS 4463/12.07.2010 
- la stagii de pregatire practica OMECTS 3646/04.02.2011 

strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate 
 

1.- metode de comunicare orală: expunere, interogative (conversație euristică,  dialog); discuţiile şi dezbaterile; problematizarea; 

2. metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflecţia personală asupra unui subiect supus dezbaterii );  

3. metode de comunicare scrisă (lectura unor materiale și realizarea unor referate sau prezentări ppt, movie etc.); 

4. metode de explorare a realităţii: 

 a) metode de explorare nemijlocită (directă) a realităţii: observarea sistematică şi independentă;  experimentul; învăţarea prin cercetarea documentelor şi cărților 

tehnice ; 

 b) metode de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii: metode demonstrative;  

. metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice): 

 a) metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul; studiul de caz; proiectul sau tema de cercetare; lucrările practice;  

b) metode de simulare (bazate pe acţiune fictivă): învăţarea cu soft de simulare ( legislație auto). 

- metodele de raţionalizare a învăţării: metoda activităţii cu fişele de lucru ; algoritmizarea; instruirea programată; instruirea asistată de calculator (I.A.C.). 

-„ metoda inteligenţei în asalt.”-  Brainstorming-ul 

 

- instrumentele de evaluare utilizate Metode de evaluare: metoda orală, metoda scrisă (extemporal, test, chestionar, eseu, referat, portofoliu, proiect), metoda practică, 
evaluarea asistată de calculator 

- Teste de evaluare inițială , formative, sumative  
-Evaluarea criterială  

       - Evaluare detaliată 



 -Evaluarea exploratorie orientată pe curriculum pentru a se face o trecere în revistă a deprinderilor de bază. Dacă este cazul sunt luate măsuri de  remediere 
- evaluare diagnostică  pentru a determina cauzele rămânerilor în urmă ale unor elevi  
- Evaluarea formativă “pentru  o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade  încheiate”  de învăţare, depistând  lacunele în însuşirea conţinutului  şi  dificultăţile de învăţare la 

nivel de grup sau individ  
-evaluarea formatoare pe grup sau individ  

       - rezultatele elevilor la evaluarea curentă  
 
Domeniul Mecanica 
 

CLASA NR. TESTE 

APLICATE 

NOTE OBŢINUTE 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

a X-a A 1 - - - - 5 - 4 - - - 

a XI-a A 1 - - - - 5 5 1 - - - 

 
Domeniul Turism si alimentatie 
 

CLASA NR. TESTE 

APLICATE 

NOTE OBŢINUTE 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

a IX-a A  1 - - 2 - 1 1 3 5 1 - 

a X-a D 1 - - - - 3 2 2 - 1 - 

a XI-a C 1 - - -  1 1 4 3 2 - 

 
 
Domeniul Fabricarea produselor din lemn 
 

CLASA NR. TESTE NOTE OBŢINUTE 



APLICATE 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

a XI-a C 1 - - 7 1 2 - - - - - 

  
 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 

Existenţa curriculei ,a  standardelor  ocupationale; 

Curriculum la decizia şcolii-programe interesante, CDL: 

Materiale fotografice 

Existenţa programelor  şcolare; 

Existenţa documentelor  legislative 

- Profesorii propun strategii diferite pe parcursul orei sau la 

nivelul unităţii de învăţare, relaţionarea elev-elev este bună, 

ceea ce denotă faptul că elevii se adaptează usor situaţiilor 

neprevăzute. 

-În general, elevii  cunosc tehnici de învăţare eficientă, 

creativă, intuitivă, şi  achiziţionează definiţii, reguli, termeni 

de specialitate.În proporţie de 65% elevii au deprinderi şi 

abilităţi pe care le folosesc eficient în cursul procesului de 

învăţare. 

-În cadrul orelor se valorifică suficient interdisciplinaritatea/ 

transdisciplinaritatea, tendinţa fiind ca elevii să formuleze 

răspunsuri succinte,comunicarea fiind relaxata şi la obiect. 

-Verificare inţelegerii de către elevi  se face repetat şi 

insistent. Testarea este regulată, şi se explorează diferite tipuri 

de evaluări formative. În proporţie de 50% elevii sunt în stare 

să folosească eficient ceea ce au achiziţionat în cursul lecţiilor 

anterioare şi progresează corespunzător  

-În comisiile metodice s-au realizat planuri 

remediale/şcoală/disciplină de examen, în vederea 

îmbunătăţirii rezultatelor . 

 

Neselectarea corespunzatoare a  elevilor capabili de 

performanţă  şi pregătirea lor pe tot parcursul anului 

şcolar, pentru fazele judeţene şi naţionale ale 

olimpiadelor tehnice şi ale concursurilor şcolare. 

 

-Nu se face o analiza constantă, periodică (lunar) a 

progresului şcolar de către toţi profesorii  

 

-Neimplicarea părinţilor în actul educaţional pentru 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

 

 

- Nu la toate disciplinele sunt introduce exerciţii 

practico-aplicative pentru fixarea cunoştinţelor 

dobândite şi formarea 

 

Majoritatea elevilor vin din mediu cu grad de 

educaţie redus 

Foarte mulţi elevi sunt monoparentali sau provin 

din familii dezorganizate sau au părinţii plecaţi 

la muncă în străinătate 

 

Dezechilibru exigenţă – indulgenţă la cadrele 

didactice  

Inerţia cadrelor didactice privind promovarea 

unei noi relaţii de parteneriat între profesori şi 

elevi 

Lipsa manualelor pentru disciplinele de 

specialitate  

 

 
 

  
3. Examene naţionale / examene de certificare 

     - analiza rezultatelor obţinute de elevi în cadrul examenelor naţionale, comparativ cu rezultatele evaluării  curente 



REZULTATELE LA EXAMENELE DE CERTIFICARE  A COMPETENŢELOR PROFESIONALE  NIVEL 3 – sesiunea mai 2017 

 

Nr.crt. Calificarea Inscrisi Prezenti Absenti Promovati Respinsi Promovabilitate 
1 Lacatus constructii 

metalice si utilaj 
tehnologic 

7 7 - 7 - 100% 

2 Tamplar universal 14 14 - 14 - 100% 
3 Bucatar 13 12 1 12 - 92.3% 
4 Constructii,instalatii 

si lucrari publice 
7 7 - 7 - 100% 

5 Confectioner 
produse textile 

6 5 1 5 - 85.71 

 Total 47 45 2 45 - 95.6% 

 
 
 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 

-La examenele de atestate şi competenţe profesionale toţi 

elevii au promovat, ceea ce indică o bună pregătire 

profesională  

 

Nu au  existat aspecte negative  Totul a decurs normal 

   

 
4. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale 

 
V. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE 

Participarea cadrelor didactide  din catedra tehnica la consfatuiri , cercuri pedagogice, şedinţe de catedra.  

       In cadrul şedinţelor de catedra au fost susţinute activităţi şi referate.Participarea cadrelor didactice la cursul de formare –Management educational  de la Craiova, 

participari la cursuri CCD. 

       S-au efectuat inspectii speciale la clasa de catre metodisti pe specialitate. 

VI. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE 
 

               S-au realizat proiecte educationale de catre cadre didactice nu numai tehnice din scoala noastra cu  ocazia diferitelor evenimente . 
              Unele cadre didactice tehnice au participat si la Concursuri regionale, Conferinte internationale on-line. 

 
  



VII. ALTE ACTIVITĂŢI  
Elaborarea CDL pentru anul scolar urmator de catre majoritatea cadrelordidactice tehnice. 

S-au încheiat  protocoale pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica cu diferiti agenti economici. 

 
VIII. ANALIZA SWOT  

Analiza SWOT a mediului intern şi extern 

 

 

Analiza  SWOT  - CURRICULUM  ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ 

 

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 

 Existenţa curriculei ,a  standardelor  ocupationale; 

 Existenţa programelor  şcolare pe care le adaptam; 

 Existenţa documentelor  legislative (Monitorul 

Oficial,Ordine de ministru) ; 

 Conexiune la Internet ; 

 Peste 13.000 de volume in bibliotecă 

 Acreditare  în cele 5 specializări  de către ARACIP 

 Activităţi extracurriculare CONCURS DE DANS 

POPULAR 

 

 Practica efectuată la agenţi economici 

 Gradul de securizare al şcolii 

 

 Restrictii ce tin de timpul 

limitat si  lacune 

informationale  ale elevilor  

 Lipsa abilităţii de informare şi 

documentare la elevi  

 Accesul limitat al elevilor la 

informaţii , la tehnologia 

informaţională, la Internet 

,acasa  

 

 Lipsa manualelor pentru 

disciplinele de specialitate  

 Inexistenţa pe piaţă a unui fond de 

carte de specialitate diversificat, în 

special pentru domeniul tehnici 

poligrafice  

 

O(oportunităţi) T(ameninţări) 

 

  Interesul agenţilor economici în privinţa angajării 

absolvenţilor cu calificarea de nivel 3 pentru unele 

calificari  

 Dezvoltarea domeniului IT , creează locuri de muncă , 

pentru absolvenţi. 

 Posibilitatea obţinerii multor informaţii şi materiale 

 

 Cantitatea de informaţii este 

foarte mare şi există 

posibilitatea scăpării unor 

informaţii utile 

 Concurenţa şcolilor care au 

clase cu acelaşi profil  



curriculare pe Internet 

 

 Riscul de nerealizare a 

planului de şcolarizării 

 Riscul de dispariţie  a unor 

clase datorită efectivelor mici. 

  
  
 
 

III.2. Analiza  SWOT - RESURSE UMANE 

 

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 

 Cadre didactice calificate; ocuparea în proporţie 

de 98% catedrelor din şcoală cu cadre didactice 

calificate 

 Un numar mare de cadre didactice absolvente ale 

cursurilor de perfectionare; 1 profesor metodist 

 3 Cadre didactice la psihopedagogie speciala 

 1cadru didactic absolvenţ de masterate, etc. 

 Elevi fara probleme majore de disciplina; 

 Asistenta medicala cu program zilnic in unitate; 

 

 

  elevi cu pregatire slabă datorita deficientelor 

psihice si dificultatilor de invatare 

 Majoritatea elevilor vin din mediu cu grad de 

educaţie redus 

 Foarte mulţi elevi sunt monoparentali sau 

provin din familii dezorganizate sau au părinţii 

plecaţi la muncă în străinătate 

 Risc mare de abandon şcolar 

 Lipsa de motivaţie a profesorilor,mai ales a 

celor tineri datorită unor salarii neatractive 

 Formalism în desfăşurarea unor activităţi 

 Foarte slaba implicare a familiei in viata scolii 

si a comunitatii.  

  Situaţia materială precară a familiilor din care 

provin elevii, motiv pentru care rata 

abandonuluii şcolar este mare( nr. transferurilor 

mare) 

O(oportunităţi) T(ameninţări) 

 Posibilităţi de formare continuă a cadrelor 

didactice(cursuri acreditate,cursuri autorizate) prin 

CCD 

 Posibilităţi de formare a cadrelor didactice prin 

cursuri de consiliere şi orientare vocaţională 

,pentru  aplicarea metodelor de învăţare centrată 

pe elev 

 Posibillitatea de dezvoltare a competenţelor 

 Lipsa de interes a parintilor in raport cu 

educatia si, in particular, in raport cu 

evolutia propriilor copii; 

 Carente atitudinale si comportamentale ale 

parintilor; 

 Particularitatile situatiei social- economice 

ale familiior 

 



generale prin utilizarea tehnologiilor moderne 

 Posibilitatea de a încheia contracte cu agenţii 

economici pentru susţinerea elevilor merituoşi  

prin burse de studiu  

 Existenţa unor  solicitări din partea agenţilor 

economici pentru pregătirea în meseriile din oferta 

şcolii, cu posibilitatea de angajare  ulterioară 

 

 

 

  
 

IX. PRIORITĂŢI  ALE  I.P.T.  PENTRU ANUL ŞCOLAR  
1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii si  dotarii scolilor in IPT. 
       2.Dezvoltarea competentelor profesionale ale resurselor umane in IPT. 
       3.Dezvoltarea si diversificarea parteneriatului social in IPT, 
       4.Asigurarea accesului la IPT si cresterea gradului  de cuprindere in educatie. 

                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE DE CULTURĂ  GENERALĂ 

Responsabil arie curriculara Tehnologii:  
Prof. ing. Cirstea Ioana 
 



ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 

Comisia metodică de Cultură Generală este alcătuită din 10 cadre didactice (5 profesori titulari şi 5 profesori suplinitori) care predau următoarele 

disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, istorie, limba şi literatura română, limba franceză. Dincei 10 membri, 4 au grd. I, 3 au grd II, 2 au 

definitivatul și un membru este debutant. 

În anul şcolar 2016-2017, activitatea profesorilor Comisiei Cultură Generală s-a proiectat şi desfăşurat pe două coordonate: 

• Activităţi curriculare 
• Formare profesională continuă / perfecţionare 
 Obiectivele din programul managerial al Comisiei metodice Cultură Generală în anul şcolar 2016-2017  au fost:  

 asigurarea cadrului organizatoric; 
 asigurarea predării unitare a ştiinţelor.  
 perfecţionarea activităţii didactice de predare-învăţare; 
 activitatea diferenţiată cu elevii şi asigurarea evaluării progresului şcolar; 
 redactarea de proiecte didactice pentru teme şi capitole  din programele şcolare; 
 activitatea cultural-educativă cu elevii; 
 formarea  continuă a membrilor Comisiei. 
 Au fost realizate documentele pentru organizarea activităţii Comisiei metodice: programul managerial, programul de activităţi; s-au stabilit 

responsabilităţile pentru profesorii membri ai comisiei. Activităţile Comisiei metodice, în anul şcolar s-au desfăşurat în conformitate cu obiectivele din programul 

managerial al comisiei. 

ACTIVITATI DERULATE. 

Proiectarea didactică 

     - Au fost realizate planificările calendaristice şi semestriale la toate disciplinele predate de profesorii membri ai  Comisiei; 

 - S-au studiatcurriculumulsiprevederilorprogramelorsimanualelorscolare.  

 - S-au introdus în planificări cerinţele  în legătură cu testarea iniţială. 

Testarea predictivă și formativă 

 - Proiectarea unui plan de recapitulare a materiei studiate de elevi în anii precedenţi - toate clasele, toate disciplinele. 



 - Elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale pentru elevii claselor IX; septembrie/octombrie 2016, la toate disciplinele. 

 - Analiza rezultatelor obţinute de elevi la testările iniţiale în cadrul Şedinţelor de catedră, şi întocmirea planurilor de recuperare, acolo unde a fost cazul.  

 Elevi- constatări de ordin general 

 Se constată la mulți dintre elevii noştri o lipsă de preocupare pentru învăţătură , nu se implică suficient sau chiar deloc. Ei nu sunt obișnuiți cu lucrul, nu au o 

atitudine pozitivă față de muncă,  iar disponibilitatea lor pentru studiu este foarte scăzută. 

 - Relația elevilor cu profesorii a fost bună, nu au fost înregistrate abateri disciplinare grave în rândul elevilor care să necesite scăderea notei la purtare sub 7, 

mediile fiind scăzute datorită numărului mare de absențe. 

Activităţi metodice 

- Toate cadrele didactice au participat la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline 

- Toți profesorii catedrei au participat la Cercul Pedagogic  

  - Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce şi-au planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare 

disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

  - Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul 

ştiinţific, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în 

planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

- temele abordate la lecţie sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea calendaristică şi în proiectarea unităţii de învăţare;  

- se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea în echipă şi exersarea depinderilor de comunicare în situaţii diverse;  

- pe tot parcursul activităţii se folosesc instrumente cât mai variate de evaluare: observarea comportamentului elevilor, evaluarea prin fişe de muncă 

independentă, evaluarea orală, evaluare scrisă la tabla, analiza produselor activităţii elevilor, portofoliul etc; 

- se integrează în lecţie material didactic confecţionat, achiziţionat, existent la nivelul şcolii, precum şi mijloace de tehnologia informaţiei. 

- Concluzie: făcând o paralelă între rezultatele obţinute la testările iniţiale de la începutul anului şcolar şi cele de la testările formative și sumative se 

constată faptul că rezultatele sunt mult mai bune decât cele de la început de an şcolar, în majoritatea cazurilor elevii au trecut la un calificativ superior, faţă de cel 

obţinut anterior. 



PERFECTIONARE 

Este de remarcat faptul că profesorii din Comisia Cultură Generală sunt preocupaţi pentru ridicarea calităţii activităţii didactice şi educative participând la cursuri 

postuniversitare, cursuri de perfecţionare, precum şi cursuri de formare atât în domeniul materiei predate cât şi în domeniul managementului şi a proiectelor educaţionale. 

- Absolvirea cursurilor de conversie a d-na. prof. Tiţoiu Maria  
- Absolvirea cursurilor de conversie d-na prof. Peca Ana Maria  
- Sustinerea si promovarea examenului de Defintivat d-na Bursuc 

ANALIZA CALITATII 

 Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  şcolară (inspecţii tematice, inspecţii conform Ordinului MECTS nr. 

5.547/6.10.2011, publicat în M.O. nr. 746/24.10.2011), inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare privind asigurarea calităţii educaţiei) 

Inspectia scolara generală ,derulată în luna aprilie , a avut în vedere îndrumarea, controlul şi evaluarea la nivelul unităţii şcolare în vederea creşterii calităţii actului 

de instrucţie şi educaţie,  a dezvoltării resurselor umane proprii (cadre didactice şi de conducere, personal auxiliar sau asociat, elevi),precum şi nivelul de atingere 

a standardelor educaţionale la toate disciplinele şcolare. Pentru aria curriculară ,,Cultură generală ,,s-au avut in vedere criteriile: 

1.Evaluarea activităţii personalului  didactic 

2.Evaluarea activităţii elevilor 

3.Mediul educational 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 

Evaluarea activităţii personalului  didactic 

Proiectarea activităţilor 

-În cazul fiecărui cadru didactic inspectat, există planificari 

calendaristice  ale disciplinelor, proiectele didactice ale 

unităţilor de învăţare, proiectele de lecţii, fişe de lucru sau de 

evaluare  întocmite, în majoritate, conform cerinţelor actuale 

privind proiectarea activităţii didactice.  

-Proiectele didactice sunt realizate urmărindu-se parcurgerea 

Nu toate cadrele didactice au abordat diferentiat 

planificarea si desfasurarea activitatii didactice pentru 

a valorifica eficient nivelul diferit de cunoastere si 

intelegere. 

Nu intotdeauna s-a realizat  un demers didactic prin 

care să se îmbine  activităţile individuale şi pe grupe 

cu cele frontale, 

 

Lipsa interesului din partea  unor elevi 

nepasatori 



tuturor etapelor specifice tipului de lecţie.  

Organizarea şi metodologia activităţilor (lecţiilor) 

-Organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile profesor-

elev asigură un climat favorabil desfăşurării lecţiilor 

inspectate. 

 -Strategiile didactice sunt adaptate nivelului de înţelegere al 

elevilor, sunt utilizate si metode interactive, .  

-Nivelul de participare a elevilor este bun, profesorii reuşesc 

să coordoneze gândirea elevilor, să dirijeze invatarea pe baza 

dialogului permanent. 

- Sunt respectate etapele lecţiei, iar timpul este folosit 

eficient, asigurându-se feedback-ul din partea elevilor. 

-Sunt îmbinate şi integrate în procesul de predare-învăţare-

evaluare mijloacele didactice clasice (manualul, caietul de 

notiţe) cu cele moderne (fişa de documentare, fişa de lucru, 

calculator, prezentări power point) care sprijina elevul in 

intelegrea temei abordate și suplinesc lipsa manualelor. 

-Caietele elevilor dovedesc parcurgerea ritmică a materiei, 

corelaţia programă -planificare unitate de învăţare-lecţie. 

Conţinutul ştiinţific al lecţiilor 

-Lecţiile asistate au dovedit respectarea ştiinţifică a 

continuturilor, parcurgerea logică şi secvenţială a tuturor 

unităţilor de conţinut, in acord cu finalitatile si cu 

particularitatile de varsta ale elevilor. 

-Nu s-au constatat greşeli ştiinţifice, se respecta si 

-procentul  de elevi care participă la toate etapele 

lecţiilor este acceptabil dar ar putea  fi  mai mare  

- metodele şi mijloacele de evaluare pot fi mai 

diversificate 

-utilizarea insuficientă a  rezultatelor pentru 

dezvoltarea elevilor, prin adecarea metodelor și 

tehnicilor  didactice pentru a crea interes și 

atractivitate  

 

-diversificarea redusa a  strategiilor de 

predare/invatare/evaluare in special pentru o 

implicare mai activa a elevilor in actul didactic de 

invatare 

 

Neutilizarea frecventa,  de către toti  membrii 

comisiei a mijloacelor audio-video, a lectiilor AEL, a 

softurilor educationale care atrag elevii si 

imbunatatesc atat calitatea instrurii in sine cat si a 

mediului educational 

 

 

 

 

nerealizarea portofoliului elevului la toate clasele. 



promoveaza limbajul de specialitate, raportat atat  la profilul 

si specializarea clasei cat si la accesibilitatea, atractivitatea 

procesului de predare-învăţare 

2.Evaluarea activităţii elevilor 

Constatări/Aprecieri: 

Evaluarea elevilor 

-Evaluarea ritmică a elevilor în catalog şi observaţiile din 

timpul orei corespund achiziţiilor dobândite de elevi şi 

cerinţelor programei şi îi ajută pe elevi la îmbunătăţirea 

învăţării. 

- Elevii sunt evaluaţi oral (observaţii ale răspunsurilor 

elevilor) şi scris (teste de evaluare iniţială, teste de evaluare 

curentă, fişe de lucru) conform notelor din cataloage 

respectiv lucrarilor din portofoliile elevilor 

-In majoritateacazurilor nu s-au utilizatfise de progres 

a elevilor 

-Diversificarea metodelor şi mijloacelor de evaluare, 

utilizarea rezultatelor pentru dezvoltarea elevilor 

-Nu se urmărește îndeajuns creşterea capacităţii de 

autoevaluare la elevi, prin aducerea la cunostinta a 

criteriilor de evaluare. 

 

3. Mediul educaţional 

Constatări/Aprecieri: 

Relaţia profesor – elev şi elev – elev 

-Spatiul educational  este format din cabinete de specialitate  

-Climatul de lucru este favorabil însuşirii unor cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi ale elevilor.  

-Elevii utilizează în mod curent caietul de notiţe şi urmăresc 

materialele prezentate de profesor.  

-Elevii sunt ,în general, atenţi la lecţie, au deprinderi de lucru 

cu mijloacele didactice (manualul, fişe de lucru, calculator, 

Utilizarea mai frecventă  de către toti  membrii 

comisiei a mijloacelor audio-video, a lectiilor ce 

folosesc flash-uri, link-uri educaționale  , a softurilor 

educaționale care atrag elevii și îmbunătățesc 

calitatea instruirii 

 



aparate, instrumente etc. ), înţeleg sarcinile de lucru şi le 

rezolvă corespunzător unui nivel de la satisfăcător la foarte 

bine. 

-Elevii sunt in mare majoritate  receptivi , apreciaza modul in 

care profesorii organizează lecțiile si exista o comunicare 

buna profesor – elev si elev – elev 

 

PRIORITĂŢI  ALE  COMISIEI  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

Realizarea de materiale informative pe site-ul şcolii 

Identificarea aptitudinilor şi a nevoilor personale de dezvoltare a elevilor 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICĂ A  DISCIPLINELOR RECUPERATORII 

ANUL  ŞCOLAR  2016-2017 

 

           Comisia  metodică a Disciplinelor recuperatorii este constituită din cadrele didactice ale catedrelor de Terapii specifice, 

Educatie fizica, Religie, Socio-umane. 

 

 Scopul  

 



Ridicarea standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate de membrii comisiei metodice a Disciplinelor 

recuperatorii, în acord cu valorile culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru 

valorificarea potenţialului elevilor şi formarea lor în calitate de cetăţeni.  

           Obiectivele fixate în planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 au fost: 

 

           Domeniul: Curriculum 

1.  Corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale MECTS,  ISJ  Valcea şi ale Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa; 

2. Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire  a documentelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative; 

3. Fundamentarea ofertei educaţionale a şcolii pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 

 

          Domeniul: Managementul educaţiei 

4. Corelarea permanentă  a desfaşurării, monitorizării şi evaluarii activitatilor instructiv-educative cu prioritaţile strategice ale 

şcolii; 

a. Creşterea nivelului calităţii  actului de predare-invatare / educare prin stimularea performanţei şcolare; 

b. Asigurarea educaţiei de bază pentru toti elevii (formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă pentru 

toţi elevii, atât prin activitatea desfaşurată  la clasa, cât şi prin activităţi extraşcolare asociate disciplinei de specialitate); 

c. Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei în activităţile formale de predare- invăţare care 

pot avea impact in reducerea absenteismului, monitorizarea frecvenţei elevilor etc.) 

 

           Domeniul: Dezvoltare profesională 

5. Formarea continua a cadrelor didactice  de specialitate în vederea aplicării constante a metodelor active de predare, 

centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate; 

6. Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice  de specialitate, prin participarea la diferite cursuri  de formare şi 

prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor din fişa postului;  

 

Activităţile realizate în anul şcolar 2016-2017: 



           

           ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI METODICE  

 - Elaborarea proiectului de plan managerial în baza direcţiilor de acţiune stabilite pentru anul şcolar în curs; 

- Programarea activităţilor de perfecţionare continuă în cadrul comisiei metodice; 

- Redactarea documentelor în cadrul comisiei metodice (componenţa comisiei: numele şi prenumele, clasele din încadrare, 

scheme orare, gradul didactic, vechimea în învăţământ, atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice). 

 

COMPONENTA CURRICULUM 

- Au fost întocmite documentele de planificare calendaristică/ anuală şi proiectarea unităţilor de învăţare de către toţi 

membrii comisiei metodice; 

- S-a urmărit parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare conform documentelor de planificare calendaristică 

(condica de prezenţă şi portofoliul elevilor); 

- Asigurarea unui proces de evaluare transparent, obiectiv, ritmic prin realizarea testărilor iniţiale, formative şi sumative  

- Fiecare cadru didactic a stabilit tematica evaluărilor iniţiale şi a consemnat rezultatele în documentele şcolare; 

- Valorificarea potenţialului individual al elevilor prin compensare cu ajutorul terapiilor specifice - în acast scop în urma 

evaluărilor iniţiale au fost stabilite grupele de elevi cu cerinţe educative speciale în cadrul cabinetelor de Terapii specifice,  

au fost întocmite planuri de intervenţie personalizate. 

         

            FORMAREA ŞI  DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ  

 

            Fiecare cadru didactic a fost implicat în activităţile de formare continuă în cadrul comisiei metodice.  

            Toate cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice: 

- Cercul pedagogic interjudeţean cu tema „Activităţi de eficientizare a activităţilor instructiv –educative la elevii cu 

CES”,  semestrul I şi semestrul al II-lea; 

- Cercul pedagogic de specialitate la nivel judeţean cu tema „Competenţe cheie şi tehnice în învăţământul gimnazial şi 

profesional special”. 



           De asemenea perfecţionarea individuală s-a realizat şi prin înscrierea membrilor comisiei  la gradele didactice: gradul 

didactic II prof. Deaconu Ileana, gradul didactic I prof. Bondoc Alina, obţinerea gradului didactic I prof. Fulgescu Mirela. 

           Înscrierea la programe de formare continuă cu/fără credite în vederea satisfacerii nevoilor de dezvoltare profesională 

personală organizate de C.C.D. – prof. Deaconu Ileana ―Asigurarea implementării menegementului educaţional în 

învăţământul preuniversitar”, “Consiliere şi orientare”, Popa Lavinia  “Consiliere şi orientare”. 

          Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, membrii comisiei metodice s-au implicat în numeroase activităţi extracurriculare: „ 

Săptămâna fructelor şi legumelor donate”, ―Balul Bobocilor”,    ― 1 Decembrie”,  ―Tradiţii şi obiceiuri de Craciun”, Proiect 

educaţional „Nu alege violenţa‖,ce  a avut ca scop combaterea agresivităţii si violenţei in randul tinerilor , ― 8 Martie”,  

programul ”Şcoala altfel” .  

 

           Toate activităţile la care au participat membrii comisiei metodice  au contribuit la eficientizarea procesului instructiv-

educativ. 

                                                                                    Responsabil Comisie metodica, 

                                                                                  Prof. Fulgescu Mirela 

 

 

PLAN MANAGERIAL 

COMISIA METODICĂ A DISCIPLINELOR RECUPERATORII 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

Documente de referinţă 



Prezentul plan managerial privind activitatea educativă a membrilor comisiei metodice este conceput în conformitate cu: 

 Legea nr.1/2011Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei: 

 Ordin nr.3218 din 21.03.2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de 

fundamentare privind elaborarea acestora; 

 Regulament de Organizare şi Funcţionare de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin OMECTS 4.925/2005, cu modificările ulterioare; 

 

 

Scop 

 

Ridicarea standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate de membrii comisiei metodice a Disciplinelor recuperatorii, în acord cu 

valorile culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului elevilor şi formarea lor în 

calitate de cetăţeni.  

Obiective 

 Corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale MECTS, ISJ Vâlcea şi ale Liceului Tehnologic Special Nr.1, Bistriţa-Costeşti;  

 Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire a documentelor de proiectare a activităţilor specifice activităţii didactice (planificări 

la disciplina de specialitate, activităţi complementare a disciplinei);  

 Fundamentarea ofertei educaţionale a şcolii pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 

 Asigurarea circulaţiei informaţiei de specialitate; 

 Corelarea permanentă a desfăşurării, monitorizării şi evaluării activităţilor educative cu priorităţile strategice ale liceului:  

o Creşterea nivelului calităţii actului de predare-învăţare / educare prin stimularea performanţei şcolare (corelare cu ţintele 

strategice educative naţionale, diversificarea activităţii educative, dezvoltarea parteneriatului părinte - şcoală, creşterea 

numărului de elevi implicaţi în participarea la concursuri şcolare judeţene şi naţionale);  

o Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii (formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă pentru toţi 

elevii, atât prin activitatea desfăşurată la clasă, cât şi prin activităţi extraşcolare asociate disciplinei de specialitate); 



o Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei în activităţile formale de predare-învăţare care pot 

avea impact în reducerea absenteismului, monitorizarea frecvenţei elevilor etc.);   

  Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitae în vederea aplicării constant a metodelor active de predare, centrate pe elev, în  

cadrul orelor de specialite; 

  Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice de specialitate, prin participarea la diferite cursuri de formare şi prin îndepli 

nirea eficientă a atrubuţiilor din fişa postului; 

  Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu diferinte instituţii la nivel local, interjudeţean şi naţional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN MANAGERIAL 

COMISIA METODICĂ A DISCIPLINELOR RECUPERATORII 



ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

Obiective generale Obiective derivate Activitatea Perioada        Responsabili Măsuri/Acţiuni/ 

Documente 

Organizarea şi 

planificarea 

activităţii comisiei 

metodice 

 Diagnosticarea nevoilor 

pentru organizarea 

activităţilor, ca bază de 

fundamentare a 

proiectării direcţiilor de 

acţiune pentru anul 

şcolar în curs. 

Realizarea unei analize de tip 

SWOT 

 

 

Septembrie 2017 

 

Responsabilul  comisiei 

metodice în anul şcolar 

2017-2018  

 

Raportul de 

autoevaluare a 

activităţii  comisiei 

metodice în anul 

şcolar 2016-2017 

 

 

 Elaborarea proiectului 

de plan managerial în 

baza direcţiilor de 

acţiune stabilite pentru 

anul şcolar în curs. 

Plan managerial comisie 

metodică 

Septembrie 2017 

 

 

 

 

Responsabil comisie 

metodică 

 

 

 

Realizarea planului 

managerial 

 

 

 

 Programarea activităţilor 

de perfecţionare 

continuă în cadrul 

comisiei metodice. 

Dezbatere pentru împărţirea 

temelor activităţilor din cadrul 

comisiei metodice şi  a 

responsabililor de activităţi 

Septembrie 2017 Responsabilul comisiei 

metodice 

Toţi membrii comisiei 

 

Graficul 

activităţilor 

metodice 

 

 

 

 Redactarea 

documentelor comisiei 

metodice 

Întocmirea dosarului comisiei 

metodice, actualizare şi 

arhivare 

Septembrie 2017- 

Iunie 2018 

Responsabilul comisiei 

metodice 

 

Procese verbale 

încheiate în cadrul 

activităţilor 

comisiei metodice 

 Circulaţia informaţiei Asigurarea transferului de 

informaţii de la ISJ Vâlcea şi 

Permanent Conducerea şcolii şi 

cadrele didactice de 

Note informative, 

procesele verbale 



S.P.S Bistriţa specialiate ale comisie 

metodice,  

Asigurarea şi 

creşterea calităţii 

actului educaţional 

 

Componenta 

curriculum  

 Întocmirea 

documentelor de 

planificare  

calendaristică/ 

anuală şi proiectarea 

unităţilor de învăţare 

Studiul individual: Planuri 

cadru, Programele de 

învăţămant special;  

Întocmirea Planificărilor 

anuale, Proiectarea unităţilor 

de învăţare 

Septembrie 2017 Cadrele didactice ale 

comisiei metodice a 

Disciplinelor 

recuperatorii 

Scheme orare  

Planificări 

 

 

 Propunerea unor 

proiecte didactice cu 

valorizarea metodelor 

activ-participative 

 Proiecte de lecţie Septembrie 2017- 

Iunie 2018 

Cadrele didactice ale 

comisiei metodice a 

Disciplinelor 

recuperatorii 

Portofoliul 

profesorului 

 Valorificarea 

potenţialului individual al 

elevilor prin compensare 

cu ajutorul terapiilor 

specifice 

Stabilirea grupelor de elevi cu 

cerinţe educative speciale în 

cadrul cabinetelor de Terapii 

specifice 

 

Septembrie 2017 Cadrele didactice 

Discipline recuperatorii 

 

Listă grupe de 

elevi 

 Integrarea copiilor cu 

nevoi speciale în 

demersul educaţional 

Realizarea de Planuri de 

intervenţie personalizate 

Semestrial Cadrele didactice 

Discipline recuperatorii 

 

Planuri de 

intervenţie 

personalizate 

 Parcurgerea ritmică şi de 

calitate a conţinuturilor 

şcolare 

 

 

Acoperirea conţinuturilor 

şcolare, conform documentelor 

de planificare 

 

 

Septembrie 2017- 

Iunie 2018 

 

Cadrele didactice ale 

comisiei metodice a 

Disciplinelor 

recuperatorii 

 

Portofoliul  

elevilor 



 Asigurarea unui proces 

de evaluare transparent, 

obiectiv, ritmic 

(realizarea testării 

iniţiale, testare 

formativă şi sumativă). 

Realizarea testării iniţiale, 

testare formativă şi sumativă. 

Consemnarea rezultatelor 

evaluărilor în documentele 

şcolare 

 

Septembrie 2017- 

Iunie 2018 

 

 

Cadrele didactice ale 

comisiei metodice a 

Disciplinelor 

recuperatorii 

 

Teste de evaluare 

iniţială şi centrali-

zarea la nivelul 

CM, precum şi la 

nivelul şcolii 

 Întocmirea unei oferte 

de activităţi 

extracurriculare 

Integrarea elevilor în activităţi 

extracurriculare diverse: 

concursuri, programul „Şcoala 

altfel‖, colaborări cu diferite 

instituţii 

Septembrie 2017- 

iunie 2018 

Implicarea elevilor şi 

cadrelor didactice în 

proiecte de parteneriat 

Grafic activităţi 

extracurriculare 

Dezvoltare 

profesională 
 Formarea şi dezvoltarea 

profesională 

Participarea cadrelor didactice 

la activităţile de formare 

continuă în cadrul Comisiei 

metodice şi a Cercurilor 

pedagogice 

Septembrie 2017-

Iunie 2018 

Cadrele didactctice ale 

comisiei metodice a 

Disciplinelor 

recuperatorii 

Diseminarea 

informaţiilor 

 

 

 

Participarea cadrelor didactice 

la programele de formare 

continuă  derulate de ISJ, 

CCD, MENCS şi alte 

organizaţii 

Septembrie 2017-

Iunie 2018 

Cadrele didactctice ale 

comisiei metodice a 

Disciplinelor 

recuperatorii 

Certificate de 

formare continuă, 

Diplome 

Formare profesională prin 

sistemul de definitivare şi 

obţinere a gradelor didactice 

Septembrie 2017-

Iunie 2018 

Cadrele didactctice ale 

comisiei metodice  

Certificate de 

formare continuă 

Actualizarea portofoliului 

personal al cadrului didactic 

Septembrie 2017-

Iunie 2018 

Toţi membrii comisiei Portofoliul  

Profesorului 



 

                                                                                                     Responsabil Comisie metodică,  

                                                                                                     Prof.Fulgescu Mirela 

 

 

RAPORT ANUAL AL COMISIEI C.E.A.C. 

PENTRU  ANUL SCOLAR 2016-2017 

Asigurarea 

resurselor şi 

materialelor 

umane 

 Îmbunătăţirea bazei 

didactico-materiale 

Procurarea de materiale 

necesare actului didactic 

 

Folosirea de materiale 

didactice care vin în sprijinul 

realizării demersului didactic 

Septembrie 2017-

Iunie 2018 

 

Cadrele didactctice ale 

comisiei metodice a 

Disciplinelor 

recuperatorii 

 

 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 Dezvoltarea de relaţii de 

cooperare cu 

comunitatea locală şi 

judeţeană 

Participarea la activităţile 

comunitare: consolidarea 

relaţiilor cu autorităţile locale, 

agenţii economici, instituţiile 

de cultură în vederea adaptării 

ofertei educaţionale a şcolii la 

specificul localităţii pentru 

realizarea de proiecte şi 

programe. 

Septembrie 2017-

Iunie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice ale 

comisiei metodice a 

Disciplinelor 

recuperatorii 

Parteneriate 



 

 La Scoala Profesionala Speciala Bistrita, calitatea este un obiectiv central al strategiei generale aorganizaţiei, această orientare fiind în concordanţă cu 

direcţiile de reformare aînvăţământului tehnic preuniversitar din Uniunea Europeană.Orientarea generală a organizaţiei privind calitatea revine 

managementului de la cel maiînalt nivel, care trebuie să se asigure că serviciile realizate de şcoală sunt corespunzătoarecerinţelor clienţilor şi continuu 

îmbunătăţite în scopul creşterii satisfacţiei clientului. 

Principalele obiective privind calitatea, adecvate misiunii scolii, sunt următoarele: 

- Scoala Profesionala Speciala Bistrita, instituţie de învăţământ preuniversitar, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a profilului de 

competenţe ale absolvenţilor prin proiectarea unor programe educaţionale adaptate continuu la cerinţele societăţii; 

- Accentul pe activitatea didactică, realizarea de proiecte în cadrul unor parteneriate cu organizaţii din ţară şi din străinătate este o altă latură importantă 

a activităţii, cecontribuie la extinderea şi adecvarea competenţelor absolvenţilor la cerinţe noi, precum şi la perfecţionarea cadrelor didactice. 

- Beneficiarul final al serviciilor realizate de şcoală, programe educaţionale , este societatea (prin organizaţiile angajatoare). Şcoala trebuie să evalueze 

satisfacţia firmelor angajatoare şi să le atragă sprijinul la îmbunătăţirea programelor de studiu prin dezvoltarea unor parteneriate cu organizaţiile din 

mediul economic şi social; 

- Calitatea proceselor educaţionale depinde şi de relaţiile cu elevii: şcoala trebuie să evalueze satisfacţia elevilor şi să asigure cadrul organizatoric şi 

metodele de participare eficientă a acestora la realizarea proceselor de instruire şi de evaluare şi la îmbunătăţirea acestora; 

- Nivelul serviciilor şcolii este în relaţie directă cu pregătirea, calificarea şi reputaţia ştiinţifică a cadrelor didactice. Scoala Profesionala Speciala 

Bistrita trebuie să evalueze satisfacţia personalului şi eficienţa muncii şi să sprijine eforturile corpului didactic şi a întregului personal pentru 

perfecţionare. 

- Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii existent în şcoală. 

În anul şcolar 2016-2017 CEAC au continuat activităţile care au drept scop implementarea sistemului de asigurare a calităţii. S-au prevăzut 

următoarele activităţi care să conducă la îmbunătăţirea calităţii educaţiei: 

Analiza activităţii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii anul şcolar 2015-2016 în vederea elaborării raportului de evaluare internă 

 Prezentarea raportului de evaluare internă Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2015-2016 în Consiliul de Administraţie 

şi Consiliul Profesoral 



 Alegerea membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pentru anul scolar 2016-2017 si numirea responsabilului CEAC 

 Stabilirea graficului de activităţi a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pentru anulşcolar 2016-2017 a responsabilităţilor membrilor 

comisiei 

 Reînnoirea documentaţiei referitoare la calitate, documentarea permanentă conform noilor cerinţe privind asigurarea calităţii 

 Proiectarea şi coordonarea activităţii catedrelor, compartimentelor şi a managementului şcolii pe instrumente diverse de investigare a 

realităţiiorganizaţiei.  

 Monitorizare aelementelor de asigurare a calităţii, identificarea, stabilirea căilor de acţiune, stabilirea de termene de realizare şi indicatori de 

performanţă 

 Culegerea dovezilor /rezultatelor evaluărilor care să corespundă descriptorilor de performanţă pentru cele 7 principii. 

 Culegerea dovezilor pentru stabilirea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2017-2018 

 Stabilirea gradului de satisfacţie al partenerilor. 

  Observarea activităţilor de predare-învăţare 

  Continuarea activităţilor de elaborare a materialelor necesare implementării sistemului de asigurare a calităţii la toate compartimentele 

 Prezentarea si împărtirea unor fise cu documentatia necesară întocmirii portofoliilor cadrelor didactice 

 Îndrumarea dirigintilor claselor nou înfiintate în vederea aplicării chestionarelor referitoare la stilurile de învătare 

 Întocmirea rapoartelor de monitorizare internă conform termenelor stabilite 

 Urmărirea absolvenţilor după terminarea studiilor 

 Desfasurarea  examenului de absolvire pentru elevii claselor a XII-a, invatamant special 

 Realizarea de noi parteneriate şi continuarea celor vechi. 

 Simularea examenelor de certificare a competenţelor profesionale nivel 3, pentru elevii din învăţământ  special. 

 Organizarea de competiţii sportive cu parteneri din comunitatea locală 

 Desfăşurarea activităţilor cultural-artistice şi sportive 

 Realizarea si utilizarea mai multor materiale didactice adaptate elevilor cu CES 

 Participarea la manifestari cultural-artistice cu parteneri educationali 

 Intalniri cu parintii pentru imbunatatirea frecventei elevilor la scoala 

 Intocmirea unui program personalizat pentru elevii  cu CES 

 Realizarea unui program de prevenire a abandonului şcolar şi absenteismului 

 Intalniri cu reprezentantii IPJ Valcea pentru prevenirea infractionalitatii 

 Intalniri  dese cu reprezentantii agentilor economici pentru comunicarea mai eficienta privind activitatea elevilor in cadrul unitatilor lor si a 

progresului realizat de catre elevi. 
 

 In  anul scolar 2016-2017 s-au realizat urmatoarele activitati: 



 Analiza activităţii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii anul şcolar 2015-2016 în vederea elaborării raportului de evaluare internă. 

 Prezentarea raportului de evaluare internă Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2015-2016 în Consiliul de Administraţie 

şi Consiliul Profesoral. 

 Alegerea membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pentru anul scolar 2016-2017 si numirea responsabilului CEAC. 

 Stabilirea graficului de activităţi a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pentru anulşcolar 2016-2017 a responsabilităţilor membrilor 

comisiei. 

 Reînnoirea documentaţiei referitoare la calitate :,Regulamentul CEAC, Strategia CEAC. Completarea platformei ARACIP in vederea 

finalizariii RAEI 2015-2016 

 initializarea RAEI pentru anul scolar 2016-2017 

 Completarea bazei de date pe platforma si actualizarea documentelor (schimbare denumire unitate scolara. Lista cadrelor didactice. State de 

functii, REVISAL, activitati derulate  atat ale CEAC cat si extrascolare. 

 Proiectarea şi coordonarea activităţii catedrelor, compartimentelor şi a managementului şcolii pe instrumente diverse de investigare a realităţii 

organizaţiei.  

 Monitorizarea elementelor de asigurare a calităţii, identificarea , stabilirea căilor de acţiune, stabilirea de termene de realizare şi indicatori de 

performanţă.  

 Culegerea dovezilor /rezultatelor evaluărilor care să corespundă descriptorilor de performanţă pentru cele 7 principii. 

 Stabilirea gradului de satisfacţie al partenerilor. S-au aplicat Chestionare de stabilire a gradului de satisfactie pentru un esantion reprezentativ de 

5 clase: IX B, XC, XI C, XID, XIIC. 

 Simularea examenelor de certificare a competenţelor profesionale nivel 3, pentru elevii din învăţământ  special: XII C, XIIF, XIIA. 

 Observarea activităţilor de predare-învăţare. S-au realizat un numar de 64 de observari a activitatii de predare-invatare de catre observatorii 

CEAC conform graficelor de planificare a acestei activitati. 

 Desfasurarea unor activitati de tip proiect educational – Balul Bobocilor, Ziua Educatie – Educatia o sansa pentru o lume mai buna, Parteneriat 

Colegiul de Silvicultura- obiceiuri de Craciun, Serbarea de Craciun, voluntariat – Saptamana Fructelor Donate, Prevenirea si combaterea 

traficului de persoane, Nu alegae Violenta, Mihai Eminescu- poet universal. 

 Identificarea punctelor tari si punctelor slabe si elaborarea unui plan de imbunatatiri a punctelor slabe. 
 

 

III.Analiza SWOT a activităţii comisiei   

PUNCTE TARI  

-    completarea portofoliului comisiei cu  

documentaţia necesară  

PUNCTE SLABE 

- procedurile elaborate nu sunt suficiente 



- centralizarea si interpretarea chestionarelor 

aplicate  elevilor în vederea îmbunătăţirii 

climatului instructive - educativ din scoala  

- întocmirea raportului anual de evaluare 

internă a calităţii pentru anul scolar 2015-2016 

la termenul stabilit  

- exista deficiente in monitorizarea activitatilor  

- nu exista  deschidere fata de activitatea 

comisiei 

-s-au realizat dificultati in centralizarea 

documentelor si dovezilor 

AMENINŢĂRI  

- munca în această comisie necesită un 

volum foarte mare de timp si datorită 

supraîncărcării cu alte activităţi scolare 

si extrascolare există posibilitatea ca să 

nu fie îndeplinite toate sarcinile 

OPORTUNITĂŢI  

-disponibilitatea cadrelor didactice si a  

conducerii de a sprijini activitatea acestei 

comisii 

 

 

 

Asigurarea calitatii vietii elevilor 

Viata de elev reprezinta un moment important in formarea tinerilor ca specialisti si ca oameni. Una dintre responsabilitatile institutiei este de a asigura 

cadrul institutional necesar dezvoltarii, in randul tinerilor, a respectului pentru cunoastere si pentru munca;  

 este necesara o evaluare a problemelor elevilor, a cerintelor si aspiratiilor acestora pentru a putea identifica (impreuna cu beneficiarii) caile optime de 

actiune. 

 Organizarea optima a procesului didactic zilnic, cu respectarea programului de lucru si de pauza; 

 Imbunatatirea bazei materiale a internatului astfel ca fiecare elev sa beneficiezede de un confort sporit- masa , scaun, televizor, o incapere in 

dulap. 

 Imbunatatirea continua a bazei de  documentare din biblioteca scolii si a accesului la aceasta; 

  Organizarea cat mai eficienta a instruiri practice, pentru completarea reala a programului de studiu si familiarizarea cu mediul in care vor lucra 

dupa absolvire; 



 Implicarea activa a elevilor in gasirea solutiilor de eficientizare a pregatirii profesionale, de socializare,  de colaborare, de combaterea actelor de 

violenta, vandalism si distrugeri materiale ; 

 Diversificarea activitatilor de loisir si de petrecerea timpului liber in programul din internat –meditatii, activitati sportive, activitati 

gospodaresti, activitati cultural artistice, activitati de meditatii.  

 Dezvoltarea si popularizarea in randul elevilor a activitatilor culturale, artistice si sportive organizate de scoala; 

 Sprijinirea logistica a activitatilor organizate de comitetul de elevi din institutie. 

 

                                                                                                 Responsabil,  

                                                                                       Prof. Deaconu Ileana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATA IN ANUL SCOLAR 2016-2017 

DIRECTOR ADJUNCT, 



PROF. ING.OSIAC GHEORGHE 

 

   In realizarea functiilor manageriale, obiectivul principal urmarit a fost acela de a realiza un invatamant de calitate in unitatea 

noastra scolara, scopul fiind de a invata, educa, reabilita, recupera, adapta si integra scolar, profesional si social copiii/elevii cu 

CES sau alte tipuri de cerinte educationale. Am considerat ca functiile manageriale nu se pot realiza fara o buna organizare a 

muncii in echipa si o buna comunicare. Conform fisei de (auto)evaluare a directorului adjunct in vederea acordarii calificativului 

annual in cele ce urmeaza voi motiva alegerea punctajului pentru fiecare criteriu de performanta evaluat: 

I. PROIECTAREA STRATEGIEI DE COORDONARE SI DIRECTIILOR DE DEZVOLTARE A UNITATII DE 

INVATAMANT. 

 

-Activitatea s-a desfasurat in baza prevederilor Planului managerial precum si a Planului de activitate elaborate pentru atingerea 

obiectivelor propuse. Planul managerial pentru anul scolar 2016-2017 are in vedere directiile reformei invatamantului, rezultate 

din documentele MEN, planul de dezvoltare al scolii si analiza SWOT. Prin acest plan, dorim sa fim in concordanta cu viziunea 

si misiunea scolii, cu cerintele Legii privind asigurarea calitatii in educatie. 

 - Impreuna cu domnul Director, profesor Diaconescu Mihai am elaborat documentele manageriale si anume: componenta dosar 

comisii metodice, fisa de asistenta ore, ROI 2016-2017, tematica Consiliul de Administratie, tematica Consiliul Profesoral, 

Regulament intern, oferta educationala, precizand si planificand resursele necesare; 

- Am colaborat cu Domnul Director la elaborarea documentelor de proiectare si planificare :Planul managerial semestrial, 

statistici comparative, rapoarte de analiza semestriale, precum si la proiectarea elementelor de evaluare a activitatii din unitatea 

de invatamant: rapoarte sintetice ale asistentelor la ore realizate. 

- La alcatuirea Ofertei educationale privind Planul de scolarizare pentru anulscolar 2017-2018 am participat intens si am 

promovat aceasta oferta prin vizite la scolile gimnaziale din imprejurimi cat si prin participarea la ,,Targul ofertelor educationale 

din invatamantul profesional ― la Colegiul Ferdinand din RamniculValcea, unde am prezentat dotarile materiale, personalul 

calificat si specializat si acumularile pozitive in toate planurile de activitate; 



- Impreuna cu domnul Director am elaborat un Proiect de incadrare cu personal didactic de predare, realizand si o proiectare a 

stagiilor de pregatire practica la domeniul,,Constructii si lucrari publice‖, proiectare personalizata conform cerintelor programei 

si particularitatilor muncii cu clasa de elevi; 

 

II. ORGANIZAREA ACTIVITATILOR UNITATII DE INVATAMANT 

 

- Am participat in colaborare cu domnul Director la organizarea activitatiilor unitatii de invatamant, asigurand desfasurarea in 

bune conditii a procesului instructiv-educativ. 

-Examenele si concursurile organizate la nivel de unitate scolara au fost organizate corespunzator si am asigurat resursa materiala 

si umana in acest sens; 

- Am elaborat un Grafic semestrial al asistentelor la ore in concordanta cu planul managerial al unitatii, planificare aprobata de 

director. 

- Peperioada concediului de odihna al directorului, am inlocuit si am indeplinit sarcinile acestuia. 

 

 

III.CONDUCEREA/ COORDONAREA ACTIVITATII UNITATII DE INVATAMANT 

- Conform Metodologiei de proiectare a CDL-urilor am coordonat activitatea de realizare a acestora; 

- Am monitorizat implementarea SCIM in cadrul unitatii si am asigurat revizuirea periodica a procedurilor, apeland la un 

serviciu extern de consultanta; 

-  Am verificat situatia scolara a elevilor si am coordont stabilirea perioadei de sustinere a examenelor elevilor amanati 

semestrial sau anual. 

 

IV. MOTIVAREA/ ANTRENAREA PERSONALULUI DIN SUBORDINE 

 

- Fructificarea tuturor oportunitatilor oferite de proiecte de colaborare locala, regionala; 



- S-au incheiat protocoale de colaborare cu agentii economici in scopul efectuarii stagiilor de pregatire practica; 

 

V. MONITORIZAREA/ EVALUAREA/ CONTROLUL ACTIVITATILOR DIN UNITATEA DE INVATAMANT 

 

-Am monitorizat parcurgerea curriculumului TC si CD siCDL; 

-Au fost intocmite planificarile, planurile de activitate a comisiilor metodice conform indicatiilor MEN; 

-Am participat la organizarea si desfasurarea concursurilor scolare; 

-Am participat la intocmirea documentatiei necesare pentru sustinerea examenelor de absolvire; 

-In calitate de inspector SSM (conform certificat abolvire curs de 80 de ore) am asigurat completarea carnetelor 

individuale de protectie a muncii si am coordonat exercitiile de evacuare in caz de cutremur sau incendiu, conform 

graficului emis de ISJ( am incheiat procese verbale impreuna cu reprezentantul ISU la nivel local); 

-Am intocmit instrumente de evaluare a activitatii personalului didactic , didactic auxiliar si nedidactic in conformitate 

cu Metodologia de evaluare anuala a activitatiipersonalului didactic si didactic auxiliar si Metodologia de evaluare a 

performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

-Am verificat realizarea graficului serviciului pe scoala pentru personalul didactic si realizarea planificarii elevilor 

pentru serviciul pe scoala; 

-Am verificat completarea condicilor de prezenta; 

-Am monitorizat instruirea practica a elevilor si am verificat prezenta elevilor la orele de instruire practica; 

Am asistat la ore conform graficului de asistenta aprobat de domnul director. 

 

VI.RELATII DE COMUNICARE 

 

-A fost asigurata prezenta la punctul de documentare si informare al unitatii a noutatilor legislative; 

-Am cautat sa dau dovada de tact, capacitate de comunicare si respect fata de interlocutor in gestionarea conflictelor din 

interiorul scolii intre elevi si profesori, sau intre profesori si parinti , respectind Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011 , 

ROFUIP, Codul Muncii si legislatia in vigoare; 



-Au fost incheiate protocoale si conventii cu Politia, comunitatea locala si mediul local de afaceri; 

-S-a popularizat planul de scolarizare pentru anul 2017-2018; 

-Am contribuit la imbunatatirea comunicarii si cresterea cooperarii cu parintii monitorizand completarea si centralizarea 

contractelor dintre unitatea de invatamant si parinti; 

 

VII. PREGATIRE PROFESIONALA 

 

-Am monitorizat permanent activitatea desfasurata de profesorii debutanti; 

-Am consiliat profesionalcadrele didactice debutante; 

-Am stimulat perfectionarea cadrelor didactice pentru cunoasterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii 

moderne cu accent pe dezvoltarea de competente; 

- Am participat la inspectiile de specialitate pentru acordarea gradelor didactice care s-au desfasurat in scoala in anul 

scolar 2016-2017. 

 

     In cadrul Scolii Profesionale Speciale Bistrita , conducerea scolii monitorizeaza si evalueaza activitatea, coreland 

obiectivele stabilite la nivelul sistemului national de invatamant si a celui local cu cele specifice unitatii de invatamant. 

 

 

         DIRECTOR ADJUNCT, 

            PROF. ING. OSIAC GHEORGHE 

 

 

 RAPORTUL ANUAL COMISIA SSM PRIVIND SITUATIA SECURITATII SI SANATATII IN 

MUNCA, ACTIUNILE CARE AU FOST INTREPRINSE SI EFICIENTA ACESTORA  

 

https://instructiunissm.wordpress.com/2016/04/21/model-raportul-anual-de-masuri-ssm-privind-situatia-securitatii-si-sanatatii-in-munca-actiunile-care-au-fost-intreprinse-si-eficienta-acestora-2015/
https://instructiunissm.wordpress.com/2016/04/21/model-raportul-anual-de-masuri-ssm-privind-situatia-securitatii-si-sanatatii-in-munca-actiunile-care-au-fost-intreprinse-si-eficienta-acestora-2015/
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Situatia securitatii si sanatatii in munca 

În anul scolar 2016-2017situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Scolii Profesionale Speciale Bistrita s-a prezentat astfel: 

În primul rând, în această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri profesionale în cadrul unităţii. 

Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie a fost realizată prin serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor 

legislatiei SSM. 

S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM in toate cele trei faze (la angajare – instruirea introductiv generala si 

instruirea la locul de munca si ulterior, la intervale regulate, instruirea periodica) de catre persoane competente(conducatorii 

locurilor de munca:director adjunct-responsabil SSM si administratorul de patrimoniu) 

Conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor şi a dispus măsuri de remediere atunci când au fost 

descoperite nereguli. Se are in vedere ridicarea nivelului de siguranţă a personalului în cadrul unitatii. 

Monitorizarea si supravegherea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin efectuarea controlului medical la angajare si 

periodic la inceputul anului scolar de catre medicul specialist de medicina muncii, odata cu efectuarea examenului psihologic de 

catre personalul didactic si didactic auxiliar 

De asemenea doresc să scot înevidenţă că activitatea unităţii depinde în primul rând de starea de bine a personalului său. În 

această ordine de idei Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă ia în considerare faptul că personalul unităţii desfăşoară 

activităţi specifice domeniului educatie. Aceată muncă este de cele mai multe ori o muncă deosebit de solicitantă din punct de 

vedere psihic si fizic, care expune personalul la solicitari. 

Actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul scolar 2016-2017 

https://instructiunissm.wordpress.com/2016/04/21/model-raportul-anual-de-masuri-ssm-privind-situatia-securitatii-si-sanatatii-in-munca-actiunile-care-au-fost-intreprinse-si-eficienta-acestora-2015/


 

1.Implicarea si consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a membrilor CSSM. 

Termen de realizare: Permanent (intruniri trimestriale / ori de câte ori este necesar) 

Răspunde: Conducerea unităţii 

Realizat 

2.Discutarea în CSSM a planului anual de măsuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii la locurile de munca. 

Termen de realizare: Permanent 

Răspunde: CSSM 

Realizat 

3.Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea riscurilor pentru toate locurile de 

munca / posturile de lucru. 

Termen de realizare: Permanent 

Răspunde: CSSM  

Realizat 

4.Asigurarea materialelor de instruire si instruirea lucratorilor in domeniul SSM 

Termen de realizare: Permanent (la angajaresi periodic) 

Răspunde: Conducerea unităţii 

Realizat 

5.Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin medic de medicina muncii. 

Examen medical la angajare si periodic. 

Termen de realizare: Anual. 



Răspunde: Conducerea unităţii 

Realizat 

6.Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant si prezentarea buletinelor de masuratori. 

Termen de realizare: Anual 

Raspunde: Conducerea unităţii 

Realizat 

  

Prezentul raport anual de măsuri va fi prezentat in sedinta Consiliului profesoral si Consiliului de Administratie al SPS Bistrita. 

Toate actiunile intreprinse privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor si toate masurile de 

prevenire si protectie au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea 

factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor. Ele au caracter permanent 

si vor fi monitorizate si in anulscolar 2017-2018 

Intocmit 

Director adjunct, Prof. ing. Osiac Gheorghe- responsabil SSM 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE         Pedagogi- supraveghetori 

Anul scolar 2016-2017 

 



      Avand in vedere ca anul scolar  incepe la 1 sept., iar elevii sosesc cu doua saptamani mai tarziu,in aceasta 

perioada am participat la pregatirea internatului,lucru pe care il facem si in perioada vacantelor: 

     Amenajarea dormitoarelor,repararea tuturor defectiunilor si tot ce sa putut face pentru ca internatul sa arate asa 

cum trebuie la inceputul anului scolar, acest lucru l-am facut bineinteles impreuna cu toti cei in masura sa o faca.   

   Odata cu sosirea elevilor,activitatea noastra se desfasoara conform fisei postului.  Aşa cum ne intra în atributiuni, în 

prima zi ne-am ocupat cu repartiţia pe dormitoare, am interacţionat cu cei necunoscuţi şi am fost atenţi cum sunt ei 

primiţi în colectivul de elevi aflat în internat.Tot in aceasta zi le-am adus la cunostinta regulamentul de ordine 

interioara (ROI) si le-am citit drepturile si obligatiile ce le revin pe perioada sederii in internat.In prima saptamana, in 

functie de prezenta, am completat si i-am pus pe elevi, sa semneze fisele cu inventarul din dormitor si nu numai. De 

asemenea le-am prelucrat o serie de reguli si norme de conduita ce trebuie respectate de catre elevi in internat si in 

afara internatului dupa care i-am pus sa semneze de luare la cunostinta.    

    Am luat legatura cu familia acolo unde si familia a fost interesata si am incercat sa cunoastem mediul din care 

provine elevul ,caracterul elevului si sa-l modelam astfel incat sa se integreze cu succes in colectivitate. 

     Consideram ca intreg colectivul si-a facut datoria cat a putut de bine ,ca avem o colaborare foarte buna cu 

conducerea unitatii,cu domnii si doamnele diriginti cat si cu restul personalului din scoala noastra.Impreuna cu domnii 

supraveghetori am insotit pe microbuzul scolii elevii acasa si de acasa . Pe perioada activitatii , in vacante am 

participat tot impreuna cu domnii supraveghetori la curatenia exterioara,cosit iarba strans gunoaie etc. 

    Permanent am avut  in atentie sa mentinem curatenia pe toate sectoarele de activitate ,deoarece in programul 

nostru zilnic(14-22) si duminica nu este ingrijitor de curatenie. 

     Am contribuit la pregatirea programului artistic la Balul Bobocilor .Am  organizat cateva majorate ale unor elevi, 

care s-au desfasurat in liniste si armonie,fara sa avem problem de disciplina.   

     Din lipsa de spatiu pregatirea temelor s-a efectuat in dormitoare sub indrumarea pedagogilor,imbinand aceasta 

activitate cu programe recreative.Facand o recapitulare  a activitatii credem ca am parcurs cu bine intreg anul scolar. 

Raport asupra activitatii cabinetului medical la SPS Bistrita in  anul scolar 2016-2017 

Activitatea cabinetului a vizat actiuni profilactice si curative in limita posibilitatilor unui cabinet medical scolar. 

Programul de lucru, stabilit cu conducerea scolii a fost de 8 ore in doua schimburi. 



Actiunile profilactice au cuprins examinarile periodice ale elevilor la venirea in scoala si in internat. Nu au fost depistate focare 

de boli transmisibile. Afectiunile respiratorii usoare au fost rezolvate prin tratamente de la aparatul de urgenta. S-au purtat 

discutii individuale sau in grupuri mici pe teme de educatie sanitara in cadrul cabinetului. 

Activitatea curativa a cabinetului a cuprins un numar de 3315 consultatii si tratamente efectuate ambulator  

Nu s-au inregistrat cazuri deosebite in cadrul consultatiilor si tratamentelor efectuate la cabinetul medical. 

In ceea ce priveste aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare nu au fost probleme deosebite.  Am incercat sa nu facem 

risipa si sa nu prescriem medicamente pentru anumite afectiuni asa zis,, inchipuite’’. 

S-a intocmit fisa medicala la fiecare elev 

S-a efectuat examenul de bilant al fiecarui elev 

Personalul mediu sanitar a participat  zilnic la stabilirea necesarului de calorii la mesele servite la cantina, au supravegheat 

servirea meselor de catre elevi, 

A impartit gustarea elevilor prezenti la cursuri. 

A verificat curatenia  in scoala si internat 

A asistat  la schimbarea lenjeriei in internat 

A intocmit procese verbale de constatare a curateniei internat si cantina 

OBIECTIVE PENTRU   ANUL SCOLAR 2017-2018 

Vom incerca sa procuram postere sau afise care sa imbunatateasca actiunile de educatie sanitara, pentru prevenirea imbolnavirilor  

si raspandirea lor; 

Vom continua discutiile cu elevii in ceea ce priveste igiena personala, evitarea contactarii sau raspandirii gripei ; 

Se vor continua actiunile de dezinfectie, de igienizare permanenta in grupurile sanitare, salile de curs,  dormitoarele elevilor si 

ateliere. 

Pentru o mai buna dispensarizare a elevilor cu boli cornice ( epilepsie, tulburari de comportament, retard mental etc) am solicitat 

adeverinta medicala de la medicul de familie, in care sa se specifice antecedentele patologice. Tratamentul afectiunilor cronice 

trebuie sa fie continuu, iar noi avem putine date despre afectiunile cronice ale anumitor elevi. 

Vom asista periodic la curatenia in internat si cantina. 

Vom asista periodic la servirea meselor principale ale elvilor.  

                                                                                                

Raport de activitate 



                   Activitatea istructiv-educativă la clasele care funcţionează în cadrul CSPM Rm. Vâlcea s-a desfăşurat conform 

încadrării şi orarului stabilit la începutul anului şcolar 2016-2017. 

Cadrele didactice au întocmit planificări calendaristice anuale şi semestriale. 

 La fiecare unitate de învăţare s-au întocmit si proiecte didactice ce s-au realizat la anumite lecţii. 

S-au realizat asistenţe de către observatorul CEAC. 

          Probleme deosebite privind disciplina elevilor nu au fost, iar cele minore s-au rezolvat prin dscuţii individuale ale cadrelor 

didactice cu elevii, părinţii sau educatorii CP 4 Andreea. 

Menţinerea  climatului de disciplină s-a datorat implicării tuturor cadrelor didactice şi respectării cu stricteţe a nivelului de cerinţe 

unitar. 

          Activitatea extraşcolară a constat în realizarea activităţilor din parteneriatele educaţionale încheiate cu CSPM 

Rm.Vâlcea.ONG Speranţa, Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanu, Brigada Antidrog, Poliţia Locală, cat si excursia organizata la 

Sibiu. 

          Un sprijin deosebit în desfăşurarea activităţii, am primit de la conducerea CSPM Rm. Vâlcea şi de la compartimente care 

au răspuns prompt cerinţelor noastre. 

Acestea au dat dovadă de trasparenţă, corectitundine, imparţialitate, punctualitate în relaţiile de comunicare şi în activitaţile pe 

care le-am desfăşurat împreună. Comunicarea, relaţionarea, informarea şi sprijinul acordat de conducerea SPS  Bistriţa-Costeşti 

au determinat obţinerea de rezultate foarte bune în activitatea instructiv-educativă la sfârşitul anului scolar. 

 

                                                                                                               Prof. Marinescu Mihail 

 

 

 

 

 

RAPORT  DE ACTIVITATE 



An școșar 2016-2017 

   În  cursul anului şcolar 2016-2017, subsemnatul Brodeală  Aurelian , titular la Școala  Profesională  Specială  Bistrița,Comuna 

Costești-judVălcea, pe postul de Profesor Instruire Practică si CADRU TEHNIC  CU ATRIBUTII IN DOMENIUL  PREVENIRII SI 

STINGERII INCENDIILOR, am derulat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului 

individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează 

 

Proiectarea activităţii 

- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile 

programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către responsabilul 

catedrei/comisiei ,, Tehnice; 

- am elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de corectare și notare, 

adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul 

didactic; 

- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel; 

 

Realizarea activităţilor didactice 



 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii 

performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea 

elevului şi să-i formeze deprinderi și indemănări. 

- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de instruire practică   atât pentru dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor practice.  

- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de către elevii mei pe parcursul 

semestrului I; 

 

Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

- am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi 

sumativă, având ca obiectiv stabilirea  nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor 

elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă 

permanentă a procesului instructiv-educativ; 

- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe practice), cât şi metode clasificate în literatura 

de specialitate drept metode moderne: , proiecte și lucru in echipă prin realizarea unui produs la care fiecare membru al echipei 

realizănd elemente componente diferite.  

- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în vigoare; 



- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților acestora; 

 

Managementul clasei de elevi 

 

- am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social 

care este clasa de elevi; 

- am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială; 

rezultatele acestor activităţi s-au răfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al acestora, remarcat de către toți membrii 

consiliului profesoral al clasei; 

- am completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor din clasa unde sunt diriginte. 

 

Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

 

- am participat la cursul de formare profesională ,,CADRU TEHNIC  P S I”, Furnizor autorizat de formare profesională, pe o durată 

de 125 ore,in perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016. 

- am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală; 

- am participat la Consfătuirile organizate de către ISJ  Vălcea cu inspectorii de specialitate; 



- am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea unității de învățământ, 

dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora; 

- am realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi noi achiziţii profesionale.   

 

 Contribuţia la dezvoltarea instituţională privind prevenirea si stingerea incendiilor. 

 

a)Am intocmit dosarul de P S I cu cele mai importante elemente: 

- planul de interventie pentru scoală-internat,centrală termică,cantină și ateliere, 

-plan de evacuare pentru fiecare nivel al scolii –cămin,ateliere,pentru centrala termică și pentru cantină, 

-procedură instructaj introductiv  general,specific locului de muncă și instructajului periodic. 

  b)Am realizat o simulare de incendiu in decembrie 2016,la care aluat parte si un reprezentent cu atributii in domeniu de le 

consiliul local. 

c)Sa verificat de către o firmă autorizată rezistența prizelor de impămăntare   toate clădirile ce aparțin liceului. 

d)Sau verificar si incărcat stingătoarele existente care au corespuns normelor în vigoare,si sau achiziționat încă 14 stingătoare 

P6,de la o firmă autorizatăurmănd ca stingătoarele care nu mai corespund să fie propuse la casare. 

e)Sau schimbat toate corpurile de iluminat din scoală-internat si ateliere. 

 f)Sa montat un hidrant exterior lăngă scoală. 

g) S-a montat in incinta scolii-internat o instalație de paratrăsnet. 



h) S- au verificat hidranți interiori din scoală-internat,ateliere și hidranți exteriori. 

  i) Am executat instructajul periodic la toți salariatii instituției si am complectat cu fișe de instructaj la colegii noi veniti. 

In luna septembrie 2016 am prezentat un material privind „PROTECTIA  POPULATIEI SI A BUNURILOR MATERIALE” din legea 

481/2004 

   j) sau executat 3 lăzi metalice pentru nisip ,amplasate  lăngă cele trei pichete de inchendiu. 

k) Am studiat „TEMATICA  ORIENTATIVĂ  ȘI MODALITĂȚILE DE  REALIZARE A  PREGĂTIRII IN UNITĂȚI ȘI INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMANT „ după care am realizat o tematică orientativă și modalitățile de realizare a acestora pentru invățămăntul 

secundar și licear. 

l)La începutul anului școlar 2017-2018 in timpul instructajului periodic am prezentat un material în care am evidențiat metode și 

mijloace de prevenire și stingera a incendiului.În timpul instructajului au participat :personalul didactic,personalul nedidactic si 

auxiliar.Am complectat cu fișe noi pentru noii colegi. 

Profesor I.P.  Bodeală Aurelian 

 

 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE  PRIVIND ACTIVITATEA  DE PERFECTIONARE 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

           Activitatea desfasurata în primul semestru al anului scolar 2016-2017 , a urmărit cresterea prestigiului scolii prin activităţi de calitate conforme cu planul de activitate stabilit, 

ţinându-se seama si de cerinţele si necesităţile de formare continua si perfectionare.   

OBIECTIVELE COMISIEI: 

1. INFORMAREA PERSONALULUI 
1
în ceea ce priveste rolul si importanta perfectionarii, modificarea si completarea Metodologiei de formare profesionala a cadrelor din  

Invatamantul preuniversitarconform O.M 5386/2016 

La inceputul fiecarui an scolar,responsabilul Comisiei de perfectionare,aplica un chestionar pentru identificarea nevoilor de formare continua a personalului didactic,didactic 

auxiliar si nedidactic, va solicita reactualizarea fiselor DP.  Personalul didactic,didactic auxiliar si nondidactic isi va anunta intentia de a participa la cursuri de 

formare,definitivat,grade didactice,dupa caz. 

           Responsabilul Comisiei de perfectionare se va documenta cu privire la cursurile oferite de CCD, ISJ si alti furnizori de formare continua acreditati si va informa personalul cu 

privire la ofertele acestora,  

            De asemenea,va afisa calendarul pentru inscrierea la sustinerea examenelor pentru grade didactice . 

            Cadrele didactice vor consulta documentele afisate ,se vor inscrie la formare prin depunerea unei cereri la secretariatul institutiei care realizeaza perfectionarea si isi vor 

intocmi dosarul personal pentru cursurile de perfectionare la care sau inscris respectiv pentru sustinerea examenelor de definitivat/,grade didactice. 

             La finalizarea  cursurilor de formare ,cadrele didactice au obligatia sa depuna o copie a adeverintei/diplomei obtinute la responsabilul Comisiei de perfectionare. Acesta va 

intocmi baza de date si va informa CEAC si conducerea scolii. 

2.RESPONSABILITATI 

a. Responsabilul Comisiei de perfectionare: 
 Aplica chestionarul pentru identificarea nevoilor de formare continua a personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic. 
 Se documenteaza cu privire la cursurile oferite de CCD , ISJ si alti furnizori de formare continua acreditati. 
 Informeaza personalul cu privire la ofertele furnizorilor de formare continua  
 Afiseaza calendarul pentru inscrierea la sustinerea examenelor pentru cadrele didactice 

                                                           
 



 Intocmeste baza de date dupa finalizarea cursurilor 
 Informeaza CEAC si Conducerea Scolii despre rezultateale obtinute  

b. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si nedidactic: 
  Isi exprima dorinta de perfectionare  prin chestionarele aplicate 
  Consulta oferta furnizorilor de formare continua si calendarul pentru inscrierea la sustinerea examenelor pentru gradele didactice 
  Se inscriu la secretariatul furnizorilor de formare continua. 
  Isi intocmesc dosarul necesar pentru participarea la cursurile de formare. 
  Depun la responsabilul comisiei de perfectionare adeverintele /diplomele obtinute in urma finalizarii cursurilor de formare. 

3.DOCUMENTE NECESARE 
  Chestionare pentru identificarea nevoilor de formare continua a personalului didactic 
 cerere de inscriere cursuri formare,definitivat/grade didactice 
 copii adeverinte/diplome obtinute in urma finalizarii cursurilor de formare 
 baza de  date cu personalul care a participat la cursuri de formare.  

4.  INSCRIEREA LA  GRADE DIDACTICE SI LA ALTE CURSURI ACREDITATE  

                                                                  

Nr.crt 
Numele şi 

prenumele 
(casatorita) 

Speci
alitatea 

Gradul didactic pentru care solicită depunerea dosarului în vederea 
înscrierii 

Sesiunea Semnătura candidatului 

1 Osiac Gheorghe Constructii 
 

II 
 

2019  

 

Nr.crt. 
Numele şi 

prenumele 
(casatorita) 

Specialitatea 
Gradul didactic pentru care solicită înscrierea(cerere în anul 

premergător înscrierii) 
Sesiunea 

Semnătura 
candidatului 

1

. 

Monea A. 
Ileana(Deaconu) 

Psihopedagogie 
specială 

II 2018  

2

. 

Buse Elena Alina 
(Bondoc) 

Religie I 
2017-
2019 

 

3

. 

Lapadat 
Alexandra(Baescu) 

Psihopdagogie speciala II 2018 
 

4

. 

Diaconu P. Ana-
Maria (Peca) 

Română-Franceza II 2018 
 

 

5. Participarea la Programe deformare continua : prof. Cirstea Ioana, prof. Deaconu Ileana,  maistru instructor :Budriga Dorina,: Olteanu Mihai, profesor: Marinescu Mihai 



Participarea la consfatuiri in invatamantul special :septembrie 2016 la Grup scolar  Ferdinand I -Rm. Valcea 

6. Activitati metodico-stiintifice desfasurate in scoala: 

Inspectii de grade didactice : 

 Deaconu Ileana_ IC2  GRDUL II   17.05.2017 

 Bondoc Alina      ICII  GRADUL I  29.05.2017 

 Balasa Elena       IC2   GRADUL I  30.05.2017 

 Peca Ana - Maria IC2  GRADUL II  17.05.2017 

 Osiac Gheorghe IC 1    GRADUL II  21.03.2017 

 Fulgescu Mirela  IS       GRADUL I    24.03.2017  

Tema lucrarii : ASPECTE ALE SINELUI LA ELEVII CU DEFICIENTE MINTALE DIN SCOLILE PROFESIONALE 

 Lectii deschise, referate sustinute de membrii comisiilor metodice ( comisia de cultura generala, comisia de cultura tehnica , comisia de orientare si consiliere , 
comisia terapii) 

 Referate sustinute in cadrul cercului pedagogic organizat in scoala  CSEI Babeni de către urmatoarele cadre didactice : 
- prof. Marinescu  Mihail 
- prof. Cirstea Ioana 
- Prof. Osiac Gh. 
‘’ Competente cheie si tehnice pentru invatamantul gimnazial si professional special’’ 
-prof. Rapeanu –Andreescu Ioana-Referat cu tema  ‘’ Eficientizareaprocesului instructive la copii  cu CES’’ – parteneriat cu scolile speciale din  jud. Arges. 
 

                         -prof.ing. Râpeanu-Andreescu  Ioana – simulare examen 

                         - M.I. Stoican Nil 

                        - prof. De I.P Brodeala Aurelian – lectie deschisa 

                         -prof.ing. Cirstea Ioana – simulare examen 

                         -prof.Peca Ana-Maria lectie deschisa 

                         - prof.instruire practica : Olteanu Mihai –activitate metodica 



                         -prof. Deaconu Ileana 

                         -M.I.Budrigă Dorina 

            Perfectionarea la nivelul unitatilor de invatamant trebuie sa indeplinesca functia de reglare - autoreglare a activitatii instructiv – educative, didactice si extradidactice, de 

dezvoltare profesionala personalizata, de inovare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si situatii  educative,  de stimulare a creativitatii cadrelor didactice si a elevilor, 

de investigare a activitatii scolare. 

            Pentru soluţionarea acestor provocări au fost identificate o serie de posibile soluţii precum: 

 pregătirea cadrelor didactice prin proiecte de genul „formarea continuă a cadrelor didactice pentru un învăţământ de calitate”,realizate prin CCD-Valcea sau alti formatori  

 monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul orelor prin asistenţe efectuate de echipa managerială şi persoanele desemnate de comisia 
de evaluare şi asigurare a calităţii constituită la nivelul şcolii; 

 susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul derulării unor activitati la nivelul comisiilor metodice ;. 

 formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 

 colaborarea  dintre cadrele didactice, elevi, părinţi şi responsabili de la nivel local; 

 Aplicarea PIP-
ului

  la clasele  de a X-a /a XI-a unde  s-au inreegistra rezultate la evaluarile initiale sub norta 5; 

 Implicarea cadrelor didactice in pregatirea elevilor  care sustin examenul de certificare a competentelor profesionale 
            

 

 

In concluzie intreaga activitate a personalui scolii in semestrul I  a fost orientata spre :tatea metode 

 îmbunătatirea managementului scolar 
 îmbunatţirea calitatii învăţământului prin aplicarea metodelor şi mijloacelor adecvate  de învăţământ; 
  eficientizarea stilului didactic 
 informarea asupra noilor programe de formare 
 studiul si optiunea pentru informatie  
 

 

            Concluzionând, în anul scolar 2016-2017 , formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 
 prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice; 



 prin participări la consfătuiri 
 prin implicarea în realizarea OFERTEI SCOLARE 2016-2017 
 prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online; 
 prin cursuri postuniversitare; 
  prin perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ Vâlcea, MECTS). 

           In continuare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv –educativ in semestrul II  ,cadrele didactice  din scoala noastra , trebuie să facă eforturi 

deosebite pentru:  

 modernizarea bazei materiale prin noi dotari 
 creştera calităţii actului de predare învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de cunoştinţe al elevilor şi formării competenţelor profesionale 
 utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă 
 formarea continuă ar trebui să fie un efort individual, amplu, coerent şi competent, susţinut la nivel instituţional, de înlăturare a rutinei şi imobilismului, de adecvare la 

necesităţile imediate ale şcolii.  
 conducerea şcolii trebuie să promoveze un învăţământ de calitate în conformitate cu standardele În vigoare,un rol important avându-l Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii. 

 Participarea la  Programe de conversie profesionala 
 Dotarea « biroului perfecţionare « cu aparatura si echipamente de lucru performante.  

          Concluzionând  in urma eforturilor s-au atins obiectivele în linii mari , ţelul dascalului fiind in continuare acela de îmbunataţire continua a activitatii de predare- invatare. 

         Deoarece toate cadrele didactice au absolvit si promovat cursul  de  Psihopedagogie Speciala(60 credite profesionale transferabile) ca masuri de imbunatatire a activitatii de 

predare –invatare ar fi :   

 Inscrierea la  cursuri din oferta C.C.D. Rm. Valcea a cadrelor didactice care nu au urmat nici un program de formare  continua din 2011     
 Participarea la alte forme de perfectionare (Master,grade didactice,doctorat, conversie,etc). 
 Folosirea cu precadere a metodelor interactive in procesul de invatamant 
 Lucrul cu clasa constructivista unde elevul are dreptul de proprietate    asupra a ceeea ce invata,profesorul il invata cum sa-si construiasca propria cunoastere-

rolul profesorului fiind de negociator iar elevii se implica activ 
 Sa fie promovate strategiilede invatare activa in educatia formala si informala 
 Promovarea egalitatii de sanse in educatie pentru antrenarea tuturor elevilor in  obtinerea performantei 
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene şi concursuri; 

Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe Oportunitati , Amenintari 



 colective de catedră 
echilibrate ca nivel de 

experienţă– majoritatea profesorilor 

fiind cu gradul didactic I si II– , membrii 

ai comisiilor de lucru; 

 număr   mare de cadre 
didactice participante la 
cursuri de formare de 
eficientizarea 
managementului inscoli ; 

 sprijinul conducerii scolii în 
vederea participării 

cadrelor didactice la diverse forme de 

perfecţionare sau la cursuri de 

formare/ perfecţionare în judeţ,. 

 

 existenţa tendinţelor de 
conservatorism si 
inerţielaschimbare,  

 tendinţe de minimalizare a 
importanţei 

actului de formare/ perfecţionare 

manifestate la unele cadre 

didactice; 

 inerţie în aplicarea la 

clasăacunostinţelor/competen

ţelor dobândite în urma unor 

cursuri de formare;alegerea 

unor cursuri nu a fost 

întotdeauna în concordanţă cu 

nevoia de dezvoltare 

profesională. 

 Inexistenta unui spatiu  
dotat,pentru efectuarea 
actiunilor specifice de formare 
in institutie. 

 existenţa tendinţelor 
de conservatorism si 
inerţie lachimbare, 
tendinţe de minimalizare 
a importanţei actului de 
formare/ perfecţionare 
manifestate la unele 

cadre didactice; 

 inerţie în aplicarea la 
clasă a cunostinţelor/ 

competenţelor dobândite în urma 

unor cursuri de formare; 

 alegerea unor cursuri nu 
a fost întotdeauna în 

concordanţă cu nevoia de 

dezvoltare profesională. 

 

   

.                                                                                                             

                                                                Responsabil perfectionare, Prof. Râpeanu-Andreescu Ioana 

   

 

 

 

 



RAPORT ACTIVITATE FINANCIARA AN 2016 

 

 

Prezentul raport de activitate a fost intocmit pe baza rezultatelor obtinute la Liceul Tehnologisc Special nr 1 Bistrita actualmente Scoala Profesionala 

Speciala Bistrita, Comuna Costesti, Judetul Valcea, pe baza Bilantului Contabil,si a Situatiilor Financiare intocmite la data de 30.12.2016 

 Activitatea  financiara s-a desfasurat inBugetului  aprobat la nivelul Ordonatorului Principal de Credite   

 

I        Patrimoniul material (mijloace fixe, obiecte de inventar (numar, valoare, stare de functionare – uzura fizica si morala, reparatii), donatii primite, 

casari, dotari, investitii si situatii deosebite (accidente, furturi, incendii, etc). 

 

RAPORT LA 30.12.2016-PATRIMONIUL MATERIAL( MIJOALCE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR LA 30.12.2016 

NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la Sold la 

CRT.   rand inceputul sfarsitul 

      anului perioadei 

2 

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, 

mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+214

0000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-

2930200*) 

04 108226 118142 

3 

Terenuri si cladiri 

(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+21

20601+2120901+2310000-2810100-281010200-

2910100-2920200-2930200) 

  37397 

7 TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) 15 108226 155539 



1 

Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+30204

00+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 

3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 

3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 

3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+  

3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 

3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 

3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -

3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-

3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-

3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-

3980000-4420803) 

19 847553 900554 

2 
Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte 

decontari 
21  -18975 

 Total creante 30  -18975 

  

Conturi la trezorerie, casa în lei 

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+51

30302+ 

5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+51503

01+ 

5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51701

01+ 

5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+52300

00+ 

5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600

00+ 

5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52904

00+ 

5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+55504

00+ 

5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56003

00+ 

5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+56204

01+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57

40301+ 

5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-

7700000)  

33 461  



  

Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 

(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 

5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) 

33,1 5166 4716 

  

Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta 

(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 

5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+51502

02+ 

5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+52901

02+ 

5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+54102

02+ 

5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+55802

02+ 

5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+56001

03+ 

5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+56204

02)   

35 8221 8732 

  Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 13848 13448 

7 
TOTAL ACTIVE CURENTE 

(rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 
45 861401 895027 

8 TOTAL ACTIVE(rd.15+45) 46 969627 1050566 

3 
Provizioane(ct. 

1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 
55 75955 280905 

  TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) 58 75955 280905 

1 

Datorii comerciale,  avansuri si alte decontari 

(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 

4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+48101

01+ 

4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+48200

00+ 4830000+4890201+5090000+5120800),  din care: 

60 3320512 3536547 

  

Datorii comerciale si avansuri(ct. 

4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 

4190000+ 4620101), din care: 

61    



2 

Datorii catre 

bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+43105

00+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+44

10000+4420300+4420801+4440000+ 

4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+46201

09+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+46

70900+4730109+4810900+4820000),din care: 

62 75341 54629 

  

Contributii 

sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 

4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) 

63,1 57464 54629 

6 

Salariile 

angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+  

4270300+ 4280101) 

72 116703 134094 

10 
TOTAL DATORII 

CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 
78 3512556 3725270 

11 TOTAL DATORII(rd.58+78) 79 3588511 4006175 

12 
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = 

CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 
80 -2618884 -2955609 

 Rezerve ,fonduri 84  16404 

2 Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) 85 242605 697392 

5 
Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold 

debitor) 
88 2861490 3669405 

6 TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) 90 -2618885 -2955609 

Mijloacele fixe existente in unitate in numar de 29 cu o valoare de inventar de 455.972,00 lei sunt amortizate integral ,cu exceptia  microbuzului scoal si 

autoturismului  dacia logan,avind un grad de uzura de 80%. 

 

V  Bugetul propriu ( venituri si cheltuieli programat/incasari/plati,subventii venituri proprii(global si pe componente-activitati specifice,inchirieri). 

 



          Scoala Profesionala Speciala Bistrita– Costesti,prin bugetul propriu ,de venituri si cheltuieli pe anul 2016, aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean 

Valcea,cu rectificarile aferente ,la data de 30.12.2016 ,s-a incadrat in creditele bugetare aferente. 

 

 enumire indicatori Cod indicator Credite 

angajament 

Angajamente 

legale 

Plati efectuate 

TOTAL CHELTUIELI 00 3.929.510 3.829.510 3.536.547 

CHELTUIELI CURENTE 01 3.766.510 3.766.510 3.474.210 

TITLUL –I-       CHELTUIELI PERSONAL 10 2.809.600 2.809.600 .2584.499 

Cheltuieli cu salariile in bani 10.01 2.290.190 2.290.190 2.109.420 

Contributii 10.03 519.410 519.410 475.079 

TITLUL II –BUNURI SI SERVICI 20 956.910 956.510 889.711 

Bunuri si servici 20.01. 310.500 252.500 464.050,50 

Reparatii curente 20.02 95.000 95.000 44.256 

Hrana 20.03 244.000 244.000 238.305 

Medicamente 20.04 9.000 9.000 8.650 

Bunuri de natura obiecteleor de inventar 20.  20.05 128.000 128.000 118.860 

Deplasari 20.06 2.000 2.000 1.192 

Pregatire profesionala 20.13 1.000 1.000 800 

Protectia munci 20.14 1.500 1.500 0,00 



Alte cheltuieli- 20.30 20.000 20.000 12.948 

CHELTUIELI CAPITAL 71 63.000 63.000 62.337 

 

Cum reiese din Executia bugetara la finele anului 2016 ,Cheltuielile de Personal inclusiv obligatiile aferente se ridica la suma de 2.584.499 lei.avind o medie 

per salaria de .3.263,00 lei/salariat  

La categoria bunuri si servici in anul 2016,cheltuielile totale au fost in suma de 889.711,00 lei              lei unde ponderea cheltuielilor o reprezinta : 

achizitionarea cantitati de 125 to combustibil aferent centralei termice in suma de 194.235,41 lei. 

Uniforme si echipamente pentru un numar de 203 elevi  unde cheltuiala efectiva este de 73.655,00 lei 

 Lenjerie unde cheltuiala efectiva este de 9.887,00 lei 

Alte obiecte de inventar unde cheltuiala efectiva este de 42.274,42 lei unde in decursul anului 2016 au fost achizitionate: 

              1 buc Leptop Lenovo –pentru secretaria;3 Imprimante multifinctionale  

               1 buc uscator rufe 

               vane centrala termica 

               echipamente elevi  

               Materiale (bormasina,polidiscuri,chei,gletiera) 

                Bornmasina cu acumulatori 

 Reparatii curente in decursul anului bugetar 2016 s-a cheltuit suma de 44.256,00 lei ,cheltuiala ce se regaseste in cadrul actiuni efectuate cu personalul din 

cadrul institutiei. 

Hrana  unde cheltuila aferenta anului 2016 s-a ridicat la suma de 238.305,00 lei 

Cheltuieli de Capital in suma de 62.337,00 lei suma ce se regaseste in urmatorarele actiuni: 



                     Recalibrare tablouri electrice in suma de 16.404,00 lei 

                     Sistem impotriva trasnetelor (Paratrasnet) in suma de 18.493,00 lei   

                     Sistem supraveghere video in suma de 24.940,00 lei 

                     Hidrant ptr Stingerea incendiilor in suma de 2.500,00 lei. 

      Tot in anul 2016 au fost achizitionate 2 televizoare primite ca donatie din partea a doua firme partenere SC ANABELA SRL ,respectiv SC AS TRANS SRL 

Toate aceste cheltuieli se datoreaza sprijinului ce l-am primit din partea reprezentantiilor cConsiliului Judetean Valcea presedinte respectiv director 

Economic. 

Ec. Dumitrascu Constantin 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF, DIACONESCU MIHAI 

 


