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               Nr. inreg. 1630/15.10.2020 
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Numele unităţii de IPT Liceul Tehnologic “1 Mai”, Municipiul Ploieşti 

Adresa unităţii de IPT 

telefon – fax – email 

Strada Petrolului nr.16 

0344801711 

lic1maip@gmail.com 

Perioada acestui raport de 

autoevaluare 

 

de la   1-09-2019                                până la 31-09-2020 

zi/luna/an                                                         zi/luna/an                                                                                            

 

Numele directorului NEACŞU CAMELIA 

Semnătura directorului  

Coordonator CEAC CREŢU MELANIA 

Semnătura Coordonatorului CEAC  

Data raportului procesului 

de autoevaluare 

15-10-2020 

Data Validării  

Numele inspectorului  

Semnătura inspectorului  
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Această secţiune evidenţiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităţii de IPT (care se vor reflecta în PAS). 

 

Puncte tari cheie 

 personal didactic şi auxiliar competent, calificat (sursa:statisticile 

şcolii); 

 conducerea şcolii rezolvă problemele şcolii prin respectarea legislaţiei 

în vigoare, are o colaborare bună cu autorităţile locale, cu I.S.J. 

Prahova, C.C.D. Prahova. 

 rezultate bune obţinute de elevi la examenele de certificare a 

calificarii profesionale (sursa: statisticile şcolii); 

 promovarea învăţării centrate pe elev; 

 parteneriate viabile şi eficiente (sursa: anexă parteneri); 

 conectarea la Internet a caluculatoarelor din şcoală (sursa: evidenţă 

contabilă); 

 existenţa în şcoală a psihologului şcolar (sursa:contract de muncă); 

 metodişti în rândul cadrelor didactice (sursa:statisticile şcolii). 

 oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa 

muncii (Sursa: Planul de şcolarizare); 

 preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii (Sursa: 

materialele promotionale realizate, dovezi ale vizitelor şi acţiunilor 

desfăşurate în şcoală: fotografii, site-ul școlii). 

 încadrarea şcolii este foarte bună , majoritatea cadrelor didactice au 

gradul didactic I sau II și sunt competente, lucrează conştiincios 

perfecţionându-şi permanent stilul de muncă, participă cu 

responsabilitate la toate acţiunile organizate de şcoală şi de 

comunitatea locală şi ducerea la 

 îndeplinire a sarcinilor cu responsabilitate şi profesionalism; 

 în şcoală există un climat socio-afectiv favorabil in desfasurarea 

actului educativ; 

Puncte slabe cheie 

 nu există manuale de specialitate pentru clasele XI, XII liceu actualizate 

la noile programe şcolare (sursa: procesele verbale ale comisiilor 

metodice); 

 învăţarea centrata pe elev întâmpină dificultăţi la anumiţi membri ai 

personalului didactic  (sursa: asistentele la ore ale echipei de 

conducere); 

 numărul mic de ore de instruire practică pentru învățământul tehnic 

liceal, dezavantajează colaborarea cu agenţii economici;  

 nesupravegherea copiilor ai căror  părinţii sunt plecaţi la lucru în 

străinătate. 
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 încadrarea în colectivele de elevi a elevilor rromi  sau a copiilor cu 

probleme deosebite; 

 CDL/C.D.Ş-urile au fost stabilite ţinând cont în primul rând de 

opţiunile elevilor şi a părinţilor, de încadrarea şcolii şi de baza 

materială existentă; 

 profesorii cu experienţă sunt receptivi la nou şi mentori buni pentru 

cadrele didactice tinere; 

 dotarea foarte bună a şcolii cu mijloace moderne de învăţământ • 

supravegherea activităţilor din şcoală cu ajutorul camerelor de luat 

vederi montate pe holurile școlii; 

 interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria dezvoltare 

profesională; perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de 

formare. 

 circulaţia bună a informaţiei şi inexistenţa blocajelor în comunicarea 

oficială; 

 

 

 

 

Realizări an şcolar 2019-2020 

 

PRINCIPIUL CALITĂȚII 1 - Managementul calității 
 

Perioada 15 septembrie- 15 decembrie 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Încheierea unor parteneriate pentru anul şcolar 2019-2020, pentru clasele de la învăţământul profesional de stat, cu agenţii economici: S.C. 

UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești, S.C.UZUC S.A. Ploiești, S.C. Calsonic Kansei S.R.L. Ploiești, ETANȘĂRI GRAFEX S.R.L. PLOIEȘTI, S.C. 

INDUSTRIAL MONTAJ PLOIEȘTI, 

 Încheierea contractelor de practică și de bursă pentru anul şcolar 2019 – 2020, pentru elevii de la învăţământul dual, cu agenţii economici: S.C. J. 

CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI, S.C. ROHRER SERVICII 

INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI, KRAFTANLAGEN ROMANIA, 

 Încheierea contractelor de parteneriat pentru anul şcolar 2020 - 2021 în vederea fundamentării Planului de şcolarizare, pentru clasele solicitate la 

învăţământul dual, cu agenţii economici: S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS 

S.R.L. PLOIEȘTI, S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI, KRAFTANLAGEN ROMANIA, S.C. INDUSTRIAL 
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MONTAJ PLOIEȘTI, UZTEL S.A. PLOIEȘTI, S.C. SCHLUMBERGER OILFIELD EUROPE SUPORT S.R.L. 

 Încheierea contractelor cadru pentru anul şcolar 2020 - 2021 în vederea fundamentării Planului de şcolarizare, pentru clasele solicitate la 

învăţământul profesional, cu agenţii economici: S.C.UZUC S.A. Ploiești și UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL 

 Derularea Proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ în domeniul școlar, “Ouvre ton esprit, vis ton Europe”, proiect finanţat de Uniunea 

Europeană 

 Scrierea şi propunerea spre aprobare la ISJPH a proiectului extracurricular „Viața în culori”, Ediția III - coordonator prof. Vasilescu Simion Emilia, 

membru în echipa de proiect prof. Ignat Carmen Liliana 

 Încheierea parteneriatului cu Junior Achievement Romania, Priectul educaţional pilot Eu şi viitorul meu! – Creţu Melania 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Încheierea parteneriatelor cu Şcoala Gimnzială Coresi, Targoviste, cu JA Romania (clasa 9B) – prof. Nistor Daniela 

 Participare (clasa 9A) la GlobalMathWeek (oct 2019) prin desfăşurarea activităţilor propuse de GlobalMathProject.org - prof. Nistor Daniela 

 Coordonarea, alături de prof. Oprescu D., Şc. Gimn. ,,N. Simache'', Ploieşti a apariţiei revistei ,,Mate în mai’’, nr. 7, decembrie 2019 şi publicarea 

unui articol tematic; 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Proiectul privind Invatamantul Secundar ( Rose ) – prof. Dumitru Marius, prof Renţea Gabriela, prof. Vagneti Mihaela 

 Dumitru Marius - participare, în calitate de organizator, la prima mobilitate a proiectului Erasmus+ ”I am happy with myself”, desfășurată în Adana, 

Turcia 

 Catedra de limba română - încheiere parteneriat cu ONG Masterpeace RO în vederea sărbătoririi Zilei Internaționale a Păcii 2019, 21 septembrie 

 Catedra de limba română și Morariu Irina - realizare revista ”Ecouri”, numerele 26-27 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Proiectul privind Invatamantul Secundar ( Rose ) – prof. Badea Elena, prof. Grancea Sebastian, prof. Contescu Mihaela Magdalena,prof. Sîrbu 

Robert 

 In cadrul Proiectului Privind Invatamantul Secundar ( Rose ) elevii clasei a XII-a A şi ai clasei a XII-a C  (în data de 13.XII 2019) au fost însoţiţi 

în excursia de la Bucuresti de către prof. Badea Elena (vizită Politehnica Bucuresti) 

  Participarea (4 octombrie 2019) la evenimentul „Young teachers, the future of the profession!”, eveniment susţinut de Inspectoratul Şcolar Prahova 

in sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova; prof. Badea Elena 

Perioada 15 decembrie- 15iunie 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Obţinerea unei sponsorizări -15 calculatoare recondiţionate, pentru proiectul tehnic INVENŢII ŞI INVENTATORI, prin programul Educlik, al 

Asociaţiei Fără Frontiere- prof. Creţu Melania 

 Derularea activităţilor proiectului Eu şi viitorul meu, pe platforma Junior Achievement- prof. Creţu Melania 

 Participarea la proiectul „O lume fără frică”, www.farafrica.ro, Săptămâna Siguranței pe Internet în perioada 10-14 februarie 2020 cu clasa 9P2, 13 
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FEBRUARIE 2020 – prof. Creţu Melania 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 La nivelul liceului se derulează 2 proiecte Erasmus+(KA229):"I am happy with myself" fiind țară  coordonatoare  în comisia de proiecte europene și 

"Ouvre ton esprit, vis ton Europe" în care suntem parteneri- prof. Vicol Vica. 

 Contract de parteneriat pentru proiectul "ȘTIInța pentru tine"-ed. a III-a înscris în CAEJ 2020(poz.148) – Vicol Vica 

 Participare la Olimpiada de biologie " Nichita Stanescu"- 7.03.2020 –prof Gheorghiu Manuela 

 Organizarea şi desfăşurarea a activităţilor din cadrul proiectelor Educaţie financiară şi Eu şi viitorul meu, cls. a IX-a B, martie-mai 2020, în 

colaborare cu JA Romania prof. Nistor Daniela 

 Participarea la cursuri ,,Soluţii pentru şcoala online’’, respectiv ,,Webdidactica’’ în perioada mai-iunie 2020, prof. Nistor Daniela 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Participare proiect național Ora de Net- Borănescu Loredana, elevii clasei a XII-a B 

 Erasmus + I am happy with myself – prof. Morariu Irina, prof. Dumitru Marius 

 Pregatire pentru bacalaureat in cadrul proiectului ROSE- toţi membrii ariei curriculare 

 Realizarea formularelor de monitorizare internă, procese verbale ale comisiei metodice, plan managerial are curriculară, rapoarte de activitate 

individuale -prof. Dumitru Marius 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Proiectul privind Invatamantul Secundar ( Rose )- pregătirea elevilor clasei a XII-a A la disciplina geografie pentru reusita in viitor la examele ce 

vor urma- prof. Badea Elena, prof. Sîrbu Robert, prof. Contescu Mihaela Magdalena, prof. Grancea Sebastian. 

 Parteneriat Parohia ,,Sfantul Sava'' prof. Dan Florin 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  
 

Perioada 15 septembrie -15 decembrie 
 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul Consiliului de administraţie – prof. Ignat Carmen Liliana 

 Realizarea documentelor specifice, planificarea şi coordonarea activităţii membrilor ariei curriculare “Tehnologii”, centralizarea și încărcarea pe 

platforma ipt.epractica.ro a documentelor solicitate de ISJPH – prof. Ignat Carmen Liliana 

 Centralizarea chestionarelor privind inserția profesională a absolvenților de liceu zi și învățământ profesional, promoția 2019, completarea și 

transmiterea machetelor la ISJPH - prof. Ignat Carmen Liliana 

 Actualizarea PAS cu datele privind analiza mediului intern, corelarea cu Planul de îmbunătățire, finalizarea Planului operaţional – Dir.prof.Neacşu 

Camelia, prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia, prof. Buzea Genina 
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 Centralizarea și transmiterea la ISJPH a opțiunilor elevilor de clasa a VIII a de la școlile gimnaziale arondate Centrului de colectare a datelor Liceul 

Tehnologic „1 MAI”, Municipiul Ploiești - prof. Ignat Carmen Liliana 

 Realizarea inspecţiilor pentru validarea externă a autoevaluării unităţilor de învăţământ profesional și tehnic și monitorizarea acţiunilor şcolilor IPT 

pentru stabilirea cifrei de școlarizare la Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploiești – metodist ISJPH prof. Ignat Carmen Liliana 

 Realizarea inspecţiilor pentru validarea externă a autoevaluării unităţilor de învăţământ profesional și tehnic și monitorizarea acţiunilor şcolilor IPT 

pentru stabilirea cifrei de școlarizare la Colegiul Spiru Haret, Ploiești – metodist ISJPH prof. Creţu Melania 

 Realizarea promovării învățământului tehnic, profesional și dual în cadrul întâlnirii cu părinții și elevii claselor a VIII-a/ a VII-a de la Școala 

Gimnazială „Constantin Stere”, comuna Bucov și Școala Gimnazială Chițorani - metodist ISJPH prof. Ignat Carmen Liliana 

 Realizarea promovării învățământului tehnic, profesional și dual în cadrul întâlnirii cu părinții și elevii claselor a VIII-a/ a VII-a de la Școala 

Gimnazială Radu Stanian Ploieşti şi Şcoala gimnazială nr.19  metodistISJPH prof. Creţu Melania 

 Realizarea rapoartelor RAEI, RA, RVPA, PI  şi documentelor CEAC – prof. Creţu Melania  

 Întocmirea documentelor SSM în calitate de responsabil SSM – prof. Niţu Georgeta 

 Activităţi la nivelul comisiilor: Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de coruptie si discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității, Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație; Consilier de integritate; întocmirea rapoartelor în 

colaborare cu direcţiunea- prof. Niţu Georgeta 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul Consiliului de administraţie – dir.adj. prof. Vicol Vica, 

obs.sindical prof. Davidoiu Emilia. 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul Consiliului de administraţie – prof. Dumitru Marius 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul Consiliului de administraţie – prof. Sîrbu Robert, dir.adj. 

prof. Contescu Mihaela. 

 Participarea la toate sedintele ISJ Prahova şi relizarea diferitelor documente necesare pentru înscrierea cadrelor didactice la grade şi la cursurile de 

formare acreditate şi avizate prin CCD Prahova – prof. Badea Elena 

 In calitate de responsabil cu formarea continua a cadrelor didactice in „Comisia pentru dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera didactica” , 

doamna prof. Badea Elena a participat la toate sedintele ISJ Prahova si a realizat diferite documente necesare pentru inscrierea cadrelor didactice la 

grade si la cursurile de formare acreditate si avizate prin CCD Prahova. De asemenea, a realizat demersurile necesare pentru echivalarea gradului 

didactic I doamnei profesor Buzea Genina si obtinerea celor 90 de credite transferabile . Din centralizările realizate la nivelul comisiei profesorii 

inscrisi la grade didctice sunt - dl. profesor Arsene Gheorghe (gradul I) si d-na Stoian Corina Veronica (preinscriere gradul II). 

 Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara 
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unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –familiile elevilor. Manifestarea atitudinii morale şi 

civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale . – prof. Badea Elena 

Perioada 15 decembrie- 15 iunie 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Contribuţii la realizarea managementului unităţii şcolare prin luarea deciziilor în cadrul Consiliului de administraţie – prof. Ignat Carmen Liliana 

 Realizarea documentelor specifice, planificarea şi coordonarea activităţii membrilor ariei curriculare “Tehnologii”, centralizarea și încărcarea în 

formularele Google și pe platforma ipt.epractica.ro a documentelor solicitate de ISJPH – prof. Ignat Carmen Liliana 

 Participarea la acțiunea inițiată de ISJPrahova și reprezentanți ai companiei Detergenți SA Urlați, de promovare a învățământului tehnic și 

profesional din județul Prahova și a inițierii în dezvoltarea unei cariere – 29 ian 2020: dir. prof. Neacșu Camelia, prof. Ignat Carmen Liliana, prof. 

Ivan Amalia, prof. Râmniceanu Bogdan, prof. Dumitru Marius, prof. Grancea Sebastian 

 Realizarea inspecției tematice aprobate prin Planul de control nr.536/17.02.2020 emis de ISJ Prahova, tema controlului: Evenimente educaționale 

pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor - 09 mart.2020, Școala 

Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Bărcănești - prof. Ignat Carmen Liliana, în calitate de metodist ISJPrahova 

 Realizarea inspecției tematice aprobate prin Planul de control nr.536/17.02.2020 emis de ISJ Prahova, tema controlului: Evenimente educaționale 

pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor - 10 mart.2020, Școala 

Gimnazială Puchenii Mari- prof. Creţu Melania, în calitate de metodist ISJPrahova 

 Revizuirea procedurii de admitere în învățământul profesional  pentru anul școlar 2020-2021 – prof. Ignat Carmen Liliana și prof. Crețu Melania 

 Revizuirea procedurii de admitere în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 - prof. Ignat Carmen Liliana și prof. Ivan Amalia 

 Desfășurarea activităților dedicate ”Zilei meseriilor”: 5 martie 2020 – activitatea “Meseriile noastre – Trecut, Prezent, Viitor” - promovarea 

învățământului tehnic, profesional și dual în cadrul întâlnirii cu elevii claselor a VIII-a/ a VII-a de la ȘcoalaGimnazială "Mihai Eminescu", Ploiești, 

au participat: dir. prof. Neacșu Camelia, dir.adj. Vicol Vica, prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Crețu Melania, prof. Ivan Amalia, prof. Nițu 

Georgeta, prof. Buzea Genina, ms. Dinică Costel, ms. Zincă Gheorghe 

 6 martie 2020 - activitatea “Azi elevi, mâine profesioniști” - prezentarea unității noastre de învățământ, a ofertei curriculare pentru anul școlar 2020-

2021, evidențierea exemplelor de bună practică în învățământul dual și a meseriilor de success la Școala Gimnazială Tomșani și structura Școala 

Loloiasca, au participat: prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Crețu Melania, prof. Ivan Amalia 

 Realizarea promovării online a învățământului tehnic, profesional și dual la Școlile gimnaziale din Ploiești și județ - toți membrii ariei curriculare 

Tehnologii 
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PRINCIPIUL CALITĂTII 3 – Managementul resurselor  
Perioada 15 septembrie – 15 decembrie 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Participarea la Consfătuirile cadrelor didactice Profil TEHNIC – la Colegiul Tehnic “Elie Radu” Ploiești - prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Crețu 

Melania 

 Participarea la şedinţele organizate de inspectorul de specialitate în calitate de prof. metodisşti: prof. Ignat Crmen, prof. Creţu Melania. 

 Participarea la Cercul pedagogic nr.1 al inginerilor si maiştrilor mecanici, 13 dec.2019, la Liceul Tehnologic Comuna Bălțești: prof. Ignat Carmen 

Liliana – responsabil cerc pedagogic și prof. Creţu Melania 

 Participarea la Cercul pedagogic nr.2 al inginerilor si maiştrilor din domeniul electric, 1 nov.2019, la Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul 

Ploiești: prof. Neacșu Camelia, prof. Buzea Genina,prof. Râmniceanu Bogdan, prof. Epure Eugen, ms. Dinică Costel 

 Participarea la Cercul pedagogic de SSM la Liceul "Simion Stolnicu", Comarnic, 12 dec.2019, prof. Nițu Georgeta 

 Participarea la Concursul Național „O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA”, Ediția VIII, echipa formată din elevii: 

Mihai Daniel Florin, Stroe Carmen Andreea, Tudor Ionuț, coordonatori prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia 

 Participarea la Concursul Național „O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA”, Ediția VIII, prof. Cretu Melania, 

secţiunea profesori cu lucrarea Modelul învăţării prin explorare şi descoperire 

 Participarea la programul de formare continuă “Managementul proiectelor educaționale”, ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ COGNITA, 15CPT, 

prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia 

 Participarea la Campania de promovare a învățământului dual, organizată de ISJPrahova în colaborare Instituția Prefectului Județului Prahova și 

Camera de Comerț și Industrie a Județului Prahova, în data de 14 nov.2019: dir.prof. Neacșu Camelia, prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia 

 Participarea la o sesiune de informare privind măsurile anticorupţie reglementate de legislaţia naţională şi implementate la nivelul instituţiei, din 

cadrul proiectului “PROETIC – ETICĂ + TRANSPARENŢĂ + INTEGRITATE – CORUPŢIE”, cofinanţat prin Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă Cod SMIS 118799 / Cod SIPOCA 447.Evenimentul a fost organizat la Palatul Culturii sala Marea Unire, 20.11. 2019, prof. Niţu 

Georgeta 

 Participarea la actiunile dedicate Zilei Internaţionale Anticoruptie ce s-au desfăşura la Hotel Central, Bulevardul Republicii nr. 1, Ploieşti organizata 

de Primăria Municipiului Ploieşti ce implementează proiectul “PROETIC – ETICĂ + TRANSPARENŢĂ + INTEGRITATE – CORUPŢIE”, Cod 

SMIS 118799 / Cod SIPOCA 447, 09.12.2019, prof. Niţu Georgeta 

 Participarea la cursul ”Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare” / ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” , cu durată de 90 

de ore şi 22 credite transferabile, prof. Ivan Amalia. 

 Organizarea şi desfăşurarea, în colaborare cu dna. prof. Vasilescu Simion E. şi prof. diriginti ai claselor a IX-a,a activităţii extracurriculare ,,Balul 

bobocilor’’, noiembrie 2019 –prof. Niţu Georgeta, prof. Creţu Melania 
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ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Participarea la Simpozionul Internaţional ,,Paşi către viitor'', Targovişte, octombrie 2019 – prof. Nistor Daniela 

 Participarea la Cercul metodic nr. 1 al profesorilor de matematică din Ploieşti, Şcoala Gimnazială ,,Toma Caragiu''+ LT de Transporturi, noiembrie 

2019; prof. Nistor Daniela 

 Participarea la cursul de formare ,,Facilitarea invăţării elevilor'', UPG Ploiesti, octombrie-noiembrie 2019 – prof. Nistor Daniela 

 Organizarea şi desfăşurarea, în colaborare cu dna. prof. Vasilescu Simion E. şi prof. diriginti ai claselor a IX-a,a activităţii extracurriculare ,,Balul 

bobocilor’’, noiembrie 2019 – prof. Nistor Daniela, prof. Davidoiu Emilia, prof. Vicol Vica 

 proiectul ROSE- octombrie 2019, prof. Gheorghiu Manuela 

 Publicarea unor articole in revistele "Ecouri" - "Un stil ingenios de comunicare al albinelor"- noiembrie 2019  şi " Mate in Mai" -"Scrierea 

numerelor" - 15.10.2019, prof. Gheorghiu Manuela 

 Participarea la cercul pedagogic de biologie- C.N." Mihai Viteazul" - 1.11.2019, prof. Gheorghiu Manuela 

 Formare continuă- Compasiune şi Acţiune : " Bullying-ul în şcoală" (CCDPH) - noiembrie 2019, prof. Gheorghiu Manuela Participare curs 

formare- Fle Precoce organizat de Alianta franceza in colaborare cu Institutul Francez 13 noiembrie 2019-6 ore 

 CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE-15 credite 

 CURS ”Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare” / ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” , cu durată de 90 de ore şi 22 

credite transferabile, 

 Cercul pedagogic nr 2 -LT 1 Mai Ploiești 1noiembrie -organizatori 

 Participare la Coferința Anuală de Valorizare – Învață și dă mai departe, organizată de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale în data de 1 noiembrie la București.-prof. Vicol Vica 

 Participare la Cercul Pedagogic al Profesorilor de chimie la Liceul Tehnologic Transporturi, 26.11.2019.- prof. Vicol Vica 

 Participare la Simpozionul Național Ecoterra 2019, ediția a XI-a "Ce am fi fost dacă n-ar fi existat...?" cu lucrarea "Ce am fi fost fără ...primul 

antibiotic" la CN "N. Stănescu" în 06.12.2019, prof. Vicol Vica 

 Participare la activitatea metodico-științifică a profesorilor de chimie ai CN I.L.Caragiale, în 05.12.2019, activitate susținută la CCD, Prahova cu 

tema "Experimentul chimic-Metode de abordare și realizare", prof. Vicol Vica 

 Participarea la ultima activitate a proiectului "Viața...o poveste" -Lansarea broșurii de eseuri ale elevilor în sala "Marea Unire" din cadrul Palatului 

Culturii, la 10.10.2019, prof. Vicol Vica 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Catedra de limba română - organizare cerc pedagogic pe semestrul I pe data de 26 noiembrie 

 Borănescu Loredana și Morariu Irina - participare la European Languages' Day 

 Rențea Gabriela - participare la sesiunea de informare ”Spune STOP fenomenului de bullying” 

 Borănescu Loredana - participare la cursul ”Fle precoce”, 13 noiembrie, organizat de Alianța Franceză și Institutul Francez, cu durata de 6 ore 
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ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 Realizarea calendarului ecologic anual – prof. Badea Elena 

 Participarea în data de 28 septembrie 2019  la „Noaptea Cercetatorilor Europeni 2019” , activitate derulata la Muzeul Judetean de Stiintele Naturii, 

adeverinta cu nr. 4912/1.10.2019; prof. Badea Elena 

 Participarea, în data de  24 septembrie 2019,  în calitate de responsabil cu formarea continuă la sedinta organizata de CCDPH  cu privire la 

„Formarea continuă prin grade didactice” şi la cursul de formare continuă privind „Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă din 

învatamantul preuniversitar”; prof. Badea Elena 

 Participarea, în data de 27 septembrie 2019 la Consfătuirea profesorilor de geografie în cadrul Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale;prof. Badea 

Elena 

 Activitate desfăşurată de clasa a XII-a C, la nivelul extracurricular, în data de 5 octombrie 2019 de Ziua Educaţiei, la Cinema City Ploiesti şi la 

J.A.C.K Play Ploieşti.-Badea Elena 

 Participarea in cadrul Comisiei Dirigintilor la activitatea sustinuta de prof. Rentea Gabriela cu tema ’’Haloween intre traditie si modernitate”, prof. 

Badea Elena. 

 Realizarea impreuna cu consilierul scolar, Dima Ioana, lectia deschisa „Bulling-ul sau mesajul meu impotriva violentei” la clasa a XII-a C;prof. 

Badea Elena 

 Participarea ( 15 noiembrie 2019 ) in cadrul Colegiului National Ion Luca Caragiale la Simpozionul National de Geografie cu tema „GEOGRAFIA-

DE LA CERCETAREA STIINTIFICA LA PRACTICA DIDACTICA!”, prof. Badea Elena 

 Pe 20 noiembrie 2019 am participat in cadrul ISJ Prahova la activitatea cu tema „Construieste imaginea ta de la catedra!” 

 Pe 22 noiembrie 2019 am participat la activitatea Cercului de Geografie Nr.1 la Liceul de Transporturi Ploiesti. Tema sustinuta a fost „Calitatea 

parteneriatului profesor-elev, conditie esentiala in procesul de invatare eficienta a geografiei la clasele liceale”, prof. Badea Elena 

 Celebrarea unor evenimente cu semnificatie ecologica si geografica prin realizarea unor fluturasi, lectii machete, referate, postere si desene pentru 

„Ziua Educatiei”„Ziua Animalelor”, Ziua Internationala a Marii Negre!”, „Ziua Muntilor”, „Obiceiuri si traditii de Craciun”; prof. Badea 

Elena 

 Interasistenţe :14.X.2019 prof. Badea Elena a fost asistată la clasa a IX-a P3 la lectia „Reprezentari cartografice” de catre prof. Fenic Georgiana; D-

na prof. Badea Elena am asistat-o pe d-na profesor Fenic Georgiana la clasa a XI-a  P2 la lectia „Calitatile si competentele intreprinzatorului de 

succes” pe data de 15.X.2019 ; 

 17. Octombrie 2019, prof Badea Elena  a participat la activitatea „Spune STOP fenomenului de Bullying” in cadrul Proiectului „Spune NU 

fenomenului de bulying” creat de Asociatia Viitorul Tinerilor si Asociatia Youhub in colaborare cu Consiliul Judetean Prahova;Am asistat-o pe d-

na profesor Fenic Georgiana la clasa a XI-a  P2 la lectia „Calitatile si competentele intreprinzatorului de succes” pe data de 15.X.2019 ; 

 Membru in juriul de la Balul Bobocilor, pe 14 noiembrie 2019, prof. Badea Elena. 

 Articol in revista liceului „Ecouri”- ”Sesiunea de comunicari geografice!”, în luna noiembrie, prof. Badea Elena. 

 Participarea în data de 28 noiembrie 2019 impreuna cu clasele a XII –a A si a XII-a C in amfiteatrul Liceului Tehnologic „1 Mai” Ploiesti la 
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proiectia filmului inspirational creat de Tedy Necula „Coboram la prima!”, prof. Badea Elena, prof. Fenic Georgiana. 

 Referat în cadrul Comisiei Om si societate in luna decembrie cu tema „Interdisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea si transdisciplinaritatea in 

geografie!” prof. Badea Elena 

 Pe 13 decembrie 2019, in cadrul Proiectului Rose doamna prof. Badea Elena a fost profesor insotitor in excursia tematica la Bucuresti; 

 Participarea la Cercul pedagogic al profesorilor de religie, cult ortodox, la Colegiul Regina Maria, din data de 25.11.2019, prof. Dan Florin 

Perioada 15 decembrie – 15 iunie 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Participarea la activitatea prevăzută în Calendarul activităților metodice, științifice și culturale organizate de CCDPrahova în semestrul al II lea al 

anului școlar 2019-2020, cu tema: Organizarea examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, Nivelul 

5 de calificare, sesiunea 2020 - dir.prof. Neacșu Camelia, prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Crețu Melania 

 Pregătirea elevilor Barbu A.M. Marian Gabriel, Stan L. George Ciprian,Tudor D. Ionuț, clasa XID, Domeniul Mecanică, pentru participarea la etapa 

JUDETEANA a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” desfășurată la Liceul Tehnologic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești, în 

22 febr.2020, prof. Ignat Carmen Liliana, prof.Ivan Amalia, prof.Nițu Georgeta 

 Pregătirea elevilor Dumitrache D. Ion, Yilmaz N. Ali – Kemal, clasa XIIC, Domeniul Electric, pentru participarea la etapa JUDETEANA a 

Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” desfășurată la Liceul Tehnologic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești, în 22 febr.2020, 

dir.prof. Neacșu Camelia, prof.Râmniceanu Bogdan, prof. Chiper Iliana, ms.Dinică Costel 

 Pregătirea elevilor Ologu D. Alina Iuliana,Teodorescu V. Costin, clasa XIB, Domeniul Electronică Automatizări, pentru participarea la etapa 

JUDETEANA a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” desfășurată la Liceul Tehnologic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești, în 

22 febr.2020, dir.prof. Neacșu Camelia, prof.Buzea Genina, ms.Dinică Costel 

 Asistent la etapa JUDETEANA a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii desfășurată la Liceul Tehnologic “Elie Radu”, 

Municipiul Ploiești, în 22 febr.2020, ms. Arsene Gheorghe 

 Participarea în calitate de profesori evaluatori la examenul de absolvire Nivel 4, la Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești: prof.Buzea 

Genina, prof.Râmniceanu Bogdan, prof. Ignat Carmen Liliana 

 Participarea în calitate de profesori evaluatori la examenul de absolvire Nivel 4, la Colegiul Spiru Haret, Municipiul Ploiești: dir.prof. Neacșu 

Camelia, prof. Buzea Genina, prof. Ivan Amalia, prof. Nițu Georgeta 

 Participarea în calitate de profesor evaluator la examenul de absolvire Nivel 4, la Liceul Tehnologic Energetic Câmpina - prof. Buzea Genina 

 Membru evaluator în comisia județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii, la Liceul Tehnologic “Elie Radu”, 

Municipiul Ploiești, în 22 febr.2020, clasa a XII a, domeniul Mecanică, prof. Ignat Carmen Liliana 

 Participare curs Utilizarea resurselor TIC în educaţie –prof. Creţu Melania 

 Participarea la Simpozionul Internaţional “VOLUNTARII –SOLUȚIA PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ!”, cu lucrarea ŞCOALA ŞI 
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ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A VIITORULUI ABSOLVENT, 29 februarie 2020, prof. Creţu Melania 

 Participarea la cercul inginerilor şi maiştrilor din domeniul mecanic, 18 decembrie 2019 – prof. Creţu Melania, prof Ignat Carmen, prof. Ivan 

Amalia 

 Participarea la atelierul SUPERDASCĂL, organizat de CCDPH în parteneriat cu Asociația pentru educație și cultură Adlittera A.E.C.A. 

Perioada 15 decembrie – 15 iunie 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Interasistenţa  Dihibridarea - 20.01.2020 (9B) –prof Gheorghiu Manuela 

 Referat in cadrul comisiei de orientare si consiliere (dirigentie)- 14.02.2020  -prof. Gheorghiu Manuela 

 Realizarea activităţilor din FP în conformitate cu legislaţia în vigoare –toţi membrii ariei curriculare 

 Participare la şedinţele comisiei ariei curriculare Matematică și științe ale naturii, comisiei diriginţilor, consilii profesorale etc- membrii ariei 

curriculare 

 Realizarea  graficului serviciului pe şcoală conform legislației în vigoare, orarului profesorilor, nevoilor școlii – membrii ariei curriculare 

 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi a dosarului personal – membrii ariei curriculare 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii şcolare cu elevii, personalul şcolii, şi cu beneficiarii din cadrul 

comunităţii –familiile elevilor – toţi mambrii ariei curriculare 

 Realizarea şi predarea la termen a documentelor specifice activităţii didactice a celor solicitate de compartimentele 

secretariat/informatizare/contabilitate/administrativ – membrii ariei curriculare 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 9 05 2019- prof. Sîrbu Robert a organizat o activitate intitulată „9 Mai- Triplă Semnificaţie. Activitatea s-a desfăşurat în Amfiteatru cu participarea 

elevilor de la clasa a XII-a B. 

 23 05 2019- prof. Sîrbu Robert s-a implicat în desfăşurarea concursului judeţean înscris în CAEJ-2018, I.S.J. Prahova, poziţia 148 „Stii şi câştigi”-

ediţia a V-a. 

 20-22.05 2019. prof. Sîrbu Robert a participat împreună cu d-na profesoară Ignat Carmen la acţiunea de promovare a ofertei educaţionale a Liceului 

Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploieşti, la Şcolile Gimnaziale Buda, Râfov, Brazi şi Băteşti. 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Realizare rapoarte anuale/Realizare materiale de promovare a imaginii instituției –prof Dumitru Marius 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea si revizuirea programelor de învățare 
 

Perioada 15 septembrie – 15 decembrie 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Proiectarea și revizuirea activității de învățare (planificări calendaristice, pe unități de învățare, activități de învățare ce folosesc TIC), centralizarea 

acestora și postarea lor pe platforma http://ipt.epractica.ro/ 

 • Au fost realizate CDLuri noi (pentru clasa a X a învățământ profesional - calificările Mecanic utilaje și instalații în industrie și Sudor, clasa a XI a 

învățământ profesional - calificarea Electrician exploatare joasă tensiune, clasele a XII a liceu zi și seral) și revizuite cele existente, pentru anul 

şcolar 2019-2020: 

 LISTA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ, ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020 

 1. IX B ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE 

 2. IX C ELECTRIC ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE 

 3. X B ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI INTEGRAREA PROFESIONALĂ 

 4. X C ELECTRIC INTEGRAREA PROFESIONALĂ 

 5. XI B ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Tehnician electronist BAZELE AUTOMATIZĂRII 

 6. XI C ELECTRIC / Tehnician în instalații electrice MENTENANȚA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 

 7. XI D MECANICĂ / Tehnician proiectant CAD DOCUMENTAȚIA TEHNOLOGICĂ 

 8. XII B ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Tehnician electronist ELEMENTE DE PROIECTARE ȘI FABRICARE 

 9. XII C ELECTRIC / Tehnician în instalații electrice ELEMENTE DE PROIECTARE ȘI FABRICARE 

 10. XII D MECANICĂ / Tehnician mecatronist ELEMENTE DE PROIECTARE ȘI FABRICARE 

 11. IX prof. (IX P1) ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE 

 12. IX prof. (IX P2) MECANICĂ / Sudor + Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE 

 13. IX prof. (IX P3) MECANICĂ / Sudor ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE 

 14. X prof. (X P1) MECANICĂ / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic INTEGRAREA PROFESIONALĂ 

 15. X prof. (X P2) MECANICĂ / Sudor + Mecanic utilaje și instalații în industrie INTEGRAREA PROFESIONALĂ 

 16. XI prof. (XI P1) ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU MAȘINI ȘI UTILAJE 

INDUSTRIALE 

 17. XI prof. (XI P2) MECANICĂ / Sudor OPERAȚII PREGĂTITOARE PENTRU SUDARE ȘI TĂIERE 

 18. XII As MECANICĂ / Tehnician prelucrări la cald DOCUMENTAȚIA TEHNOLOGICĂ 

 Desfășurarea activității „Eu spun NU violenței!“ – în colaborare cu consilierul școlar Dima Ioana, prof. Ignat Carmen Liliana, clasa X P2, 4 

nov.2019 
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 Participarea la activitatea de  vizionare film motivațional “ Coborâm la prima “ și dezbatere – 28 nov.2019 – elevi clasele XI și XII împreună cu: 

dir.prof. Neacșu Camelia, prof. Fenic Georgiana, prof. Borănescu Loredana, prof. Badea Elena, prof. Gheorghiu Manuela, prof. Ignat Carmen 

Liliana, prof. Buzea Genina 

 Lecţie deschisă la dirigenţie, prof. Creţu Melania, decembrie 2019, Datini şi tradiţii de Crăciun, participanţi prof. Buzea Genina, prof. Renţea 

Gabriela, prof. Fenic Georgiana, prof.Popina Diana, dir adj.prof. Vicol Vica. 

 Desfăşurarea activităţii de prevenire consum de stupefiante, clasele 9P2, 9P3, dirig. prof Creţu Melania, dirig. prof Niţu Georgeta, consilier antidrog 

Dima Felicia; prof. participanţi:Nistor Daniela, Popina Diana. 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

La nivelul ariei curriculare fiecare cadru didactic utilizează o fișă tip de monitorizare a progresului școlar. Elevul este informat permanent de 

rezultatele învățării și la cerere i se acordă sprijinul solicitat pe lângă utilizarea de către profesor a diverselor metode de evaluare și notare.   

 Proiectarea și revizuirea activității de învățare (planificări calendaristice, pe unități de învățare, activități de învățare ce folosesc TIC), centralizarea 

acestora –toţi membrii ariei curriculare 

 Realizarea de pregătiri suplimentare pentru pregătirea examenului de bacalaureat -prof. Nistor Daniela, prof. Zlotea Roxana 

 Realizarea de pregătiri remediale și de bacalaureat  în cadrul proiectului ROSE de către prof. Davidoiu E, dir.adj.prof.Vicol V., Tatu Gh., prof. 

Gheorghiu M. 

 Realizarea şi aplicarea fişelor de lucru, evaluarea şi analiza rezultatelor –toţi membrii ariei curriculare 

 Aplicarea fişei-tip de monitorizare a progresului şcolar al elevului - toţi membrii ariei curriculare 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 La nivelul ariei curriculare fiecare cadru didactic utilizează o fișă tip de monitorizare a progresului școlar. Elevul este informat permanent de 

rezultatele învățării și la cerere i se acordă sprijinul solicitat pe lângă utilizarea de către profesor a diverselor metode de evaluare și notare.   

 Proiectarea și revizuirea activității de învățare (planificări calendaristice, pe unități de învățare, activități de învățare ce folosesc TIC) prof. Badea 

Elena, prof. Sîrbu Robert. 

 20 09 2019- prof. Sîrbu Robert a participat la Consfătuirile de Istorie, desfăşurate la I.S.J. Prahova. 

 9 10 2019 -prof. Sîrbu Robert a organizat o activitate de comemorare a victimelor Holocaustului din România, împreună cu elevii clasei a XI-a C. 

 25 10 2019- prof Sîrbu Robert a participat la o activitate dedicată Zilei Armatei Naţionale, desfăşurată la Monumentul Vânătorilor din Ploieşti. 

 21 11 2019- prof. Sîrbu Robert a susţinut inspecţia specială pentru gradul didactic I. 

 22 11 2019- prof. Sîrbu Robert a participat la Cercul Nr. 1 al profesorilor de Istorie, desfăşurat la Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântu Apostol 

Andrei” . 

 28 11 2019 -prof Sîrbu Robert a organizat o activitate cu ocazia Zilei Naţionale a României, la care au participat elevii clasei a XII-a A. 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea si revizuirea programelor de învățare 
 



 15 

Perioada 15 decembrie – 15 iunie 

 

ARIA CURRICULRĂ TEHNOLOGII 

 Activităţi de promovare a învăţământului profesional şi tehnic şi învățământului dual în școli gimnaziale din județ  conform graficului – toți 

membrii ariei curriculare Tehnologii 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Realizarea activităților din FP in conformitate cu legislația în vigoare – toţi membrii ariei curriculare 

 Participarea la cursul online Digital Nation-Certificat(aprilie 2020) – prof. Vicol Vica 

 Participare  la activitatea de promovare online a ofertei curriculare a şcolii pentru anul şcolar 2020-2021 la şcolile gimnaziale(Strejnicu și 

Bassarabescu-Ploiești) (mai 2020).- prof. Vicol Vica 

 Profesor la Centrul Judetean de Excelenta Prahova , chimie - clasa a XI-a -am avut ore in data de 16.12.2019 si 7.03.2020 – prof. Novischi Angela 

 Colaborare permanentă cu diriginţii claselor la care predau, cu elevii acestor clase, cu elevii si parintii clasei a IX-a B – prof. Nistor Daniela 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Toţi membrii ariei curriculare au realizat: 

 Activităţi online: Google Drive si Classroom 

 Realizare de rapoarte demografice cu privire la diversele statute ale elevilor și înaintarea lor către consilierul școlar 

 Implicare în proiectul ROSE și în pregătirea suplimentară a elevilor 

 Realizarea rapoartelor de autoevaluare  

 Olimpiada lb engleza etapa judeteana 7 martie  prof. de limba engleză 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea  
 

Perioada 15 septembrie - 15 decembrie 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

 Premiul I la Concursul Național „O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA”, Ediția VIII, echipa formată din elevii: 

Mihai Daniel Florin, Stroe Carmen Andreea, Tudor Ionuț, coordonatori prof. Ignat Carmen Liliana, prof. Ivan Amalia, cu lucrarea „SIGURANȚA – 

ÎNTRE GRABĂ ȘI ATENȚIE” 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 Obținerea Certificate of attendance Learning/teaching/training activities- Adana, 04-08.11.2019 în cadrul proiectului de parteneriat strategic 
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Erasmus+ , 2019-1-RO01-KA229-063340_1, prof. Vicol Vica 

 Diplome de participare: la Simpozionul Ecoterra, la lansarea broșurii proiectului Viața...o poveste atât prof. Vicol Vica şi cei 4 elevi coordonaţi. 

 Realizarea şi aplicarea fişelor de lucru, evaluarea şi analiza rezultatelor;pregătire suplimentară săptămânală la matematică, clasele 12 D, miercuri, 

ora 14-14.50, sala 12; prof. Nistor Daniela 

 Aplicarea fişei-tip de monitorizare a progresului şcolar al elevului –prof Nistor Daniela 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Morariu Irina - realizare lecție dirigenție pe tema bullyingului cu clasa a XII-a A, în colaborare cu dna Dima Ioana, consilierul școlar 

 Rențea Gabriela - realizare lecție dirigenție pe tema ”Halloween - între tradiție și modernitate”, cu clasa a X-a A 

 Rențea Gabriela - realizare lecție dirigenție cu clasa a X-a A, în colaborare cu dna Dima Ioana, consilierul școlar 

 

Perioada 15 decembrie – 15 martie 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

 Premiul II obținut de elevul Tudor D. Ionuț, clasa XID, Domeniul Mecanică, la etapa JUDETEANA a Olimpiadelor la disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii”, în 22 febr.2020, pregătit de prof. Ignat Carmen Liliana, prof.Ivan Amalia, prof.Nițu Georgeta 

 Premiul III obținut de elevul Yilmaz N. Ali – Kemal, clasa XIIC, Domeniul Electric, la etapa JUDETEANA a Olimpiadelor la disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii”, în 22 febr.2020, pregătit de dir.prof. Neacșu Camelia, prof.Râmniceanu Bogdan, prof. Chiper Iliana, ms.Dinică Costel 

 Mențiune obținută de elevul Dumitrache D. Ion, clasa XIIC, Domeniul Electric, la etapa JUDETEANA a Olimpiadelor la disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii”, în 22 febr.2020, pregătit de dir.prof. Neacșu Camelia, prof.Râmniceanu Bogdan, prof. Chiper Iliana, ms.Dinică Costel 

 Premiul III obținut de eleva Ologu D. Alina Iuliana, clasa XIB, Domeniul Electronică Automatizări, la etapa JUDETEANA a Olimpiadelor la 

disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, în 22 febr.2020, pregătită de dir.prof. Neacșu Camelia, prof.Buzea Genina, ms.Dinică Costel 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

 Lucrari ale elevilor diferentiate : fise de lucru cu itemi diferiti in functie de nivel teste initiale , continua si rezultatele lor, fise de lucru , culegeri, 

calculator, materiale pentru predare –Gheorghiu Manuela 

 Realizarea orelor de asistență și interasistență la : Matematică (profesor Zlotea R.), Modul (profesor Epure E.), Limba Franceză(Prof. Tache M.) 

 Sușținerea referatelor în cadrul Comisiei diriginților "Creativitatea și stimularea ei în activitatea didactică""-feb.2020 – prof. Vicol Vica 

 Participare la lecțiile deschise atât în cadrul ariei curriculare cât și în afara acesteia – prof Vicol Vica 

 Înscrierea elevilor liceului(cls. a 9-a A și a 11-a A) nostru la simpozionul/ Concursul Național Made for Europe pentru diseminarea activităților 
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proiectului KA229 și elaborarea unei lucrări legate de acest proiect "" De la un proiect etwinning de  succes “I  am happy with myself” la un proiect 

Erasmus+"", ce urmează a fi cuprinsă intr-un volum – prof. Vicol Vica 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Activități de monitorizare internă a activității profesorilor (fișe de asistență și interasistență) – prof. Dumitru Marius 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 

 16 03 2019- prof. Sîrbu Robert a participat la Olimpiada de Istorie, etapa judeţeană, desfăşurată la Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Ploieşti, 

în calitate de asistent. 

 23 03 2019 prof. Sîrbu Robert a fost profesor evaluator la simularea examenului de Bacalaureat, disciplina Istorie . 

 17 05 2019-  prof. Sîrbu Robert a  participat la Cercul nr. 1 al profesorilor de Istorie, desfăşurat la la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” 

Ploieşti. 

 6-23 05 2019- prof. Sîrbu Robert a coordonat activitatea de pregătire a elevilor participanţi la Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2019, 

poziţia 148. 

 

PRINCIPIUL CALTĂŢII 6 –Evaluarea si certificarea învătării 
 

Perioada 15 septembrie-15 decembrie 

 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 Au fost aplicate teste inițiale, pe nivel de studiu, conform graficului, s-au întocmit Planuri remediale, au fost prelucrate statistic rezultatele obținute 

la nivel de arie curriculară și discutate în ședința ariei curriculare – toţi profesorii 

 În calitate de îndrumători de proiect, au realizat listele cu temele de proiect pentru clasele a XII a profesorii: Buzea Genina, Râmniceanu Bogdan, 

Neacșu Camelia, Ignat Carmen Liliana 

 Orgnizarea exmenelor de diferenţe pentru formarea clasei de seral – prof. Buzea Genina, prof, Rîmniceanu  

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 

 Realizarea, aplicarea, analiza testelor de evaluare iniţială– toţi profesorii ariei curriculare 

 Realizarea, aplicarea, analiza testelor de evaluare sumativă/formativă, a tezelor etc. - toţi profesorii ariei curriculare 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
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 Aplicarea testelor initiale, interpretarea testelor, evaluari predictive, formative si sumative- toţi profesorii ariei curriculare 

 Interasistente la ore ( prof Morariu Irina-28 noiembrie  

 Toți membrii ariei - realizare activități în cadrul proiectului ROSE 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 La sfărșitul unității de învățare  profesorii ariei curriculare administrează elevilor un test de evaluare sumativă iar rezultatul este discutat cu aceștia. 

Aceste rezultate sunt monitorizate și se aduce și la cunoștința părinților elevilor la ședințele planificate de către profesorii diriginți.Concluziile 

rezultatelor testelor se discută și în cadrul ședințelor ariei curriculare și se stabilește un plan de  măsuri ce se impun pentru creșterea progresului 

școlar. 

 Întocmirea planurilor remediale, prelucrarea statistică a rezultatelor obținute la nivel de arie curriculară și discutate în ședința ariei curriculare. 

 În fiecare săptămână,  realizarea pregătiri pentru BAC cu elevii clasei a XII-a A pentru examenul de Bacalaureat- prof. Sîrbu Robert, prof. Badea 

Elena. 

Perioada 15 decembrie -15 iunie 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 În calitate de îndrumători de proiect, au finalizat proiectele pentru clasele a XII a profesorii: Buzea Genina, Râmniceanu Bogdan, Ignat Carmen 

Liliana 

 În calitate de îndrumători de proiect, definitivarea temelor de proiect pt examenul de certificare a calificării profesionale Nivel 3 și a proiectelor 

elevilor claselor a XI a învățământ profesional: prof. Râmniceanu Bogdan și Nițu Georgeta 

 Realizarea fişelor de evaluare pe unităţi de învăţare/teste de evaluare/fişe de lucru pentru clasele din încadrare pentru anul şcolare 2019_2020, 

corespunzătoare perioadei 15 decembrie_15 martie_15 iunie –prof. Creţu Melania 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 Realizarea, aplicarea, analiza testelor de evaluare – toţi membrii ariei curriculare 

 Participarea la olimpiada de: chimie faza pe judet ca profesor evaluator desfășurată  la L.T L.Edeleanu (22.02)și în comisia de contestații a 

concursului Științele Pământului(03.03) – prof. Vicol Vica 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 Aplicarea formelor de evaluare: formativa, sumativa, observarea sistematica, quizuri, teste online – toţi membrii ariei curriculare 

 Evidența prezenței elevilor la programul ROSE – prof. Dumitru Marius 

 Planuri de acțiune ROSE –prof. Dumitru Marius 
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Date statistice şi de performanţă 

Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste informaţii pot fi preluate din Planul de Actiune al Şcolii (PAS) şi Cartea de identitate a 

şcolii unde sunt anexate : 

 

Extras din Cartea de identitate a Şcolii 

Baza de date a unităţii de IPT va fi actualizată permanent, fiind colectate şi păstrate toate acele informaţii solicitate de MEN şi de organismele şi 

instituţiile afiliate acestuia. De asemenea, vor fi colectate informaţii care să permită unităţilor de IPT raportarea în funcţie de Setul de referinţă al 

indicatorilor de calitate elaborat la nivel european (prezentaţi detaliat în Anexa G ). În această etapă a dezvoltării, nu sunt disponibile toate 

informaţiile solicitate si nici nu sunt dezvoltate toate mecanismele care să permită colectarea lor; unitatea de IPT trebuie însă să aibă în vedere 

colectarea acestor informaţii în momentul în care mecanismele dezvoltate la nivel de sistem vor permite acest lucru (vezi https://calitate.aracip.eu) 

 

 

 

 

Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 

Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

1A CONDUCERE 

1.16. personalul de conducere se implică activ în asigurarea si îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează 

misiunea, viziunea şi valorile organizaţiei în urma unor procese consultative; 

1.17 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 

1.18 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Actiune al Şcolii - PAS) şi 

operaţională şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi 

1.19 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este 

model al unei culturi a excelenţei 

1.20 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul 

operaţional al calităţii este asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 

11.3 din Legea asigurării calitătii) 

1.21 personalul de conducere se asigură că toti membrii personalului şi factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://calitate.aracip.eu/
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organizaţiei şi a ofertei educaţionale 

1.22 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC) este 

clară și eficientă 

1.23 recomandările de îmbunătățire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este 

posibil 

1B MANUALUL CALITĂŢII 

1.24 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a 

documentației privind asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil 

principalilor factori interesaţi 

1.25 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic 

revizuit şi actualizat conform cerinţelor 

1.26 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri 

sistematice de revizuire a predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 3C + 

3D) 

1.27 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri 

pentru a aplica şi monitoriza recomandările de îmbunătăţire a calităţii 

Monitorizarea internă a procedurilor 

1.28 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de IPT şi a manualului 

calităţii 

1.29 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi 

procesele sunt adecvate 

1.30 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

Membrii echipei manageriale au realizat Declaraţia de politici privind calitatea şi PAS-ul, subliniind că misiunea şcolii este clar definită şi echipa 

managerială duce o politică activă de promovare a valorilor şcolii.  

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost înfiinţată conform Legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare revizuit anual, 

discutat şi aprobat în Consiliul de Administraţie, în care sunt prevăzute modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile fiecărui membru al comisiei 

etc. 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare. Managerii 

se concentrează pe munca în echipă şi îşi adaptează stilul de conducere, astfel încât să obţină rezultatele dorite, în condiţiile date. De remarcat este 

şi adecvarea programului managerial la situaţia şcolii, precum şi calitatea documentelor de organizare, planificare, evidenţă şi control, legalitatea 

încadrărilor, climatul de muncă promovat, eficienţa controlului, a utilizării resurselor şi a investiţiilor. 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 

 PAS (corelarea cu PRAI şi PLAI); 

 declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii; 

 fişele postului pentru persoanele din conducere, declaraţia de responsabilităţi; 

 procese verbale ale Consiliului de Administraţiei, ale comisiilor metodice, Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor şi ale altor 

comisii; 

 politici şi proceduri documentate; 

 programul de monitorizare internă a calităţii 

 structura organizaţională; organigrama; roluri şi responsabilităţi; 

 dovezi care demonstrează că politicile şi procedurile sunt aplicate : fişe de inspecţie; 

 rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire;  

 formulare de monitorizare internă;  

 procedurile de elaborare a CDL; 

 procesele-verbale ale întâlnirilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurare a Calităţii;  

 procese-verbale ale Consiliului de Curriculum; 

 indicatori de performanţă indicaţi de ISJPH şi MENCS, standarde; 

 rapoarte de activitate; 

 rapoarte ale  inspecţiei şi ale altor audituri externe ; 

 validarea externă a raportului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire ; 

 rapoarte trimise la inspectoratele şcolare;  

 fişe pentru observarea lecţiilor/activităţilor practice;  

 

Puncte tari cheie 

 revizuirea anuală a PAS-ului 

 respectarea Declaraţiei de politici şi revizuirea anuală 

 monitorizarea neconformităților şi implementarea măsurilor 

corective în cazul nerespectării regulilor; 

 împărțirea responsabilităților între echipa de conducere şi CEAC; 

 politicile şi procedurile sunt respectate, monitorizate, analizate şi 

îmbunătăţite, iar toate părţile interesate contribuie la acest proces 

 

Puncte slabe cheie 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului 

Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 

DSECRIPTORI DE PERFORMANTĂ 

 

APRECIERE 

 

+ 0 - 

2A CONDUCERE 

2.28. personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de 

învăţare şi ale altor servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor obţinute de organizaţie şi pentru sprijinirea tuturor elevilor 

2.29 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, instruirii 

practice şi învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.30 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex.4.9) 

2.31 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi 

alte autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi ethosul organizaţiei 

2.32 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 

2.33 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 

2.34 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 

2.35 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele si valorile organizaţiei sunt comunicate şi 

înţelese de către toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 

2.36 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi 

înţelese de toţi factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) 

2.37 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod 

regulat 

2.38 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 

2.39 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 

2.40 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, asteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 
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interesaţi (ex. parteneri economici), şi se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a dezvolta programe 

de învăţare (vezi şi PC 4A) 

2.41 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alte unităţi de IPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 

2.42 se crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare 

2.43 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare 

şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D Sistemul de informare 

2.44. membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare și analizează sistematic informaţiile în planificarea, 

elaborarea şi implementarea strategiilor; 

2.45. sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin 

social, ecologic, economic, juridic şi demografic; 

2.46. există un sistem de informare a tuturor factorilor interesati; toți membrii personalului si toți elevii au acces imediat la 

informațiile relevante 

2.47. informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate (cu 

respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 

2.48. informaţiile despre activităţile, realizările si rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate periodic 

2.49. datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2E Finanțe 

2.50 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil 

2.51 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi juridice; 

acestea sunt transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 

2.52 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine 

valoare în schimbul banilor 

2.53 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile 

planificate şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de IPT 

2.54 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare, iar interesele financiare ale tuturor 

factorilor interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

Conducerea şcolii se implică în adaptarea programelor de învăţare la condiţiile concrete în care şcoala îşi desfăşoară activitatea prin revizuirea ofertei 

educaţionale în fiecare an şi prin modificarea planului de şcolarizare. Activitatea în şcoală se desfăşoară conform direcţiilor strategice şi se realizează 

monitorizarea programelor de învăţare cu regularitate (rapoarte de monitorizare, fişe de observare a lecţiilor).  
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Ȋn şcoală se promovează egalitatea şanselor, atȃt în ceea ce priveşte elevii, cȃt şi profesorii.  

Auditurile financiare au scos în evidenţă existenţa unei contabilităţi eficiente, mai ales în ce priveşte priorităţile privind cheltuielile. Resursele materiale 

şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient şi există o strategie de atragere sistematică a resurselor extrabugetare. Managementul financiar este 

responsabil, planificarea investitiilor avand scopul de a oferi servicii de calitate furnizate elevilor. 

 

 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 fişa de observare a lecţiei; 

 CDL, planuri de şcolarizare; 

 PAS, rapoarte anuale; 

 cursuri de formare; 

 prelucrarea legislaţiei în consilii profesorale; 

 anunţuri la avizier, informarea consiliului profesoral în legatură cu toate activităţile şi evenimentele din şcoală; 

 programe de pregătire individuale; 

 fişa postului; 

 dosarele comisiilor metodice; 

 procese-verbale de la şedinţele cu părinţii, acorduri de parteneriat, acorduri de colaborare a AJOFM, PRAI; 

 oferta educaţională, tȃrgul de oferte şcolare; 

 evidenţe contabile, politici financiare, acte contabile; 

 

Puncte tari cheie 

 Conducerea şcolii sprijină şi se implică activ în dezvoltarea şi 

calitatea programelor de învăţare; 

 Conducerea şcolii promovează egalitatea şanselor şi evită 

discriminarea în toate activităţile; 

 Există o comunicare eficientă  în cadrul unităţii şcolare, fiind luate 

măsuri de rezolvare a oricaror probleme apărute; 

 Conducerea şcolii dezvoltă, menţine şi revizuieşte permanent 

parteneriatele cu factorii externi interesaţi; 

 Noutăţile informaţionale sunt preluate şi diseminate atȃt cadrelor 

didactice, cȃt şi elevilor; 

 Toate cheltuielile sunt strict legate de programele de învăţare şi 

Puncte slabe cheie 

  

- 
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priorităţile  

 Resursele materiale şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient şi 

există o strategie de atragere sistematică a resurselor extrabugetare 

cu implicarea elevilor, profesorilor, părinţilor şi autorităţilor. 

 Școala derulează activități eficiente cu partenerii 

 Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de 

personal competent şi calificat.  

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE 

+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 

3.28 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a 

echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative,auxiliare, a bibliotecii şi a 

centrului de documentare şi TIC) 

3.29 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute de 

lege acolo unde este cazul 

3.30 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de 

funcţionare clare, uşor de înţeles şi într-o varietate de formate 

3.31 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; 

elevii, membrii personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate 

3.32 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi si 2.15) 

3.33 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi 

înţelese de către toţi membrii personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 

3B Resurse fizice 

3.34 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt 

revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de educaţie si formare profesională, diferitelor stiluri de 

învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de pregătire profesională 

3.35 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învătământ sunt adecvate 

specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele  curente 

3.36 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt 

adecvate atât studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor 

3.37 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor factorilor 

interesaţi, membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3.38 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor 

factori interesaţi relevanţi, privind un mediu de învăţare îmbunătăţit 

3.39 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil 
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3C Managementul personalului 

3.40 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în 

funcţie de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 

3.41 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 

3.42 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 

2.9) 

3.43 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are 

ca rezultat planuri de acţiune şi îmbunătăţire 

3.44 se stabileste un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 

3.45 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate 

părţile implicate şi răspund nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 

3.46 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea 

profesională continuă 

3.47 toţi acei membrii ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări  

3.48 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei 

practici 

3.49 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate 

de dezvoltarea profesională a personalului 

3.50 toţi membrii personalului au acces la cunostinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 

3.51 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 

3.52 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinte, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel 

care să asigure un proces eficient de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 

3.53 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare stiinţifică în acord cu scopurile şi 

obiectivele organizaţiei; rezultatele lucrărilor/cercetării ştiintifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate 

şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 

3.54 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil 

acest lucru, şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
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Apreciere 

În realizarea programului de învaţare, managementul şcolii, pentru a asigura siguranţa elevilor, a incheiat protocoale de colaborare cu Jandarmeria, 

Poliţia şi Pompierii. La secretariat şi avizier există o listă cu numere de telefon in caz de urgenţă.  

Şcoala are resurse care vin in sprijinul procesului de învăţare. Baza materială asigură funcţionarea pentru mai multe schimburi pe zi ( se învaţă într-

un singur schimb), orele de specialitate desfăşurându-se, în general, in spaţii special amenajate. Aparatura, mijloacele de multiplicare sunt însoţite 

de instrucţiuni de funcţionare/utilizare. 

Membrii comisiilor SSM şi PSI au cursuri de specialitate şi merg la formări periodice. 

Dotarea atelierelor şi a laboratoarelor este bună, sunt îndeplinite standardele profesionale curente. 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 

 Protocol colaborare Jandarmerie, Poliţie şi Pompieri 

 Program de lucru cu publicul la cabinetul medical/protocol de colaborare cu cabinetul medical şcolar/ autorizaţii sanitare 

 RI 

 Convenţii de parteneriat cu agenţii economici 

 Colaborare cu un Medic de Medicina Muncii 

 Documentație SSM: fişe PSM, PSI, planuri de evacuare în caz de incendiu, norme SSM 

 Plan de activităţi catedre/fişe de observare a lecţiei/proiecte didactice/centralizatoare cu stiluri de învăţare/ grafic de meditaţii şi consultaţii 

 procesele-verbale ale consiliilor profesorale şi de administraţie 

 contracte de munca, fişe de post  

 rapoarte de analiză pe comisii 

 fişe de biblioteca 

 portofolii profesori 

Puncte tari Cheie 

 existenţa  resurselor eficient  gestionate astfel încȃt să sprijine 

procesul de învaţare; 

 Spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, 

materialele, mijloacele de învȃțămȃnt sunt la dispoziţia tuturor 

factorilor interesaţi ( membrii personalului, grupurile de elevi); 

 Monitorizarea performanţei tuturor membrilor personalului  

 Membrii personalului au acces la cunoştinţe utile privind sarcinile şi 

obiectivele lor, având posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări 

de cercetare stiinţifică, în acord cu scopurile şi obiectivele unităţii; 

Puncte slabe cheie 

- 

Sala de lectură a bibliotecii şcolii este dotată cu 6 calculatoare, legate la internet facilitând documentarea vizitatorilor. 

Membrii personalului didactic şi didactic-auxiliar sunt calificaţi.  

Toti membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Lunar, au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii şi pentru analizarea orelor deschise, în scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la 

specificul elevilor. De asemenea, există preocupare şi pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului  didactic, didactic-auxiliar şi 

nedidactic. Performanţa membrilor personalului este monitorizată şi evaluată permanent . Profesorii / instructorii de practică demonstrează că au 

cunoştinţe şi experienţă actualizată, care să le permită desfăşurarea eficace a predării, învăţării şi evaluării.  
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 Liceul pune accent pe dezvoltarea profesională continuă 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANTĂ APRECIER

E 

+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 

4.15 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, 

sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la 

factorii interesaţi 

4.16 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai 

flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 

4.17 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul si 

şansele elevilor si demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de sanse 

4.18 programele de învătare sprijină si sporesc valoarea învățării prin activități practice și teoretice 

4.19 programele de învățare includ procese eficiente de evaluare formativă și sumativă și de monitorizare a învățării 

4.20 programele de învățare prevăd rezultate ale învățării, criterii și metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului și care 

sunt revizuite regulat 

4.21 programele de învătare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 

4.22 programele de învătare cuprind proceduri de răspuns la reclamații și contestații (vezi si 1.12) 

4B Dezvoltarea si revizuirea programului de învătare 

4.23 programele de învățare au o serie de indicatori de performanță prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; țintele 

privind îmbunătățirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituționale, locale, regionale, naționale sau europene 

4.24 procedurile de evaluare a rezultatelor învățării sunt revizuite periodic 

4.25 programele de învățare sunt revizuite cel putin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 

4.26 programele de învățare sunt dezvoltate si revizuite pe baza feedback-ului primit de la toți factorii interesați; în acest scop, se 

colectează feedback-ul de la elevi, agenți economici și reprezentanți ai comunității și se utilizează ladezvoltarea și revizuirea 
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programelor de învătare 

4.27 procedurile de revizuire a programelor de învățare conduc la o îmbunătățire a procesului de predare, instruire practică, învățare și 

a rezultatelor învățării 

4.28 informațiile privind evaluarea învățării și rezultatele obținute, inclusiv analiza performanței diferitelor grupuri de elevi, sunt 

folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de învățare 
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Apreciere 

Programele de învăţare se armonizează cu obiectivele strategice şi cu nevoile şi cerinţele elevilor. 

Programele de învăţare sunt propuse în urma identificarii cerințelor personale, individuale ale agenților economici şi comunităţii. 

Şcoala s-a orientat către programe de învăţare care să sprijine şi să sporească valoarea cunoştinţelor teoretice şi aplicabilitatea lor. Analizȃndu-se 

performanţa elevilor şi rezultatele dobȃndite de către aceştia, programele de învatare sunt dezvoltate pentru a asigura atingerea nivelului de 

învațare propus. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 Plan de şcolarizare 

 Chestionare pentru beneficiari (de pe site-ul ARACIP) 

 Grafice de consultaţii şi meditaţii 

 Fişa de observare a lecţiei 

 Portofoliile elevilor 

 Plan de activitate la arii curriculare/ structura CDL/ programa, curriculum/SPP-uri 

Puncte tari cheie 

 unitatea noastră este receptivă faţă de nevoile agenţilor economici şi 

comunităţii, precum şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor; 

 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobȃndite, 

inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt 

folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de 

învăţare; 

 toţi elevii beneficiază de egalitatea şanselor în ceea ce privesc 

programele de învăţare. 

Puncte slabe cheie 

4.15 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile 

identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt 

receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi 

sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 

 

(agenţii economici şi reprezentanţi ai comunitaţii asigură în mică 

măsură feedback-ul în legatură cu programele de învăţare) 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

PRINCIPIUL CALITĂȚII 5 – Predarea, instruirea practică și învățarea 

Organizația oferă condiții egale de acces la programele de învățare si sprijină toți elevii. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

 

 

APRECIER

E 

+ 0 - 

5A Servicii de sprijin pentru cursanti 

5.22 elevilor le sunt puse la dispozitie informatii si îndrumări despre toate programele de învătare existente; elevii primesc ajutor 

pentru a înțelege, a obține sau a căuta informații conform nevoilor lor 

5.23 evaluarea inițială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învătare; cunostinte, experientă si abilități anterioare) este utilizată 

pentru a oferi o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învățare si sprijin, inclusiv activități 

extracurriculare pentru elevi 

5.24 elevii au acces la servicii eficiente si confidențiale de sprijin în probleme personale, de învățare si de progres; există o varietate de 

oportunități de orientare și consiliere pe toată durata școlarizării 

5.25 drepturile si responsabilitățile elevilor sunt clar definite 

5.26 elevii au acces la activităti extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naționale, și/sau europene și care au o 

contribuție directă și eficientă în atingerea țintelor și obiectivelor stabilite în politicile educaționale și documentele programatice la 

nivel național, județean sau local 

5.27 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea si reevaluarea activităților de sprijin si extracurriculare destinate elevilor, pe baza 

nevoilor individuale ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învățare 

5.28 informațiile despre activitățile de sprijin si extracurriculare sunt înregistrate și păstrate în siguranță 

5.29 informatiile, orientarea și consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce privește modalitățile de a-și continua studiile 

după absolvire 

5.30 informațiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învătare si/sau angajarea pe piața 

muncii) sunt colectate și înregistrate 

5.31 rata de retenție a elevilor și rezultatele obținute sunt în concordanță cu datele similare la nivel local, național sau internațional 

5C Relația cadru didactic – elev 

5.32 cadrele didactice stabilesc și mentin relații de lucru și comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alți membri ai 

personalului si ai echipei de conducere 

5.33 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea șanselor și pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii 

să își poată atinge potențialul 

5.34 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învătarea centrată pe elev, învătarea prin activități practice) pentru a 
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răspunde stilurilor de învățare individuale, abilităților, culturii, genului, motivării fiecărui elev 

5.35 cadrele didactice selectează și mențin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcție de diferitele nevoi ale 

elevilor 

5.36 evaluarea formativă și înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor și programului, sunt riguroase, juste, exacte și se 

efectuează în mod regulat 

5.37 programele de învățare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
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D Studiul individual 

5.38 elevii sunt încurajați să își asume responsabilitatea pentru propriul proces de învățare (ex. sunt constienți de propriile puncte 

tari și puncte slabe, acționează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învățare) 

5.39 toate activitățile de învățare sunt planificate și structurate pentru a promova și a încuraja învățarea individuală centrată pe 

elev, învățarea în cadrul unui grup sau învățarea în diferite contexte 

5.40 elevii primesc în mod regulat feedback și informații privind progresul realizat, informații despre modul în care pot stabili noi 

criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învățare 

5.41 elevii sunt implicați în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă si feedback-ul sunt folosite pentru 

planificarea învățării si pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.42 elevii cunosc planificarea activităților de evaluare și sunt familiarizați cu diferite activități de evaluare formativă și sumativă 

înainte ca evaluarea finală să aibă loc 
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Apreciere 

Tuturor elevilor le sunt puse la dispoziție informații privind: profilul și calificările obținute in urma absolvirii claselor a IX-a, a X-a si  claselor a 

XII-a liceu și școală profesională. 

Elevii primesc indrumări privind problemele personale sau profesionale de la profesorii diriginți, profesorii clasei, consilierul școlar.  

Nevoia de informații a elevilor este satisfacută de fondul de carte al bibliotecii și de accesul la internet. 

La clasă se realizează o bună comunicare între profesori și elevi.Se promovează egalitatea șanselor, astfel incât elevii să-și cunoasca adevaratul 

potențial și să-l valorifice.Principiile invățarii centrate pe elev se aplică preponderent în cadrul lecțiilor, precum și o gamă variată de strategii de 

predare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare.Evaluarea formativă și feedback-ul sunt folosite pentru planificarea invățării. 

Elevii sunt implicați în evaluarea progresului pe care îl realizează mai des la obiectele la care se lucrează cu fișe individuale de recuperare. 

Evaluarea formativă se realizează regulat, iar interpretarea rezultatelor este riguroasă și exactă. 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 

 fișe de înscriere 

 oferta educațională 

 pliante de prezentare a școlii 

 teste și chestionare privind nevoile de învățare/chestionare de satisfac’ie beneficiari de pe https://calitate.aracip.eu 

 planul de scolarizare 

 fișe de observare a lecției  

 portofolii profesori 

 portofolii elev,  

 rapoarte comisia  notarii ritmice, 

 procese-verbale de la ședințele cu părinții 

 rezultate la evaluări sumative și la examene finale. 

Puncte tari cheie 

 există un Regulament de Ordine Internă (ROI) în care drepturile şi 

responsabilităţile elevilor sunt clar definite; 

 cadrele didactice promovează egalitatea şi diversitatea şanselor, 

astfel încȃt elevii să-şi cunoască potenţialul şi să-l valorifice 

 învăţarea este centrată pe elev; 

 elevii sunt familiarizaţi cu diferitele tipuri de evaluare 

(formativă/sumativă) înainte de evaluarea finală; 

 se utilizează proiecte inter şi transdiscilpinare la clasă. 

Puncte slabe cheie 

5.31. rata de retenţie a elevilor şi rezultatele obţinute sunt în 

mică masură în concordanţă cu datele similare la nivel 

local/naţional. 

 

    

 

PRINCIPIUL CALITĂTII 6 – Evaluarea si certificarea învățării 

Organizația utilizează procese eficiente de evaluare și monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ APRECIERE 

+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă si certificarea 

6.9 procedurile si condițiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învățării și certificarea sunt comunicate în mod clar tuturor 

factorilor interesați 

6.10 cerințele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerințe educaționale speciale) sunt identificate și 

îndeplinite atunci când este posibil 
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6.11 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor și pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe 

care l-au realizat și cu modul în care își pot îmbunătăți performanța 

6.12 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) și/sau au o “a doua 

sansă” de a fi evaluați 

6.13 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte și sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă și certificarea 

sunt în conformitate cu standardele naționale și cu legislația în vigoare 

6.14 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineste reglementările în vigoare 

6.15 evaluarea sumativă, monitorizarea învățării și certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată și 

experiență corespunzătoare 

6.16 în mod regulat sunt selectate și revizuite metodele și instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în 

considerare în acțiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvența și corectitudinea procesului de evaluare; cadrele 

didactice participă în mod regulat la activități de standardizare a evaluării 
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Apreciere 

Ȋn mod regulat se efectuează evaluarea sumativă, folosindu-se diferite metode de evaluare în scopul adecvării evaluării la cerinţele individuale ale 

elevilor. Evaluarea sumativă este corectă şi exactă deoarece aceasta este utilizată în vederea monitorizării progresului școlar. 

Profesorii/instructorii care efectuează evaluarea internă şi cea sumativă au pregatirea corespunzatoare, precum şi experienţa didactică necesară. 

Anual, profesorii/instructorii participă la activităţi de formare. 

Programele de învăţare aprobate se finalizează cu acordarea unui certificat/calificare oficială. Aceasta se acordă numai elevilor care îndeplinesc 

toate cerinţele de evaluare sumativă. 

Evaluarile interne şi externe se desfasoară conform reglementărilor în vigoare. 

Datele legate de elevi şi rezultatele evaluarii sunt păstrate conform reglementarilor legale. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 metodologia de desfăşurare a evaluarilor interne 

 rapoarte de autoevaluare 

 fişe de observare a lecţiei 

 portofoliile elevilor şi profesorilor 

 procese-verbale ale catedrelor 

 instrumente de evaluare 

 procese-verbale ale comisiei de notare ritmică,  

 diplome, certificate de competenţe, acte de studii 

 decizii de infiinţare a comisiilor de examen 

 metodologiile de desfăşurare a examenelor de certificare şi atestare/metodologia de desfăşurare a examenului de bacalaureat 

 registru unic de înregistrare a documentelor şcolare, arhivă. 
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Puncte tari cheie 

 evaluarea sumativă şi certificarea sunt în conformitate cu 

standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare; 

 cadrele didactice care realizează evaluarea sumativă, 

monitorizarea învăţării şi certificarea au o înaltă calificare şi o experienţă 

corespunzatoare. 

Puncte slabe cheie 

- 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂTII 7 – Evaluarea și îmbunătățirea calității 

Performanța organizației este monitorizată și evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătățire; îmbunătățirile sunt implementate 

și monitorizate 

DESCRIPTORI DE PERFORMANTĂ APRECIERE 

+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 

7.19 personalul de conducere este angajat și implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este 

sistematic, efectuat anual împreună cu întregul personal și ia în considerare opiniile exprimate de toți factorii interesați interni și 

externi 

7.20 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesați și este înțeleasă de aceștia 

7.21 toate aspectele referitoare la organizație, inclusiv programele de învățare și alte servicii, sunt supuse procesului de autoevaluare 

7.22 pentru monitorizarea eficacității programelor de învățare și a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite instrumente 

adecvate și benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 

7.23 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel putin o dată pe an) a feedback-ului din partea elevilor și 

a altor factori interesați interni și externi privind toate aspectele organizației, indicatorii și standardele naționale 

7.24 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacție” al 

beneficiarilor 

7.25 performanța este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanță interni și externi, a țintelor stabilite pentru a identifica noi 

ținte de îmbunătățire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităților și stabilirea unor obiective ambițioase de 

îmbunătățire și de planificare a acțiunii 

7.26 există proceduri pentru monitorizarea internă și validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare și a 

aprecierilor în privința dovezilor prezentate 

7.27 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat extern iar 
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+ 

+ 

+ 
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raportul procesului de autoevaluare este validat extern de către reprezentanții inspectoratelor școlare 

 

7B Procesul de îmbunătătire 

7.28 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe și de implementare a îmbunătățirilor, iar 

rezultatele procesului și ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări ulterioare 

7.29 planul de îmbunătățire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătățire nu s-a realizat în 

ciclul anterior; domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătățite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari și slabe ale 

unității de ÎPT 

7.30 planul de îmbunătățire stabilește în mod adecvat costurile și resursele și, definește în mod clar țintele, prioritățile, sarcinile, 

responsabilitătile si termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile si posibil de atins 

7.31 implementarea planurilor de acțiune, a îmbunătățirilor și a măsurilor corective este monitorizată și evaluată; sunt aduse 

modificări în conformitate cu rezultatele; performanța îmbunătățită a organizației este monitorizată și analizată 

7.32 toți membrii personalului sunt implicați în procesul de îmbunătățire continuă a calității 

7.33 toti membrii personalului și toti factorii interesați primesc informații si feedback în legătură cu rezultatele procesului de 

autoevaluare și cu planul de îmbunătățire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 

7.34 tendințele privind performanța în timp demonstrează o îmbunătătire continuă sau menținerea unor standarde foarte înalte; 

progresul este măsurat pe baza țintelor, indicatorilor și standardelor de la nivel național 

7.35 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză și sunt aplicate măsuri corective 

7.36 planul de îmbunătățire al unității de ÎPT este aprobat de către reprezentanții inspectoratelor școlare 
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Apreciere 

Autoevaluarea se realizează la nivel de catedre, compartimente, şcoală şi este urmată de planul de îmbunătăţire. 

Procesul de autoevaluare se desfăşoară sistematic, ţinȃndu-se cont atȃt de opiniile tuturor factorilor interni şi externi. 

Sistemul de calitate din școală colectează  feedback-ul de la elevi şi factori interni şi externi. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 rapoarte de autoevaluare 

 planuri de îmbunătăţire, PAS, planuri de acţiune, standarde de acreditare şi evaluare periodică, standarde specifice, CDL-uri. 

 procese-verbale ale intalnirilor echipei de management 

 chestionare d feedback pentru beneficiarii educaţiei 

 Manualul de autoevaluare internă, manualul de inspecţii. 
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Puncte tari cheie 

 conducerea şcolii se implică activ în procesul de autoevaluare, 

împreună cu intregul personal; 

 sunt utilizate instrumente specifice (chestionare, interviu) pentru a 

identifica gradul de satisfacţie al beneficiarilor 

 există proceduri pentru monitorizarea internă; 

 toți membrii personalului şi factorii interesaţi sunt informaţi in 

legatură cu rezultatele procesului de autoevaluare precum şi cu planul 

de îmbunătăţire continuă  

Puncte slabe cheie 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

ANEXA 1 

 

Repartizarea elevilor pe ani de studiu/nivel/filieră/profil/specialitate/calificare, 

an şcolar 2020-2021 

 

Structura pe ani de studiu pentru  învăţământul liceal, an şcolar 2020-2021: 

 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 2020-2021 

 ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL  ZI – Clasa a IX-a 

FILIERA 

TEORETICĂ 

Umanist - Ştiinţe sociale 
1 

28 locuri 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ 

Tehnician  în instalații electrice 1 28 locuri 

Tehnician proiectant CAD – 1 clasă  
1 28 locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT - Clasa a IX-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 

 

1 

28 locuri 
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DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE BAZĂ - 

MECANICĂ 
Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice 

 

 

 
18 locuri 

DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE BAZĂ -  

ELECTRIC 

Electrician exploatare joasă tensiune  
1 

28 locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL - Clasa a IX-a 

DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE 

BAZĂ - MECANICĂ 

Sudor 

- 

24 locuri 

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 

- 

10 

ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL  SERAL -  Clasa a XI-a 

 

DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE BAZĂ 

ELECTRIC 

 

 

Tehnician electronist 
1 28 locuri 

Tehnician electrotehnist – 28 locuri 

 

 

1 28 locuri 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREȘCOLAR 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 2019-2020 

 
Grupa mijlocie 

- 13 locuri 

 
Grupa mare 

- 13 locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL  ZI – Clasa a IX-a 

FILIERA TEORETICĂ Umanist - Ştiinţe sociale 28 locuri 

FILIERA TEHNOLOGICĂ 

Tehnician electronist 28 locuri 

Tehnician electrotehnist 
28 locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT - Clasa a IX-a 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE 

BAZĂ - MECANICĂ 

Lăcătuș construcții metalice și utilaj 

tehnologic 

 

28 locuri 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE 

BAZĂ -  ELECTRIC 
Electrician exploatare joasă tensiune  

28 locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL - Clasa a IX-a 

DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE 

BAZĂ - MECANICĂ 

Sudor 
27 locuri 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 2018-2019 

 
 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL  SERAL -  Clasa a XI-a 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE 

BAZĂ ELECTRIC 
Tehnician electrotehnist 

28 locuri 

 
 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREȘCOLAR 

 
Grupa mijlocie 

13 locuri 

 
Grupa mare 

13 locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL  ZI – Clasa a IX-a 

FILIERA TEORETICĂ Umanist - Ştiinţe sociale 28 locuri 

FILIERA TEHNOLOGICĂ 

Tehnician în automatizări 28 locuri 

Tehnician în instalaţii electrice 
28 locuri 

Tehnician mecanic pentru întreținere și 

reparații 
28 locuri 

 
 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE ZI CU DURATA DE 3 ANI - Clasa a IX-a 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE Sudor 14 locuri 
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BAZĂ - MECANICĂ 
Mecanic utilaje și instalații în industrie 

14 locuri 

Lăcătuș construcții metalice și utilaj 

tehnologic 

28 locuri 

 
 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL  SERAL – Clasa a XI-a 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE 

BAZĂ MECANICĂ 
Tehnician prelucrări la cald   

28 locuri 

 
 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PREŞCOLAR 

 
Grupa mijlocie       15 locuri 

 Grupa mare  30 locuri 



 43 

  
 

EVOLUŢIA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2017-2020 
RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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PROMOŢIE CURENTĂ 

48/44 79/65 79/76 

PROMOŢIE ANTERIOARA 

39/26 39/30 55/48 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 

PROMOŢIE CURENTA 

10 / 22,72 

% 

22/33,84% 26/34,21% 

PROMOŢIE ANTERIOARA 

26/38,5% 11/36,66% 
 

13/27.08% 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 

22,72 % 33,84% 34,21% 

38,5% 36,66% 27.08% 
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REZULTATE  BACALAUREAT 2020 

La nivelul examenului de bacalaureat 2020, liceul nostru a obtinut in prima sesiune o medie de  26.49 %  (in 2019 -24,65%) 

 

Rezultate examen Bacalaureat 2020 - promoţia curentă sesiunea iunie-iulie 2020 – MEDIA 31.08 % 

 

 

Specializarea Inscrişi Prezenţi Reuşiţi 
Procent 

Ştiinţe sociale 32 32 21 65.62% 

Tehnic 45 42 2 
4.76% 

TOTAL 77 74 23 31.08% 

 

 

 

Rezultate examen Bacalaureat 2020  - promoţii anterioare sesiunea iunie-iulie 2020 – MEDIA 18,6 % 

 

Inscrişi Prezenţi Reuşiţi Promovabilitate 

49 43 8 18.60% 

 

Promovabilitate sesiunea iunie - iulie 2020:  

înscrişi 126 elevi, prezenţi 117, promovaţi 31, procent: 26.49%  

   

 

La nivelul examenului de bacalaureat 2020, liceul nostru a obtinut in a doua sesiune o medie  15.38 % (in 2019- 23.72%) 

 

Rezultate examen Bacalaureat 2020 - promoţia curentă sesiunea august sept 2020 

 

 



 45 

Specializarea Inscrişi Prezenţi Reuşiţi 
Procent  

Ştiinţe sociale 9 7 1 
14.28% 

Tehnic 28 23 2 8.69% 

TOTAL 37 30 3 
10% 

 

 

 

Rezultate examen Bacalaureat 2020  - promoţii anterioare sesiunea august sept 2020 

 

Inscrişi Prezenţi Reuşiţi Promovabilitate 

28 22 5 22.72 % 

 

Promovabilitate sesiunea august septembrie 2020:   15.38 % 

înscrişi  65 elevi, prezenţi  52, promovaţi   8, procent:  15.38 % 

 

 

 

Rezultate examen Bacalaureat 2020–promoţia curentă –AMBELE sesiuni –34.21 % (in 2019- 32.30%) 

 

 

Specializarea Inscrişi Prezenţi Reuşiţi Procent 

Ştiinţe sociale 33 33 22 
66.66% 

Tehnic 46 43 4 9.30% 

TOTAL 79 76 26 34.21% 
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Rezultate examen Bacalaureat 2020  - promoţia anterioara - ambele sesiuni –27.08 % (in 2019 – 36.66%) 

 

Inscrişi Prezenţi Reuşiţi Promovabilitate 

55 48 13 27.08% 

 

 

Total AMBELE SESIUNI:  prezenti 124 ,  promovati 39  – procent  31.45 %  

 

(in a doua sesiune, pe langa cei ce au fost inscrisi si in prima, dar nu au luat examenul, apar in plus 2 elevi din seria curenta si 6 din serii anterioare) 

 
 

 
REZULTATE BAC 2019 
 

 

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2019  

 

PROMOȚIA CURENTĂ 

Inscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

55 49 15 6 30,61% 

 

PROMOȚIA ANTERIOARĂ  

Inscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

30 24 3 6 12,5% 

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE  2019 
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PROMOȚIA CURENTĂ 

Inscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

51 39 7 12 17,94% 

 

 

PROMOȚIA ANTERIOARĂ 

Inscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

24 20 8 4 40% 

 

REZULTATE EXAMEN BACALAUREAT 2019  

SESIUNEA IUNIE –IULIE 2019 

PROMOȚIA CURENTĂ + PROMOȚIA ANTERIOARĂ 

Inscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

85 73 18 12 24,65% 

 

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2019 

PROMOȚIA CURENTĂ + PROMOȚIA ANTERIOARĂ 

Inscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

75 59 15 16  25,42% 
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REZULTATE BAC 2018 
 
 

A) BACALAUREAT 2018 

La nivelul examenului de bacalaureat 2018, liceul nostru a obtinut un procent de 26,7% 

 

Rezultate examen Bacalaureat 2018 - promoţia curentă 

 

Specializarea Inscrişi Prezenţi Reuşiţi 

La nivel judet 

2018 

Procent liceu 

2017 

Procent liceu 

2016 

Procent liceu 

2015 
Ştiinţe sociale 13 13 9 / 69,23 % 

Ştiinţe ale naturii 8 7 0 / 0 % 

Tehnic 27 24 1 / 4,16 % 
% 28% 24,48% 40,86 %, 

TOTAL 48 44 10 / 22,72 % 

 

Rezultate examen Bacalaureat 2018  - promoţii anterioare 

 

Inscrişi Prezenţi Reuşiţi Promovabilitate 
La nivel judet 

2018 

Procent liceu 

2017 

Procent liceu 

2016 

39 26 26 38,5% 78,8% 40% 30,76% 

 

 

 

Promovabilitate examen bacalaureat pe clase - IUNIE-IULIE 2018 

 

Clasa Inscrisi Prezenti Neprezentaţi Respinşi Promovati Promovabilitate 

12 A 8 7 1 7 0 0% 

12 B 13 13 0 4 9 66,66% 
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12 C 16 15 1 13 1 6,67% 

12 D 5 4 1 4 0 0% 

12 E 6 5 1 4 0 0% 

TOTAL 48 44 4 32 10 22,72% 

     
 

 
Promovabilitate examen bacalaureat pe clase AUGUST-SEPTEMBRIE 2018 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clasa Inscrisi Prezenti Neprezentaţi Respinşi Promovati Promovabilitate 

12 A 7 7 0 6 1 14,28% 

12 B 11 9 2 5 4 44,44% 

12 C 7 7 0 7 0 0% 

12 D 5 4 1 4 0 0% 

12 E 7 6 1 6 0 0% 

TOTAL 37 33 4 28 5 15,15% 
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Anexa2 
 

Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică N4, 2019  

 

PROUnitatea 
de 

învățământ 
CENTRU DE 

EXAMEN 

Unitatea 
de 

învățământ 
AFILIATA 

Domeniul 
de pregătire 

Calificarea 
profesională 

Înscriși Prezenți Admiși 

TO
TA

L 

Fe
m

in
in
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l 
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m
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To
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l 

Fe
m
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To
ta

l 

Fe
m
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Liceul 
Tehnologic 
"1 Mai", 
Municipiul 
Ploieşti 

  
Electronică 
automatizări 

Tehnician în 
automatizări 

7 2 7 2 7 2 0 0 2 0 3 2 2 0 100,00% 100,00% 

    Electric 
Tehnician  
electrotehnist 

4 1 4 1 4 1 0 0 0 0 4 1 0 0 100,00% 100,00% 

    Mecanică 
Tehnician 
mecatronist 

8 4 8 4 8 4 0 0 4 2 4 2 0 0 100,00% 100,00% 

Total elevi centru de examen 19 7 19 7 19 7 0 0 6 2 11 5 2 0 100,00% 100,00% 
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Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică N4, 2018  

 

Unitatea 
de 

învățământ 
CENTRU DE 

EXAMEN 

Domeniul 
de pregătire 

Calific
area 
profe
sional

ă 

Număr candidați 
Promovabilita

te 

Înscriși Prezenți Admiși 
 

TO
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L 
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Liceul 
Tehnologic 
"1 Mai", 
Municipiul 
Ploieşti 

Electronică 
automatizăr
i 

Tehni
cian 
în 

auto
matiz

ări 

16 5 16 5 16 5 3 0 6 0 7 5 0 0 

100% 100% 

Mecanică 

Tehni
cian 

proie
ctant 
CAD 

5 2 5 2 5 2 0 0 5 2 0 0 0 0 

100% 100% 

Total elevi centru de examen 21 7 21 7 21 7 3 0 11 2 7 5 0 0 100% 100% 

 



 52 

 

 

ANEXA 3 (CURSURI DE PERFECTIONARE) 

 

Au fost realizate 29 de asistenţe la ore de catre directiune si 76 de asistente de catre responsabilii de arii curriculare. La Comisia de Limbi si 

comunicare au fost realizate 5 asistente la ore, la Comisia “Matematica si stiinte”, 24 de asistente la ore, la Comisia “Om si societate” , 15 

asistente la ore iar la Comisia “Tehnologii” , 32 de asistente la ore.   

 

ACTIVITATE DE PERFECȚIONARE 

 în anul școlar 2019-2020 

Nr. 

crt 

Cadru 

didactic 

Nr. credite 

(CPT)  

(din an 

scolar 2014-

2015 si pana 

in prezent) 

Tip curs urmat 

în 2019-2020 

(CCD, master, 

licență, s.a) 

 

 

Nr. 

credite 

ce vor fi 

obținute 

Denumirea cursului/ 

universității - facultății 

Perioada 

desfășurării 

cursului/Adeverinta 

Înscris 

grade 

didactice 

Sesiunea 

susținerii 

gradului 

didactic 

Alte licențe/ 

masterate/ cursuri 

postuniversitare 

încheiate / anul 

absolvirii 

1. 
Vicol 

Vica 

Total 

CPT=190 

Profesor in 

online 

-0 

credite(30 

ore) 

- Profesor in online 

Digital Nation 

-9-17 mai 2020/ 

Certificat de absolvire 
I 2002 

MECI/2008 

Informatică 

Aplicată/2010 

SCIVEC/2017 

2. 
Badea 

Elena 

Total 

CPT=90 

1.Cursul de 

formare continua 

privind 

„Perfectionarea 

responsabililor 

cu formarea 

continua din 

invatamantul 

preuniversitar”; 

(CCD Prahova) 

 

2. Profesor in 

online 

0 credite 

 

 

 

 

 

 

 

0 

credite/30 

de ore 

1.Perfectionarea 

responsabililor cu formarea 

continua din invatamantul 

preuniversitar”; 

 

 

 

 

Profesor in online 

 

 

 

 

24 septembrie 

2019/adeverinta 

 

 

 

 

 

 

9-17 mai 2020 

Certificat de absolvire/ 

Digital Nation 

 

Gr. I 2020 - 
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3 
Boranescu 

Loredana 
CPT=0 

Curs formare 

Alianta Franceza 

+Institutul 

Francez 

0 

credite/6 

ore 

Fle Precoce 

L’outilisation de l’outil 

pedagogique-la methode 

d’apprentissage-je 

decouvre le francais 

-13 noi 

2019/adeverinta 
- - - 

4 
Contescu 

Mihaela 
CPT=189 

Studii 

universitare de 

licenta , 

Facultatea de 

Filosofie, istorie 

si teologie, an 2 

2. Profesor in 

online 

0 credite 

 

 

 

0 

credite/30 

0re 

Specializarea Filosofie, 

Universitatea Dunarea de 

Jos Galati 

 

Profesor in online 

Digital Nation 

 

2018-2021 

 

 

 

 

9-17 mai 2020 

 

- 2003 

Master Management 

educational/2007 

Curs reconversie 

TIC/ 2008 

Curs reconversie 

Economie și 

educație 

antreprenoriala/2015 

 

5. 
Cretu 

Melania 
CPT=90+ 

1. Curs de 

formare 

Utilizarea 

TIC in 

procesul de 

predare-

invatare 

2. Curs 

Comunicare 

in limba 

engleza 

(in derulare) 

3. Curs 

Educatie 

parentala  

( in curs de 

derulare) 

22 credite 

 

 

 

Fara 

credite 

48 ore 

 

 

Fara 

credite 

CCD PH 

Asoaciatia GO-AHEAD 

 

CCD PH 

Asociatia School 

Consulting 

 

Asociația HoltIS, în 
parteneriat cu 
Reprezentanța UNICEF 
în România 

- februarie-martie 

2020 

Fara adeverinta 

momentan 

 

 

Iunie/iulie 2020 

 

 

 

Iunie Iulie, 

august/2020 

- - 

2 cursuri 

postuniversitare 

absolvite 

6 
Covaci 

Monica 
CPT=90 

1.Cursul de 

formare continua 

privind „Aspecte 

metodice privind 

predarea 

disciplinelor 

socio umane; 

(CCD Prahova) 

0 credite 

Aspecte metodice privind 

predarea disciplinelor 

socio umane 

 

Noiembrie 

2019/adeverinta 

 
Gr. II 2020 - 

7. Davidoiu CPT=229   Compasiune și program de  - - Master in Stiintele 
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Emilia Curs de  formare 

continuă  

 

 

 

Curs de formare 

profesională 

continuă 

Curs 

,,Profesor în 

online” 

15 

CPT/60 

ore 

 

20 

CPT/42 

ore 

 

 

 

0 credite 

prevenire a bullyng-ului în 

școală”/ CCD PH 

,,Fenomenul violenței: de la 

delimitări conceptuale la 

prevenire și intervenții 

efeciente.”/ ADSSE 

CATHARSIS 

 

Digital nation 

 19.10.2010-

17.11.2019/Adeverinta 

 

 

 

Dec 2019-

ian.2020/Adeverinta 

9-17 Mai 2020 

/Certificat de 

absolvire 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

vietii si ecologie, 

Univ.Politehnica 

Bucuresti  

(finalizat in 2019) 

8 
Dumitru 

Marius 
CPT=90 

Profesor 

in 

online 

0 credite Digital nation 

-17 Mai 2020 

/Certificat de 

absolvire 
- - - 

9 

Epure 

Eugen 

CPT=70 

CPT=70 - - - - - - 

Radiocomunicații, 

microunde, com. 

optice / 2010 

10 

Fenic 

Georgiana 

CPT=205 

Total 

CPT=205 

1.Cursul de 

formare continua 

(CCD Prahova) 

 

2.Curs de 

formare continuă  

 

 

2. Curs de 

formare continuă 

(Liceul 

tehnologic 

Mecanic 

Câmpina) 

 

3. Licență 

0 credite 

 

 

 

 

 

25 credite 

(100 de 

ore) 

 

 

180 

credite 

1.Cursul de formare 

continua privind „Aspecte 

metodice privind predarea 

științelor socio-umane”; 

(CCD Prahova) 

2.Curs de formare continuă 

Profesori motivați - 

profesori  pregătiți 

 

“Integrarea școlară a 

copiilor cu cerințe 

educaționale speciale 

(CES)” 

Universitatea Titu 

Maiorescu  

Facultatea de psihologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

Gr.II 2020  

11 Gheorghiu CPT= 132 1.Cursul de 15 credite 1. „Compasiune si actiune – 19.10.2019- - - Master in Stiintele 
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Manuela formare continua 

privind 

„Compasiune si 

actiune –program 

de prevenire a 

bullying-ului in 

scoala”; 

(CCD Prahova) 

program de prevenire a 

bullying-ului in scoala”; 

 

17.11.2019 

Adeverinta si Atestat 

in curs 

 

vietii si ecologie, 

Univ.Politehnica 

Bucuresti  

(finnalizat in 2019) 

12 
Ignat 

Carmen 
CPT=152 

1. Programul de 

formare continuă 

“Managementul 

proiectelor 

educaționale”, 

Asociația 

Profesională 

Cognita 

CPT=15 
“Managementul proiectelor 

educaționale” 

11.11.2019-

07.12.2019/ Adev. Nr. 

662/07.12.2019 

 

- - - 

13 
Ivan 

Amalia 
CPT=96 

2 Cursuri de 

perfectionare 

CPT=15 

 

 

 

CPT=22 

1. Managementul 

proiectelor 

educaționale” 

2. Utilizarea TIC în 

procesul de 

predare-învățare” / 

”Evaluarea și 

dezvoltarea 

personală a 

copiilor și elevilor” 

Noi-dec2019 

Adeverință 

 

 

 

 

 

 

Oct-dec2019 

adeverință 

 

- - - 

14 
Nitu 

Georgeta 
CPT=40 

 Profesor in 

online 
-0 credite 

- Profesor in online 

Digital Nation 

-6-13 aprilie 2020/ 

Certificat de absolvire 

 
- 1995 Doctorat in 2007 

15 
Nistor 

Daniela 

Total= 

165CPT/ 365 

ore 

Formare continua 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Facilitarea invatarii 

elevilor''/ UPG Ploiesti 

webinar ,,Soluţii pentru 

şcoala online’’/EduAltfel 

webinare 

,,Webdidactica’’/Fundatia 

Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea Romaniei, 

Centrul de Carte Straina 

Fischer si ISMB 

octombrie-noiembrie 

2019 

mai 2020/certificat 

 

 

 

iunie 2020/certificat 

 

 

 

- - - 
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16 
Sirbu 

Robert 
Total=98CPT 

- 

 

 

CCD 

 

Fara 

credite 

20 de ore 

- Universitatea „Valahia” 

din Târgovişte 

Internaţional Festival of 

Education ediţia a IV-a 

 

-21-22 Septembrie 

2019 

Adeverinta nr. 1200/ 

20 09 2019 

Grad.I 

 

- 

2020 

 

- 

- 

 

 

17 

Stoian 

Corina 

 

CPT=5 

1.Cursul de 

formare continua  

si perfectionare; 

,,Repere de 

aplicare a 

curriculumului în 

educatia 

timpurie’’. 

(CCD Prahova) 

2.Curs de 

formare continuă 

și perfecționare 

(EDU Zece Plus) 

3.Profesor in 

online 

 

 

 

30credite 

 

 

 

30 credite 

 

 

0 credite 

Repere de aplicare a 

curriculumului în educatia 

timpurie’’ 

 

 

Managementul organizației 

școlare 

 

 

 

 

 

 

Profesor în online 

Digital Nation 

 

14 noiembrie/ 20 

decembrie 2019/ 

adeverintă 

 

 

7 octombrie 2019/ 4 

iunie 2020/ adeverință 

 

 

 

9-17 mai 2020/ 

Certificat de absolvire 

 

 

Gr.II 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

18 

Vasilescu 

Simion  

Emilia 

Total 

CTP=120 

Prevenirea 

consumului de 

droguri 

12 Asociatia CATHARSIS OCT-DEC 2019 - - - 

19. 
Morariu 

Irina 
CPT=90 

Profesor in 

online 
30 ore Digital nation 

9-17 mai 

2020/certificat de 

absolvire 

- - - 

20.  
Simulescu 

Nușa 
CPT=5 

Profesor in 

online 

0 credite 

30 ore 
Digital nation 

Mai 2020/certificat de 

absolvire 
   

21 
Popina 

Diana 

CPT=22 

credite 
- - - - - - 

Studii de masterat  

Anul absolvirii 2007 

22 
Novischi 

Angelica 
CPT=105 

Profesor in 

online 

 

 

curs 

30 de ore 

 

15 credite 

Digital nation 

 

 

"Fenomenul violenței: de la 

delimitări conceptuale, la 

prevenire și intervenții 

eficiente"   

13-20 aprilie 2020/ 

Certificat de absolvire 

10 -15 decembrie 

2019 /adeverinta 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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RAPORT DE ACTIVITATE                               

EVIDENTA PARTICIPARII LA CURSURI DE FORMARE/DEZVOLTARE PROFESIONALA IN ANUL SCOLAR 2019-2020 

Tabel nominal cu diferite activitati  sustinute  de cadrele didactice in anul scolar 2019-2020 

Nr. 

ctr 

Nume/Prenume  Denumirea cursului de formare 

 Grade didactice sustinute  

 Cursuri postuniversitare, masterat, doctorat; 

 Activitati metodice, didactice; 

  sesiuni stiintifice; Cercuri; 

Furnizorul de formare 

(Organizatorul) 

Tipul de diploma 

obtinuta 

(Adeverinta, atestat, 

certificate) 

Nr. 

credite/ore 

acumulate 

Finalizat/I

n curs de 

finalizare 

1. Neacsu Camelia  Pe 1 noiembrie am fost organizator in cadrul 

Cercului nr .2 de Electrotehnica,Electronica  și 

Automatizari 

 -Proiectul  Erasmus ”Ouvre ton eprit,vie ton 

Europe.Open your mind, live your Europe”care 

va avea loc in perioada iunie 2020-iunie2021 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

In curs 

2. Vicol Vica 

190CTP 
 13 decembrie 2019, in cadrul Proiectului Rose am 

fost profesor organizator al  excursiilor tematice 

(2) la București; 

 În septembrie 2019 am participat la Consfătuirea 

profesorilor de chimie 

 Pe  10 octombrie 2019 am participat cu elevi ai 

liceului  la ultima activitate de prezentare a 

lucrărilor elevilor / eseu cuprinse intr-o culegere 

de lucrări și înmânarea diplomelor de participare, 

- Simpozion al proiectului “Viața...o poveste” 

 Pe 28 noiembrie 2019 am participat la activitatea 

Cercului de Chimie  cu tema  „Calitatea 

procesului instructiv-educativ la disciplina chimie 

din perspectiva elevului; instrumente de evaluare 

a gradului de satisfacție al acestuia”. 

 Pe 05 decembrie 2019  la activitatea metodico-

științifică  cu tema “Experimente chimice. 

Metode de abordare și realizare a acestora 

 Pe 06 decembrie 2019 am participat in  la 

Simpozionul Național “Ecoterra” cu tema „Ce am 

fi fost dacă n-ar fi existat...penicilina?” 

 Obținerea “Certificate of Attendance”  

prin participarea la prima mobilitate  

L.T. “1 Mai” Ploiești 

Colegiul Național “Ion 

Luca Caragiale” 

Casa de Cultură - sala 

Marea Unire, Ploiești 

 

 

Liceul Tehnologic de 

Transporturi, Ploiești 

 

 

CCD-PH 

 

 

Colegiului N. “N. 

Stănescu”, Ploiești 

Ramazan Atil Anadolu 

Lisesi-Adana, Turcia 

 

 

L.T. “1 Mai” Ploiești 

 

 

CCD-PH 

 

 

 

 

 

 

Diplomă și  

Culegere de lucrări 

 

 

 

adeverință 

 

 

 

 

adeverință 

 

 

Diplomă și Culegere 

de lucrări 

Certificat 

PV. in registrul școlii 

 

  

 

 

 

 

 

finalizate 
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în cadrul proiectului Erasmus+  

în Adana, 04-08.11.2019 

“I am happy with myself” nr. de referință 2019-1-RO-01-

k229-063340_2 

 Participare la activitatea extracurriculară 

organizată de prof. Crețu Melania cu elevii clasei 

a IX-a P2 în laboratorul de Ael în data de 

17.12.2019 cu tema “Tradiții și datini de 

Crăciun”. 

 Participare la cursul de formare GoLab 

 în  noiembrie-decembrie 2018 

 17. Octombrie 2019 am participat la activitatea 

„Spune STOP fenomenului de Bullying” in 

cadrul Proiectului „Spune NU fenomenului de 

bulying” creat de Asociatia Viitorul Tinerilor si 

Asociatia Youhub in colaborare cu Consiliul 

Judetean Prahova; 

 Made for Europe, Simpozion martie 2020, 

participare cu lucrarea “De la proiectul 

eTwinning-un proiect de succes, la Erasmus+ !“ 

 9-7 mai 2020 am participat si finalizat cursul 

„Profesor in online” propus de Digital Nation 

 Pe 27 mai 2020, am participat  online prin 

aplicația teams la inspecția specială a doamnei 

profesor Badea Elena, inspectie pentru obținerea 

gradului didactic I 

 

L.T. 1 Mai 

 

 

 

 

 

 

Digital Nation 

 

Universitatea Valahia 

Targoviște 

 

Certificat de 

participare 

 

Adeverinta 

 

 

Culegere de lucrări 

 

Certificate de 

absolvire 

 

Proces-verbal in 

Comisia Om și 

societate și in 

Registrul de inspecții 

 

3 Badea Elena 

CPT=90 
 24 septembrie 2019, in calitate de responsabil al 

„Comisiei pentru dezvoltarea profesionala si 

evolutia in cariera didactica” am participat la 

Consfatuirea responsabililor cu formarea continua  

a cadrelor didactice la Inspectoratul Scolar 

Prahova. 

 Pe 24 septembrie 2019 am participat la cursul de 

formare continua privind „Perfectionarea 

responsabililor cu formarea continua din 

invatamantul preuniversitar”; 

 4 octombrie 2019 am participat la evenimentul 

„Young teachers, the future of the profession!”, 

eveniment sustinut de Inspectoratul Scolar 

CCD Prahova 

 

 

 

 

 

CCD Prahova 

 

Consiliul Judetean 

Prahova, Sala Europa 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

adeverinta 

 

 

 

 

 

adeverinta 

 

 

adeverinta 

 

 

 

adeverinta 

 

 

 

 

 

 

 

CTP=90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finalizate 
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Prahova in sala Europa a Consiliului Judetean 

Prahova 

 17. Octombrie 2019 am participat la activitatea 

„Spune STOP fenomenului de Bullying” in 

cadrul Proiectului „Spune NU fenomenului de 

bulying” creat de Asociatia Viitorul Tinerilor si 

Asociatia Youhub in colaborare cu Consiliul 

Judetean Prahova; 

 Pe 20 noiembrie 2019 am participat in cadrul ISJ 

Prahova la activitatea cu tema „Construieste 

imaginea ta de la catedra!” 

 

 13 decembrie 2019, in cadrul Proiectului Rose am 

fost profesor insotitor in excursia tematica la 

Bucuresti; 

 Pe 27 septembrie 2019 am participat la 

Consfatuirea profesorilor de geografie in cadrul 

Colegiului National Ion Luca Caragiale; 

 Pe 22 noiembrie 2019 am participat la activitatea 

Cercului de Geografie Nr.1 Tema sustinuta a fost 

„Calitatea parteneriatului profesor-elev, conditie 

esentiala in procesul de invatare eficienta a 

geografiei la clasele liceale”.  

 Pe 15 noiembrie 2019 am participat in cadrul 

Colegiului National Ion Luca Caragiale la 

Simpozionul National de Geografie cu tema 

„GEOGRAFIA-DE LA CERCETAREA 

STIINTIFICA LA PRACTICA DIDACTICA!” 

 7 mai 2020 am participat si finalizat cursul 

„Profesor in online” propus de Digital Nation 

 Pe 27 mai 2020, am sustinut online prin 
aplicatia teams, inspectia speciala pentru 
obtinerea gradului didactic I. 

 Între 22-24 06 2020 am participat ca profesor 

asitent la examenul de Bacalaureat 

 Între 25-26 06 2020 am participat ca profesor 

evaluator la examenul de Bacalaureat 

 Pe 2 iulie 2020 am fost profesor evaluator la 

contestatiile examenului de bacalaureat; 

ISJ Prahova/CCD 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

Colegiul National Ion 

Luca Caragiale 

Liceul de Transporturi 

Ploiesti 

 

Colegiului National Ion 

Luca Caragiale 

 

 

 

Digital Nation 

Universitatea Valahia 

Targoviste 

 

L.T. Lazar Edeleanu 

 

Scoala Gimnaziala 

Nicolae Balcescu 

L.E. Virgil Madgearu 

Ploiesti 

L.T. Lazar Edeleanu 

Ploiesti 

 

adeverinta 

 

 

PV. in registrul scolii 

 

 

- 

 

Adeverinta 

Adeverinta 

 

 

Certificate de 

absolvire 

Proces-verbal in 

Registrul cu inspectii 

 

Adeverinta 

Adeverinta 

 

Adeverinta 

adeverinta 
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 Membru in Comisia de organizare si Profesor 

evaluator la Olimpiada „Stiintele Pamantului” 

4 Boranescu 

Loredana 

 

CPT=0 

 

 Curs formare Alianta Franceza  

+Institutul Francez FLE PRECOCE 

 

EUROPEAN LANGUAGE Day-activ metodica 

 

 

 

 Publicare articol Revista scolii –European 

language Day 

 Pe 19 februarie  2020am participat la activitatea 

Cercului de  Limba Franceza Nr.1 Tema sustinuta 

a fost „ L'écriture créative en classe de FLE.  

Alianta 

Franceza,Ionstititul 

Francez,CCD 

LT 1 Mai Ploiesti 

 

LT 1 Mai Ploiesti 

 

Colegiul National Ion 

Luca Caragiale 

adeverimta 

26 sept-PV 

 

Oct 2019 

 

 

Adeverinta 

6 0re 

 

1 ora 

 

Finalizat 

13 noi 

finalizat 

 

finalizat 

5 Buzea Genina 

CPT=90 
 Septembrie – Consfatuiri pe Discipline Tehnice 

 17. Octombrie 2019 am participat la activitatea 

„Spune STOP fenomenului de Bullying” in 

cadrul Proiectului „Spune NU fenomenului de 

bulying” creat de Asociatia Viitorul Tinerilor si 

Asociatia Youhub in colaborare cu Consiliul 

Judetean Prahova 

 Pe 1 noiembrie am fost organizator in cadrul 

Cercului nr .2 de Electrotehnica,Electronica  și 

Automatizari 

 Pe 1 noiembrie am sustinut Referatul „ASPECTE 

METODICO-ȘTIINȚIFICE CU PRIVIRE LA  

APLICAREA NOILOR PROGRAME PENTRU 

OLIMPIADA TEHNICĂ, DOMENIUL 

ELECTRIC SI ELECTRONIC, CLASA a XII a. 

ADAPTAREA MIJLOACELOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT LA  NOILE PROGRAME” 

în cadrul Cercului de Electrotehnica, Electronica 

si Automatizari 

 13 decembrie 2019, in cadrul Proiectului Rose am 

fost profesor insotitor in excursia tematica la 

Bucuresti; 

Liceul Tehnologic Elie 

Radu 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

Colegiul National Ion 

Luca Caragiale 

Liceul de Transporturi 

Ploiesti 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

adeverinta 

 

 

 

    adeverinta 

 

 

 

 

 

adeverinta 

 

PV. in registrul scolii 

 

 

CPT=90  

6 Cretu Melania 

CPT=124 
 Participarea la Cercul pedagogic nr.1 al 

inginerilor si maiştrilor mecanici, 13 dec.2019, la 

Liceul Tehnologic Comuna Bălțești 

Liceul Tehnologic 

Comuna Bălțești 

 

Adeverinta 

Fără adeverinţă 

 

-0 credite -finalizate 
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 Partciparea la Consfătuirile profesorilor de 

discipline tehnice 

 Proiectul educaţional pilot Eu şi viitorul meu!, 

clasa 9 P2 

 Participarea la cercul pedagogic din domeniul 

tehnic – mecanica, decembrie 2019 

 Participarea la sedintele organizate de ISJPH 

pentru domeniul tehnic in calitate de metodist 

ISJPH 

 Participarea in calitate de metodist la inspectia 

tematica aprobata prin Planul de control 

3923/28.10.2019 emis de ISJPH,  la Colegiul 

Spiru Haret Ploiesti, pentru monitorizarea 

actiunilor scolilor IPT pentru stabilirea cifrei de 

scolarizare in invatamantul dual si cel de stat. 

 Participarea in calitate de metodist la inspectia 

tematica nr. 536/17.02.2020 avand ca tematica 

„Evenimente educationale pentru promovarea 

invatamantului profesional si tehnic din judetul 

Prahova”, la Scoala Gimnaziala Puchenii Mari  

 Participarea in Calitate de metodist la activitatea 

CCDPH, din sem II /31.01.2020, tema – 

Organizarea examenelor de certificare a calificarii 

profesionale a absolventilor invatamantului 

postliceal, nivel 5 de calificare, sesiunea 2020. 

 Participarea la Simpozionul/concursul National 

„O VIATA FARA RISCURI! SECURITATEA 

SI SANATATEA MEA”, editia a VIII-a, 

sectiunea Profesori, cu lucrarea „Modelul 

invatarii prin explorare si descoperire”, 29 

noiembrie 2019, ISBN 978-606-047-023-6 

 Participarea la activitatea CCDPH organizata in 

parteneriat cu Asociatia pentru Educatie si 

Cultura AdLitera AECA, la Atelierul serios de 

joaca din cadrul proiectului SUPERDASCAL, in 

25 februarie 2020. 

 Participarea la Simpozionul International 

„VOLUNTEERS-THE SOLUTION FOR 

SOCIAL INCLUSION” cu lucrarea „Scoala si 

Liceulul Elie Radu 

Ploieşti 

 

 

Liceulul Elie Radu 

Ploieşti 

 

Liceul Toma Socolescu 

Ploieşti 

 

 

Scoala Profesionala 

Baltesti 

Liceul Tehnologic Elie 

Radu, Ploiesti 

 

 

Colegiul Spiru Haret 

Ploiesti 

 

 

 

 

Scoala Gimnaziala 

Puchenii Mari  

 

Liceul Tehnologic Elie 

Radu, Ploiesti 

 

Liceul Tehnologic Toma 

Socolescu, Ploiesti 

CCDPH 

Asociatia Learn for You, 

Slatina in parteneriat cu 

ISJ Olt, CCD OLT, 

DJST Olt, Bulgaria-

National Association and 

Resource Teachers, 

Turkey-Eskisehir Private 

Brirey Anatolian High 

Acord de parteneriat 

 

 

Adeverinţă+diplomă 

 

 

 

Adeverinta 

 

 

 

Raport de inspectie 

de validare a 

raportului procesului 

de autoevaluare 

 

 

Raport inspectie 

tematica 

 

Adeverinta 

 

 

 

Adeverinta 

Diploma de 

participare 

 

 

Adeverinta 

 

Adeverinta 

Certificat de 

participare 

15 calculatoare 

pentru derularea 

proiectului in scoala 
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orientarea in cariera a viitorului absolvent”, 

ISBN 978-606-9077-48-1, 29 februarie 2020. 

 Obtinerea prin aplicarea cu proiectul INVENTII 

si INVENTATORI la Programul National Dam 

un Byte de Ajutor, program sustinut de BRD 

Finance si Ateliere fara Frontiere a 15 

calculatoare reconditionate pentru amenajarea 

unui laborator in scoala in vederea desfasurarii 

activitatilor proiectului (obtinute in februarie 

2020) 

School samd. 

BRD Finance si 

Ateliere fara Frontiere 

 

 

 

 

7 Contescu Mihaela 

CPT=189 
 Referat in cadrul comisiei metodice de stiinte 

socio umane, oct 2019 

  Profesor in online 

 

Digital Nation 

 

Certificat absolvire 

0 - 

8 Covaci Monica 

CPT=90 
 Pe 25septembrie 2019 am participat la 

Consfatuirea profesorilor de socio umane in 

cadrul Colegiului National Ion Luca Caragiale; 

Pe 20 noiembrie 2019 am participat la cercul pedagogic al 

profesorilor de socio umane de la Colegiul Nicolae Iorga 

din Valenii de Munte 

Colegiul National Ion 

Luca Caragiale 

 

Colegiului National 

Nicolae Iorga 

Adeverinta 

 

 

 

adeverinta 

CPT=90  

9 Davidoiu Emilia 

CPT=229 
 Pe 19 septembrie 2019 am participat la 

Consfatuirea profesorilor de fizică. 

 Curs de  formare continuă ,,Compasiune și 

program de prevenire a bullyng-ului în școală” 

 

 Curs de formare profesională 

continuă,,Fenomenul violenței: de la delimitări 

conceptuale la prevenire și intervenții efeciente.” 

 

 Webinar-,,De vorbă cu directorii în sala de 

clasă” 

 

 Curs ,,Profesor în online” 

 

 Webinar-,,Cum continuăm școala pe net?” 

 

 Webinar-,,De vorbă cu profesorii în sala de –

acasă” 

Colegiul ,,Spiru 

Haret”Ploiești 

 

CCD PH 

ADSSE CATHARSIS 

 

 

Școala pe net 

Digital Nation 

 

Școala pe net 

Școala pe net 

Adeveriță 

 

Adeverință 

 

Adeverință 

 

 

- 

Certificat de 

absolvire 

 

15 CPT/60 

ore 

 

20 CPT/42 

ore 

 

1 ora 

30 ore 

 

2 ore 

1 0ra 

19.10.2010

-

17.11.2019 

 

Dec 2019-

ian.2020 

2aprilie20

20 

9-17 mai 

2020 

21mai 

2020 

4 iunie 

2020 

 

10 Dumitru Marius  Septembrie 2019 - în calitate de responsabil al 

ariei curriculare Limbă și comunicare am 

 

ISJ Prahova 

 

adeverinta 

CPT=90 finalizate 
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participat la Consfătuirea cadrelor didactice la 

sala Europa a Consiliului Județean Prahova. 

 21.IX.2019 Sărbătorirea Zilei Internaționale a 

Păcii 

 7-10.X.2019 Participare la activități de formare și 

workshopuri pe teme legate de leadership, dialog 

și antreprenoriat social în cadrul Masterpeace 

Global Bootcamp 2019, Monastir, Tunisia 

 17.X.2019 am participat la activitatea „Spune 

STOP fenomenului de Bullying” in cadrul 

Proiectului „Spune NU fenomenului de bulying” 

creat de Asociatia Viitorul Tinerilor si Asociatia 

Youhub in colaborare cu Consiliul Judetean 

Prahova; 

 29.X.2019 Participare, în calitate de facilitator, la 

workshopul CARAVANA ANTI-BULLYING, 

desfășurat la LT Anghel Saligny, Ploiești, în 

cadrul proiectului internațional DREPTURI- 

LE COPILULUI ÎN 2020; 

 4-8.XI.2019 Participare la prima mobilitate a 

proiectului internațional Erasmus+ I AM HAPPY 

WITH MYSELF in Adana, Turcia;Am 

participant, în calitate de coordonator, alături de 

dna dir. adj. Vicol Vica, la prima mobilitate a 

proiectului Erasmus+ ”I am happy with myself”, 

2019-1-RO01-KA229-063340_1. 

 26.XI.2019 Organizare cerc pedagogic nr. II 

împreună cu membrii catedrei de limba și 

literatura română, activitatea Cercului pedagogic 

nr. 2, cu tema „Comunicarea în textele literare și 

nonliterare din perspectiva transdisciplinarității și 

a provocărilor societății contemporane”. 

 Curs online „Profesor in online” – Digital 

Nation 

 Pe durata anului școlar în cadrul Proiectului 

ROSE am realizat activități de pregătire 

suplimentară a elevilor în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat 

 

 

 

Masterpeace RO 

Masterpeace Foundation 

 

AVT 

YouHub 

CJ Prahova 

 

 

 

 

LT Anghel Saligny, 

Ploiești 

FJTP 

Stitching Masterpeace 

Olanda 

 

 

 

 

 

Ramazan Atıl Anatolian 

High School, Adana, 

Turcia 

 

 

 

 

LT „1 Mai”, Ploiești 

 

 

 

Digital nation 

 

L.T. 1 Mai Ploiești 

 

 

PV 

Certificat de 

participare 

 

 

 

PV 

 

 

 

 

Adeverință nr. 

271/29.X.2019 

 

 

 

Certificat de 

participare 

Adeverință nr. 

2330/26.XI.2019 

 

 

 

 

Certificat de 

absolvire 

 

Rapoarte de activitate 

Fișe de prezență 

11 Epure Eugen 

CPT=70 
 În data de 1 noiembrie 2019, am participat la L.T. „1 Mai” Ploiești 

 

adeverinta CPT=70 finalizat 
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organizarea activității Cercului pedagogic nr. 2 – 

Discipline tehnice, domeniul Electric,  Electrome-

canică, Electronică, Automatizări, desfășurat la 

L.T. „1 MAI” Ploiești. 

12 Fenic Georgiana  18.09.2019 Consfătuirea profesorilor de geografie 

în cadrul C.N. Mihai Viteazu Ploiești 

 

 19.09.2019 am participat la cursul Profesori 

motivați - profesori  pregătiți 

 

 15.11.2019 participare curs “Aspecte metodice 

privind predarea științelor socio-umane”. 

 27.11.2019 am participat la activitatea Cercului 

de Științe socio-umane Nr.1 la C.N. Nicolaie 

Iorga, Văleni de Munte 

 28.11.2019 am coordonat activitatea – Vizionare 

film inspirațional- Coborâm la prima -   în regia 

lui Tedy Necula 

 17.12.2019 –Am participat la activitatea –Târg de 

Crăciun-   

 18 septembrie 2019, am participat la 

Consfăturirile județene ale profesorilor de Stiințe 

socio umane la Colegiul Mihai Viteazu Ploiești 

 17 ianuarie 2020 am susținut inspecția finală 

pentru obținerea gradului didactic 2 

 

 Octombrie 2019 –mai 2020 Proiect educațional 

Eu și viitorul meu! 

POCU 173/6/6/105405 

L.T. Mecanic Câmpina 

 

CCD 

 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

 

 

 

 

 

Liceul tehnologic 1 Mai 

Ploiești 

 

 

adeverință 

 

 

adeverinta 

 

 

 

PV 

 

 

PV 

 

 

 

 

 

 

adeverinta 

 

CPT=205 finalizate 

13 Gheorghiu 

Manuela 

CPT=132 

 Pe 13.09.2019 am participat la consfatuirile 

judetene ale profesorilor de biologie 

 

 Finalizarea Masteratului in “Stiintele vietii si 

ecologie”, Univ.Politehnica Bucuresti,  2019 

 Pe 9.10.2019 am sustinut referatul cu tema 

“Poluarea Rosiei Montane” in cadrul comisiei 

metodice 

 

 Pe 19.10.2019-17.11.2019 am participat la Cursul 

de formare continua privind „Compasiune si 

C.N. “Nichita Stanesu” 

Ploiesti 

Univ. Politehnica 

Bucuresti 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

CCD Prahova 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

 

 

Adeverinta 

PV. in registrul scolii 

 

Adeverinta si Atestat 

in curs 

 

PV. in registrul scolii 

 

 

adeverinta 

90 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

finalizate 
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actiune –program de prevenire a bullying-ului 

in scoala”; 

 Pe 13 .12. 2019, in cadrul Proiectului Rose am 

fost profesor insotitor in excursia tematica la 

Bucuresti; 

 Pe  01.11. 2019 am participat la Cercul pedagogic 

al  profesorilor de  biologie in cadrul Colegiului 

National „ Mihai Viteazul” 

 Participari la activitatile lectiilor  deschise  la 

disciplinele: fizica si matematica si dirigentie 

 Pe 11.12.2019 am sustinut referatul cu tema 

“Rezervatia Biosferei Delta Dunarii” ” in 

cadrul comisiei metodice 

 

 Pe  28.11.2019 am participat la activitatea 

extracurriculata : filmul intitulat “ Coboram la 

prima” in colaborare cu Kaufland. 

 Publicarea articolului in revista de specialitate  „ 

Mate in Mai” cu tema  

          „ Scrierea numerelor”- decembrie 2019   

            (revista Nr.7) 

 Publicarea articolului in revista de specialitate  „ 

Ecouri” cu tema „ Un stil ingenios de 

comunicare al albinelor”- noiembrie 2019 ( 

revista Nr.26-27) 

 Curs online „Profesor in online” – Digital 

Nation 

 

 Profesor evaluator/asistent la olimpiada 

judeteana de biologie, C.N.” Nichita Stanescu, 

Ploiesti–7.03.2020  

Colegiului National „ 

Mihai Viteazul” 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

9-17.05.2020 

Digital Nation 

C.N.” Nichita Stanescu 

7.03.2020 

 

 

 

 

 

PV. in registrul scolii 

PV. in registrul scolii 

PV. in registrul scolii 

 

ISSN - 2501-692 
 

ISSN: 2069 – 3060 

Certifcat de absolvire 

Adev. 

Nr. 390/06.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ore 
 

 

 

14 Ignat Carmen  Participare la Campania de promovare a 

învățământului dual, organizată de ISJPrahova în 

colaborare Instituția Prefectului Județului Prahova 

și Camera de Comerț și Industrie a Județului 

Prahova, în data de 14 nov.2019 

 Coordonator lucrare elevi Concursul național “O 

viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea! “ 

ediția a VIII a, CAEN Anexa 8 la 

ISJPH 

 

 

Liceul Tehnologic 

“Toma Socolescu”, 

Municipiul Ploiești 

 

Liceul Tehnologic 

 

 

 

 

Adev.nr.3459/29.11.2

019 și diplomă 

Premiul I, 

nr.3458/29.11.2019, 

 

 

 

 

15 CPT 

 

 

 

 

 

finalizat 
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M.E.N./Nr.3016/09.01.2019, Domeniul Tehnic 

Poz.175, în 29 nov.2019,  

  Încheierea unui acord de parteneriat  în vederea 

organizării şi desfăşurării în instituția aplicant a 

Concursului Naţional ,,O viaţă fără Riscuri! 

Securitatea şi sănătatea mea !” , Ediţia a VIII -a, 

29 Noiembrie 2019 

 Participarea la programul de formare continuă 

“Managementul proiectelor educaționale”, 

 Inspecţie monitorizarea acțiunilor școlilor IPT 

pentru stabilirea cifrei de școlarizare în 

învățământul dual și învățământul profesional, 

anul școlar 2020-2021 - Liceul Tehnologic de 

Transporturi, Municipiul Ploiești, în calitate de 

metodist ISJPH, 10.12.2019 

 Inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării 

unităţilor de învăţământ profesional și tehnic - 

Liceul Tehnologic de Transporturi, Municipiul 

Ploiești, în calitate de metodist ISJPH, 

10.12.2019 

 Promovarea învățământului tehnic, profesional și 

dual în cadrul întâlnirilor cu părinții și elevii 

claselor a VIII-a/a VII-a de la Școala Gimnazială  

„C.Stere”, Comuna Bucov și Școala Gimnazială  

Chițorani, în calitate de metodist ISJPH, 

11.12.2019 

 Coordonator al Cercului Pedagogic nr.1 al 

inginerilor și maiștrilor mecanici din județul 

Prahova ,în data de 13 dec.2019, la Liceul 

Tehnologic Comuna Bălțești,  

 Diseminare realizată în data de 13 dec.2019, în 

cadrul Cercului Pedagogic Nr.1 al inginerilor și 

maiștrilor mecanici din județul Prahova, la Liceul 

Tehnologic Comuna Bălțești, a rezultatelor 

activităților elevilor și profesorilor Liceului 

Tehnologic “1 Mai”, care au participat la 

mobilitatea C1 în perioada 04-08.11.2019 la 

Adana, Turcia a proiectului ERASMUS+ “I am 

happy with myself”, Nr.referință: 2019-1-RO01-

KA229-063146_1, finanţat de Uniunea 

“Toma Socolescu”, 

Municipiul Ploiești 

ASOCIAȚIA 

PROFESIONALĂ 

COGNITA 

 

ISJPH 

 

 

 

ISJPH 

 

 

 

 

ISJPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic 

Comuna Bălțești 

Liceul Tehnologic 

Comuna Bălțești 

 

 

 

Liceul Tehnologic 

Comuna Bălțești 

 

 

ISJPH 

 

 

lucrare ISBN 

 

 

Acord de parteneriat 

pentru educație 

 

 

Adev. Nr. 

662/07.12.2019 

Proces verbal în 

registrul de inspecții 

al Liceului 

Tehnologic de 

Transporturi, 

Municipiul Ploiești 

Proces verbal în 

registrul de inspecții 

al Liceului 

Tehnologic de 

Transporturi, 

Municipiul Ploiești 

Proces verbal 

nr.1315/11.12.2019 

 

Adev.Nr.1318/12.12.

2019 

Proces verbal al CP și 

tabele semnături 

Proces verbal al 

cercului pedagogic, 

tabele semnături 

 

Proces verbal 

nr.110/29.01.2020 

 

 

 

Raport aprobat 

platformă 
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Europeană. 

 Informarea cadrelor didactice  participante la 

Cercul Pedagogic Nr.1 al inginerilor și maiștrilor 

mecanici din județul Prahova, în data de 13 

dec.2019, la Liceul Tehnologic Comuna Bălțești, 

asupra derulării de către elevii și profesorii 

Liceului Tehnologic “1 Mai” de mobilități prin  

proiectul Erasmus+“Ouvre ton esprit, vis ton 

Europe ”, Nr.referință: 2019-1-FR01-KA229-

063146_2, proiect finanţat de Uniunea Europeană 

 Participarea la acțiunea inițiată de ISJPrahova și 

reprezentanți ai companiei Detergenți SA Urlați, 

de promovare a învățământului tehnic și 

profesional din județul Prahova și a inițierii în 

dezvoltarea unei cariere – 29 ian 2020 

 Activitatea “O lume fără frică“, în cadrul 

proiectului ORA DE NET, cu ocazia “Săptămânii 

siguranței pe Internet”, în 11.02.2020, cu elevii 

clasei XI D, facilitator prof. Ivan Amalia, 

cofacilitator prof. Ignat Carmen Liliana 

 Participarea la activitatea prevăzută în Calendarul 

activităților metodice, științifice și culturale 

organizate de CCDPrahova în semestrul al II lea 

al anului școlar 2019-2020, cu tema: Organizarea 

examenelor de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților învățământului 

postliceal, Nivelul 5 de calificare, sesiunea 2020 

 Pregătirea elevilor Barbu A.M. Marian Gabriel, 

Stan L. George Ciprian,Tudor D. Ionuț, clasa 

XID, Domeniul Mecanică, pentru participarea la 

etapa Județeană a Olimpiadelor la disciplinele din 

aria curriculară „Tehnologii” desfășurată la 

Liceul Tehnologic “Elie Radu”, Municipiul 

Ploiești, în 22 febr.2020 

 Membru evaluator în comisia județeană a 

Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară 

„Tehnologii, la Liceul Tehnologic “Elie Radu”, 

Municipiul Ploiești, în 22 febr.2020, clasa a XII 

a, domeniul Mecanică 

 Realizarea inspecției tematice aprobate prin 

 

Organizația Salvați copiii 

 

 

 

CCD PRAHOVA 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic “Elie 

Radu”, Municipiul 

Ploiești 

 

ISJPH, Liceul 

Tehnologic “Elie Radu”, 

Municipiul Ploiești 

 

 

ISJP 

 

 

ISJPH 

 

 

 

ISJPH 

 

 

ISJPH, Liceul 

Tehnologic "1 Mai", 

Municipiul Ploieşti 

ISJPH, Liceul 

Tehnologic "1 Mai", 

Municipiul Ploieşti 

 

ISJPH, Liceul 

Tehnologic "1 Mai", 

Municipiul Ploieşti 

 

 

Adev.nr.106/31.01.20

20 

 

 

 

 

 

Tabele ISJPH, 

Diplomă Premiul II – 

încă nu au fost 

eliberate 

 

 

Adev. încă nu a fost 

eliberată 

 

 

Proces verbal în 

registrul de inspecții 

al Școlii Gimnaziale 

„Gheorghe Lazăr” 

Bărcănești 

Proces verbal 

nr.373/05.03.2020 

Proces verbal 

nr.379/06.03.2020 

Decizie ISJPH 

nr.644/25.05.2020 

Decizie ISJPH 

nr.644/25.05.2020 

 

Decizie ISJPH 

nr.873/22.06.2020 
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Planul de control nr.536/17.02.2020 emis de ISJ 

Prahova, tema controlului: Evenimente 

educaționale pentru promovarea învățământului 

profesional și tehnic, precum și a meseriilor cu 

ocazia Zilei Naționale a Meseriilor - 09 

mart.2020, Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” 

Bărcănești 

 Participarea la activitățile dedicate” Zilei 

meseriilor”: 

 5 martie 2020 – activitatea “Meseriile noastre – 

Trecut, Prezent, Viitor” - promovarea 

învățământului tehnic, profesional și dual în 

cadrul întâlnirii cu elevii claselor a VIII-a/ a VII-a 

de la ȘcoalaGimnazială "Mihai Eminescu", 

Ploiești 

 6 martie 2020 - activitatea “Azi elevi, mâine 

profesioniști” - prezentarea unității noastre de 

învățământ, a ofertei curriculare pentru anul 

școlar 2020-2021, evidențierea exemplelor de 

bună practică în învățământul dual și a meseriilor 

de succes la Școala Gimnazială Tomșani și 

structura Școala Loloiasca 

 Secretar de comisie de certificare a calificării 

absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 

tehnologică – Nivel 4, sesiunea Iunie 2020, la 

centrul de examen Liceul Tehnologic "1 Mai", 

Municipiul Ploieşti 

 Profesor evaluator la examenul de absolvire Nivel 

4, la Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul 

Ploiești 

 Secretar de comisie de certificare a calificării 

profesionale pentru absolvenţilor învăţământului 

profesional – Nivel 3, sesiunea Iunie-Iulie 2020, 

la centrul de examen Liceul Tehnologic "1 Mai", 

Municipiul Ploieşti 

 

15 Ivan Amalia 

CPT=96 
 ,,Managementul proiectelor educaționale” 

 

 ”Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare” / 

”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și 

elevilor” 

ASOCIAȚIA 

PROFESIONALĂ 

COGNITA 

Asociația GO-AHEAD 

Adeverințănr.663/7.1

2.19 

 

 

Adeverință 

15 CTP 

 

 

22CTP 

finalizate 
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16 Nitu Georgeta 

CPT=40 
 Am participat la 2 dezbateri publice a proiectului 

“PROETIC – ETICĂ + TRANSPARENŢĂ + 

INTEGRITATE – CORUPŢIE”, cofinanţat prin 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă Cod 

SMIS 118799 / Cod SIPOCA 447, privind măsurile 

anticorupţie reglementate de legislaţia naţională şi 

implementate la nivelul instituţiei,organizate de Primăria 

Municipiului Ploieşti si Fundaţiei Terra Milenium III. 

Prima dezbatere a fost organizata la Palatul Culturii sala 

Marea Unire 20.11. 2019,  ora 11.00  si a doua a fost 

organizata la Hotel Central, Bulevardul Republicii  nr. 1, 

Ploieşti, în data de 26.11.2019 începând cu ora 11:00. 

 Am participat cu clasa a IX -a P3 la o lectie 

deschisa despre Preventia antidrog pe 9.12.2019! 

 Pe 13.12.2019 am fost la cercul de SSM la Liceul 

"Simion Stolnicul" din Comarnic. 

 6-13 aprilie 2020 am participat si finalizat cursul 

„Profesor in online”  

 

 

Primaria Ploiesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital nation 

 

 

adeverinta 

 

 

 

 

 

Proces verbal 

In registrul 

scolii 

Adeverinta 

 

Certificate de 

absolvire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 credite 

 

17 Nistor Daniela  participare la Consfatuirea judeteana a 

profesorilor de matematica, Col. ‘’Sp. Haret’’, 

Ploiesti, 23.09.2019 

 participare la Cercul metodic nr. 1 al profesorilor 

de matematică din Ploieşti,  4.11.2019 

 participarea la Simpozionul International ,,Pasi 

catre viitor'', Targoviste, oct. 2019 

 participare la cursul de formare continua 

,,Facilitarea invatarii elevilor'', octombrie-

noiembrie 2019 

 lectie deschisa/referat metodico-stiintific 

sustinute in cadrul comisiei metodice Matematica 

si stiinte 

 coordonarea, alături de prof. Oprescu D., Sc. 

Gimn. ,,N. Simache'', Ploiesti a apariţiei revistei 

,,Mate în mai’’, nr. 7, decembrie 2019 şi 

publicarea unui articol thematic 

 lectie deschisa sustinuta in cadrul comisiei 

dirigintilor 

 organizarea şi desfăşurarea a activităţilor din 

cadrul proiectelor Educaţie financiară şi Eu şi 

 ISJ Ph 

 Sc. Gimn. 

,,Toma Caragiu''+ LT 

de Transporturi, Ploiesti 

 Şc. Gimn. 

Coresi, 

Targoviste, ISJ 

Dambovita, 

CCD 

Dambovita 

 UPG Ploiesti 

 comisia 

metodica 

Matematica si 

stiinte 

 

L.T. 1 Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeverinta in curs de 

eliberare 

 

 

 

 

 

 

conf. parteneriat 

 

 

adeverinte 

 

 

 

 

 

 

 

25 

CPT/102 

0re 

 

 

 

 

 

 

finalizat 
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viitorul meu, cls. a IX-a B, martie-mai 2020, în 

colaborare cu JA Romania 

 organizarea si desfasurarea activitatii ,,Eu si 

universul’’ in cadrul proiectului international 

Pale Blue Dot 

 participare webinare ,,Soluţii pentru şcoala 

online’’ si ,,WebDidactica’’ 

18 Popina Diana  Am participat la activitatea „Spune STOP fenomenului 

de Bullying” in cadrul Proiectului „Spune NU 

fenomenului de bulying” creat de Asociatia Viitorul 

Tinerilor si Asociatia Youhub in colaborare cu Consiliul 

Judetean Prahova; 

 Membru in echipa  proiectului l Erasmus”Ouvre ton 

eprit,vie ton Europe.Open your mind, live your 

Europe”care va avea loc in perioada iunie 2020-

iunie2021 

 In saptamana 24-27 noiembrie 2019 

Primirea echipei de proiect din Franta in liceu pentru 

stabilirea activitatilor din cele doua mobilitati ale 

elevilor si profesorilor. 

 29 decembrie activitate clasa a XID cu tema Ziua 

Recunostintei /Sfantul Andrei. 

Palatul Culturii 

 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

L.T. 1MAI Ploiesti  

 

 

- 22 CPT finalizat 

19 Rentea Gabriela 

CPT=0 
 21 septembrie 2019, am participat la activitatea 

„Ziua Internațională a Păcii”, proiect realizat de 

Asociația Masterpeace Ro. 

 17 octombrie 2019, am participat la activitatea 

„Spune STOP fenomenului de Bullying” in 

cadrul Proiectului „Spune NU fenomenului de 

bulying” creat de Asociatia Viitorul Tinerilor si 

Asociatia You Hub in colaborare cu Consiliul 

Judetean Prahova. 

 31 octombrie 2019, am susținut lecția deschisă la 

dirigenție „Halloween, între tradiție și 

modernitate”, în cadrul Comisiei de dirigenție. 

 26 noiembrie 2019, am organizat activitatea Cercului 

pedagogic de Limba și literatura română, nr. 2; lecția 

susținută a fost „Simboluri și semnificații” prin raportare 

la nuvela fantastică „La țigănci” de Mircea Eliade. 

Asociația Masterpeace 

Ro, stichting 

MasterPeace (Olanda), 

Asociația International 

Cities of Peace 

Asociația You Hub 

L.T. 1 Mai 

 

Colegiul Economic 

„Virgil Madgearu” 

Colegiul „Spiru Haret” 

C.N. „I.L. Caragiale”, 

Ploiești 

L.T. „1 Mai”, Ploiești 

Nr. 245/21.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 

38/17.10.2019 
Proces-verbal 

 
 

Proces-verbal 

CPT=0 finalizate 

20 Sirbu Robert  Pe 20 septembrie 2019 am participat la I.SJ. Prahova Proces-verbal  finalizate 
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CTP=98 Consfatuirea profesorilor de Istorie desfăşurată la 

I.S.J. Prahova; 

 Pe 9 octombrie 2019 -am organizat o activitate de 

comemorare a victimelor Holocaustului din    

România, împreună cu elevii clasei a XI-a C. 

 Pe 25 octombrie 2019-  am participat la o 

activitate  dedicată Zilei Armatei Naţionale, 

desfăşurată la Monumentul Vânătorilor din 

Ploieşti 

 Pe 21 noiembrie 2019 am susţinut inspecţia 

specială pentru acordarea Gradului I 

 

 Pe 22 noiembrie 2019 am participat la activitatea 

Cercului de Istorie Nr.1  

 Pe 28 noiembrie 2019 -am organizat o activitate 

cu ocazia Zilei Naţionale a României, la care au 

participat elevii clasei a XII-a A 

 Pe 23 01 2020- am organizat o activitate dedicată 

Unirii Principatelor Române, aceasta fiind 

realizată împreună cu elevii clasei a XII A. 

 Pe 1 02 2020-   am participat în calitate de 

profesor evaluator la  faza locală a Olimpiadei de 

Istorie.  

 7 03 2020-   am participat în calitate de profesor 

evaluator la faza judeţeană a Olimpiadei de 

Istorie 

 Între 22-24 06 2020 am participat ca profesor 

asitent la examenul de Bacalaureat 

 Între 25-26 06 2020 am participat ca profesor 

evaluator la examenul de Bacalaureat 

 

L.T. 1 Mai 

 

Universitatea “Valahia” 

din Târgovişte 

Liceul Tehnologic de 

Servicii “Sfântul Apostol 

Andrei” 

 

LT” 1 Mai 

 

 

 

Şcoala Gimnazială 

“Toma Caragiu” 

Ploieşti 

 

 

 Şcoala 

Gimnazială 

„Profesor 

Nicolae 

Simache” 

Ploieşti 

 Liceul 

Tehnologic 

Lazăr Edeleanu 

Şcoala Gimnazială 

“George Coşbuc” 

 

Registrul dirigintelui 

 

 

 

 

Adeverinta 

 

 

 

Proces-verbal  

Registru Arie 

curriculară 

 

 

 

 

Adeverinta 

 

Adeverinta 

 

 

Adeverinta 

 

Adeverinta 

 

CTP=98 

21 Simulescu Nusa 

 

Total CPT=5 

 23 septembrie 2019, in calitate de responsabil al 

„Comisiei metodice” am participat la 

Consfatuirile  cu formarea continua  a cadrelor 

didactice din învătământul prescolar la 

Inspectoratul Scolar Prahova. 

 7 octombrie 2019 am încheiat un Parteneriat cu 

cabinetul logoped cu tema;,Modalităti de 

corectare a tulburărilor de limbaj pentru 

prescolari’. 

CCD Prahova 

 

 

Scoala;,Mihai 

Eminescu’’, Ploiesti 

 

 

 

 

adeverinta 

 

 

 

 

proces- verbal 

 

 

 

CPT=5 
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 14 noiembrie am participat la Cercul Pedagogic, 

Ploiesti centru-sud de la grupa mare, sustint de 

grădinita;,Ploiestiul în culori’, Ploiesti. 

 

 15 niembrie am desfăsurat împreună cu 

prescolarii din grădinita noastră Proiectul 

Interdisciplinar;, Academia Junior’, Editia a –VII-

a, înscris în CAER 2019, la pozitia 767 avănd 

rolul de coordonator, evaluator , supraveghetor si 

mentor  

 

 Pe 18  noiembrie 2019 am încheiat un Parteneriat 

Educational;, Grădinite Înfrătite’’, între Liceul 

Tehnologic;;1 Mai’, Ploiesti, Grădinita cu 

program normal si prelungit Brazi si Grădinita cu 

program normal Bătesti unde  am desfăsurat 

diferite activităti precum;  

     -Cunoasterea elementelor specifice costumelor 

populare si nationale,  

-Expozitii de lucrări organizate între cele trei unităti 

pe diferite teme. 

 06 decembrie 2019,  am fost profesor insotitor in 

excursia de la ;,Fabrica de Globulete’’, Curtea de 

Arges, Jud. Arges. 

 21 februarie 2020, am desfășurat împreună cu 

preșcolarii din grădinița noastră Proiectul 

Interdisciplinar:” Academia Junior”, Ediția a-II-a, 

înscris în CAER 2020, la poziția 767 având rolul 

de coordonator, evaluator, supraveghetor și 

mentor  

 24 februarie 2020, am participat la activitatea: 

“English Corner-best photo” prin publicarea 

online a unor fotografii reprezentative English 

Corner, în cadrul Proiectului Județean: “CLIL la 

grădiniță”, Ediția a-II-a, înscris la CAEJ 2020, 

poziția 27 

 1 mai 2020, activitate educațională online 

SELLification: Educație Experențială în Online  

 

 

L.T.1 Mai Ploiesti 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

G.P.P.Brazi 

G.P.N.Bătesti 

 

 

 

 

proces-verbal 

 

 

 

 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiești 

 

 

 

 

L.T. 1 Mai Ploiești 

 

 

 

online 

 

 

 

online 

 

adeverintă 

 

 

adeverintă 

 

 

 

 

 

proces-verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

adeverință 

 

 

 

 

 

adeverință 

acord de parteneriat 

 

 

adeverință 

certificat de absolvire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

30 ore 
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 9-17 mai 2020, am participat și finalizat cursul 

“Profesor în Online”, propus de Digital Nation 

22 Stoian Corina 

Veronica 

CPT=5 

 

 23 septembrie 2019,  am participat la 

Consfatuirile  cu formarea continua  a cadrelor 

didactice din învătământul prescolar la 

Inspectoratul Scolar Prahova. 

 7 octombrie 2019 am încheiat un Parteneriat cu 

cabinetul logoped cu tema;,Modalităti de 

corectare a tulburărilor de limbaj pentru 

prescolari’. 

 21 noiembrie am participat la Cercul Pedagogic, 

Ploiesti centru-sud de la grupa mijlocie, sustint de 

grădinita;,Crai Nou’, Ploiesti. 

 15 niembrie am desfăsurat împreună cu 

prescolarii din grădinita noastră Proiectul 

Interdisciplinar;, Academia Junior’, Editia a –VII-

a, înscris în CAER 2019, la pozitia 767 avănd 

rolul de coordonator, evaluator , supraveghetor si 

mentor  

 Pe 18  noiembrie 2019 am încheiat un Parteneriat 

Educational;, Grădinite Înfrătite’’, între Liceul 

Tehnologic;;1 Mai’, Ploiesti, Grădinita cu 

program normal si prelungit Brazi si Grădinita cu 

program normal Bătesti unde  am desfăsurat 

diferite activităti precum;  

     -Cunoasterea elementelor specifice costumelor 

populare si nationale,  

-Expozitii de lucrări organizate între cele trei unităti 

pe diferite teme. 

 06 decembrie 2019,  am fost profesor insotitor in 

excursia de la ;,Fabrica de Globulete’’, Curtea de 

Arges, Jud. Arges. 

 

CCD Prahova 

 

 

 

Scoala;,Mihai 

Eminescu’’, Ploiesti 

 

 

 

L.T.1 Mai Ploiesti 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

 

 

 

 

G.P.P.Brazi 

G.P.N.Bătesti 

 

proces-verbal 

adeverinta 

 

 

 

 

proces- verbal 

 

 

 

 

adeverintă 

 

 

 

 

 

 

adeverintă 

 

 

 

proces-verbal 

 

 

 

CPT=5  

23 Zlotea Roxana 

CPT=20 

1.In data de 19.09.2019 am participat la activitatea’’ Nu 

sunt delicvent- raspund prezent!’’ sustinuta in baza 

Parteneriatului Educational pentru prevenirea delicventei 

juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de 

invatamant preuniversitar ’’Fii informat nu indiferent 

,apara copilaria! ’’ incheiat intre Inspectoratul de 

Jandarmi Judetean Prahova si Inspectoratul Scolar 

Liceul Tehnologic ‘’1 

Mai ’’Ploiesti  

(amfiteatru) 

 

 

 

Scoala 

Proces verbal 

Nr. 1309/19.09.2019 

 

 

Adeverinta 

nr.3852/04.11.2019 

 

CPT=20 - 
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Judetean Prahova. 

2.In data 04.11.2019 am participat la activitatea Cercului 

Pedagogic nr.1 al profesorilor de matematica desfasurata 

la Scoala Gimnaziala ‚’’Toma Caragiu’’ Ploiesti  in 

colaborare cu Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti. 

Gimnaziala’’Toma 

Caragiu ’’ Ploiesti 

24 Vasilescu Simion 

Emilia 

120CTP 

 17. Octombrie 2019 am participat la activitatea 

„Spune STOP fenomenului de Bullying” in cadrul 

Proiectului „Spune NU fenomenului de bulying” 

creat de Asociatia Viitorul Tinerilor si Asociatia 

Youhub in colaborare cu Consiliul Judetean Prahova; 

 

 

 Pe 27 septembrie 2019 am participat la Consfatuirea 

profesorilor de INFORMATICA in cadrul Colegiului 

National Mihai Viteazul; 

 noiembrie 2019 am participat la activitatea Cercului 

de Coordonatori proiecte  Nr.2 Tema sustinuta a fost 

„Calitatea parteneriatelor si programelor ”.  

 noiembrie 2019 am participat la cursuri in cadrul 

EUROPE CODE WEEK 

 Proiect ERASMUS deplasare TURCIA-ADANA 

 Participare ISJ  activitatea”STOP VIOLENTEI” 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

 

 

 

 

C.N. Mihai Viteazul 

CCD Ph. 

 

L.T. 1 Mai Ploiesti 

 

ISJ Prahova/CCD 

 

 

adeverinta 

 

 

 

adeverinta 

 

 

 

 

adeverinta 

 

 

adeverinta 

 

adeverinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPT=120 

 

25 Vagneti Mihaela 

CPT=90 

 

*articol în revista școlii Ecouri, nr. din nov. 2019: 

Comunicarea – dincolo de ce este, spre ce ar trebui să fie 

sau poveste de seară despre paradisul pierdut; 

*organizator activitate cerc pedagogic ( Cercul nr. 2 al 

profesorilor de limba si literatura română) -26 nov. 2019 

alături de alți colegi; 

*susținere lecție demonstrativă cerc pedagogic: 

Comunicarea între clasic și modern, team teaching în 

colaborare cu prof. Dumitru Marius și consilier școlar 

Dima Ioana; 

 asistență lecție deschisă dedicată sărbătorii 

Halloween organizată de  prof. Rențea Gabriela  ( 

30oct.2019) 

 organizator activitate Ziua Internatională a Păcii 

(21 sept. 2019) alături de prof. Dumitru Marius și 

Rențea Gabriela în cadrul proiectului 

L. T. ,,1Mai” Ploiești adeverinta - - 



 75 

internațional Masterpiece Romania 

26 Tache 

Maria 

CPT=0 

credite 

debutant 

Cercul pedagogic pe semestrul 2 sustinut in cadrul 

colegiului I.L.Caragiale, Ploiesti 

26 februarie 2020 

 

I.L.Caragiale 

26.02.2020 

Adeverinta - - 

27. Dan 

Florin 
 Am participat la activitatea cu tema 

,,Metode alternative de evaluare la 

Diciplina religie’’ din cadrul Cercului  

Pedagogic de Religie nr.1 liceu in data 

de 25.11.2109. 

 Colegiul  

National Pedagogic 

,,Regina Maria’’ 

Ploiesti 

 

adeverinta - - 

28 NOVISCHI 

ANGELICA 

CPT=90 

 4 octombrie 2019 am participat la evenimentul 

„Young teachers, the future of the profession!”, 

eveniment sustinut de Inspectoratul Scolar 

Prahova in sala Europa a Consiliului Judetean 

Prahova 

 Pe 12 septembrie 2019 am participat la 

Consfatuirea profesorilor de chimie in cadrul 

Liceul Tehnologic : "Lazăr Edeleanu"; 

 28.11.2019 participarea la Cercul pedagogic – 

liceu, Disciplina Chimie , cu următoarea tematică : 

Calitatea procesului instructiv-educativ la disciplina 

chimie din perspectiva elevului; instrumente de evaluare a 

gradului de satisfacţie al acestuia, desfăşurată la Liceul 

Tehnologic de Transporturi Ploiești – școală gazdă -Liceul 

Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei” Ploiești – 

școală asociată 

 13.12.2019 - Simpozionul Naţional "Ştefan Ilie" 

ediţia a II-a - lucrarea : Nanoroboţii - aplicaţii moderne ale 

nanotehnologiei ISSN 2601-3347; ISSN-L 2601-3347 - 

autori profesor : Novischi Angelica  

Curs Formare :  

 "Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la 

prevenire și intervenții eficiente"  -  profesor Novischi 

Angelica 

 Pe 11 ianuarie  2020 am participat in cadrul 

Asociatia de chimie PHCHIM: la Simpozionul de 

Chimie cu tema „Legătura chimiei cu medicina" 

Cu tema : Glicemia -indicator important al 

diabetului zaharat "  

CCD Prahova 

 

 Liceul 

Tehnologic : 

"Lazăr 

Edeleanu"; 

 

 

 

 

 Liceul 

Tehnologic : 

"Lazăr 

Edeleanu"; 

 

furnizor formare: 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

 

Scoala Gimnazială " 

Cornu " 

 

 

Digital Nation 

 

 

Adeverinta 

Adeverinta 

 

 

Adeverinta 

 

 

Adeverinta 

 

Adeverinta 

 

Procesul verbal al 

excursiei 

Procesul verbal al 

inspectorului de 

specialitate 

 

Diplomă  

 

 

Adeverinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 credite 

 

 

15 CTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finalizate 
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 9-7 mai 2020 am participat si finalizat cursul 

„Profesor in online” propus de Digital Nation 

 

 

 

 


