
 1 

COLEGIUL TEHNOLOGIC « GRIGORE CERHEZ »                                        Nr.4714/25.10.2021 

CALEA ŞERBAN-VODĂ, NR.280, SECTOR 5, BUCUREŞTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat în CP din data de 21.10.2021 

Aprobat în CA din data de 25.10.2021 

                      

 

 

 

 

 

 

  

ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I. Analiza  instituţională a  Colegiului Tehnologic « Grigore Cerchez » 

 

  În anul 1908 Ecaterina şi Emanoil Pache Protopopescu pun bazele clădirii Colegiului 

Tehnologic „Grigore Cerchez”, clădire căreia în perioada 1953-1958 i se dă forma actuală. Din 1926 

clădirea intră în posesia Camerei de Comerţ şi Industrie, care va înfiinţa în 1931 o Şcoală de Arte şi 

Meserii, funcţionând până la venirea regimului comunist. 

 Profilul tehnic este păstrat prin înfiinţarea în 1966 a unei Şcoli de ucenici, devenită ulterior 

Şcoala Profesională „Tudor Vladimirescu”, care va funcţiona până în 1976. 

 În 1976 este înfiinţat Liceul Industrial „Autobuzul”, liceu cu profil tehnic. 

 În 1998 numele liceului este schimbat în „Grigore Cerchez”, celebru arhitect din România 

anilor 1900-1920, ca o recunoaştere a meritelor acestuia în construirea şi renovarea clădirii, realizată 

cu ajutorul unei importante donaţii din partea sa. 

 În 2009 Grupul Şcolar Industrial „Grigore Cerchez” devine Colegiul Tehnologic „Grigore 

Cerchez”. 

 Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” este situat în Calea Şerban Vodă nr. 280, sector 5, 

Bucureşti. 
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Dinamica structurii şcolii: 

 

 

 

          

 

 

           2017-2018 

 25 clase liceu zi 

 8 clase liceu seral  

 9 clase frecvenţă redusă 

 

 

           2018-2019 

 25 clase liceu zi 

 8 clase liceu seral 

 9 clase frecvenţă redusă 

 

           2019-2020 

 

  26 clase liceu zi 

  7 clase liceu seral 

  10 clase frecvenţă redusă 

 

 

           2020-2021 

 

  27 clase liceu zi 

  5 clase liceu seral 

  11 clase frecvenţă redusă 
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Elevii: 

 

 Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită, mai bună sau mai slabă, şi 

capacităţi intelectuale diverse. 

 Majoritatea elevilor sunt de naţionalitate română, mai există şi un număr mic de elevi de 

naţionalitate rromă. 

 Beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea unei comportări cât mai bune 

la examenul de bacalaureat şi la olimpiadele şcolare. 

 

 

Corpul profesoral: 

 

 Format în majoritate din cadre didactice tinere dornice de afirmare şi performanţă 

 Cadre didactice calificate  

 Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre 

noutăţile reformei din domeniul învăţământului. 

 Cadrele didactice aplică noul curriculum 

 Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare prin orientarea lui spre 

capacităţi şi atitudini, utilizând strategii participative. 

 

 

4.  Echipa managerială a şcolii a fost alcătuită din: director,  prof. Crăciun Adi Nicoleta, 

director adjunct Ticulescu Despina; coordonator de proiecte şi  programe educative şcolare şi 

extraşcolare, prof. Simina Andora. 

 

 

 

Baza materială: 

 

Baza materială a unităţii de învăţământ constă în întreg activul patrimonial şi cuprinde 

terenuri şi clădiri, dotări şi echipamente destinate procesului de învăţământ preuniversitar. 

 Numărul sălilor de clasă: 13 

 Săli de sport: 1 

 Teren de sport: 1 cu gazon artificial şi cu nocturnă 

 Numărul laboratoarelor: 9 

 Numărul cabinetelor: 3 

 Biblioteci:1  

 Cabinete CEAC: 1 

 Cabinete de asistenţă psihopedagogică: 1 

 Conectarea la internet: da 

 Biblioteca şcolară - număr de volume de carte: 20835 
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Atelierele mecanice au în dotare următoarele echipamente: maşini de găurit, maşini de ascuţit; 

polizoare; bancuri cu menghină; truse de scule; panoplii. 

Atelierele pentru profilul servicii au în dotare următoarele echipamente: mobilier (dulapuri, 

mese, scaune, masă pregătire); aparatură electrocasnică (cuptor cu microunde, frigider, robot de 

bucătărie, expresor cafea, mixer, friteuză, feliator); seturi de veselă şi de lenjerie; 2 calculatoare; 1 

imprimantă; 1 tablă Smart; 1 video-proiector. 

 Cabinet medical: 1 

 Spaţii sanitare: 7 

 30 camere de supraveghere, amplasate pe toate holurile şcolii şi în curte 

 Număr de corpuri de clădire: 2 

 Starea clădirilor: cele două clădiri au fost reabilitate (zugrăvite în interior şi pe exterior, 

geamuri termopan, mobilier nou, gresie în tot corpul B de clădire, parchet paluxat şi raşchetat 

în corpul A, spaţii sanitare reabilitate). 

 Nivel de dotare cu resurse educaţionale:  

- platforma informatică (tip 25+1) cu următoarele componente: server (include unitatea 

centrală, monitor, tastatură şi mouse); staţie de lucru (include unitatea centrală, monitor, 

tastatură şi mouse) 25; imprimantă laser 1 buc; router 1 buc; switch 2 buc; scanner A4 1 buc; 

modem 56K 1 buc;  proiector +ecran 1 buc; laptop 1 buc; 

20 buc. Calculatoare: 5 desktop (include unitatea centrală, monitor, tastatură şi mouse) și 15 

laptop-uri, toate sunt legate în reţea;  

- 20 calculatoare DELL (include unitatea centrală, monitor, tastatură şi mouse) oţinute prin 

sponsorizare; 

- 10 calculatoare obținute prin proiectul SOS 

- 19 buc. ecran proiecţie de perete în toate sălile de clasă; 

- 3 buc. ecran proiecţie cu tripod ; 

- 15 buc. videoproiector ; 

- 20 buc. Laptop-uri ; 

- 2 buc. tabla Smart Board ; 

- 1 buc. camera documente Elmo; 

- 1 buc. copiator color Ricoh ; 

- 3 buc. copiator Canon ; 

- 1 buc. multifuncţională ; 

- 1 buc. copiator (matriţă) Ricoh ; 

- 2 buc. imprimanta color; 

- 10 buc. imprimanta ; 

- 1 buc. multifuncţională Canon MP 190. 
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Comunitatea locală: 

 

 Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor 

necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii. 

 Relaţiile cu părinţii copiilor sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care aceştia sunt 

informaţi permanent despre problemele şcolii. 

 Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt preocupaţi de problemele şcolii 

 Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei 

elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru participarea cadrelor de 

poliţie la orele de educaţie rutieră 

 Şcoala colaborează cu medicul circumscripţiei sanitare umane în vederea prevenirii 

îmbolnăvirilor la copiii şi asigurarea asistenţei medicale. 
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ORGANIGRAMA              

AN ŞCOLAR 2020-2021 
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ANALIZA  SWOT ASUPRA ÎNTREGII ACTIVITĂŢI  DERULATE ÎN ŞCOALĂ 

 

 

OFERTA CURRICULARĂ 

PUNCTE TARI 

o Unitatea şcolară dispune de întregul 

material curricular pentru fiecare nivel de 

şcolarizare, în funcţie de fileră şi profil 

(planuri de învăţământ şi programe 

şcolare, auxiliare curriculare: manuale, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare). 

o Oferta şcolii satisface nevoile tuturor 

elevilor 

o Profilul claselor în concordanţă cu 

cerinţele de pe piaţa muncii 

o Receptivitatea şi transparenţa 

managerilor, management echilibrat 

o Site-ul liceului 

 

PUNCTE SLABE 

o Opţiunile se fac în funcţie de decizia 

majorităţii elevilor clasei 

o Imposibilitatea cadrelor didactice de a 

satisface solicitările beneficiarilor 

(părinţi şi elevi) 

 

OPORTUNITĂŢI 

o CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii 

dorinţei de informare şi cunoaştere în 

diferite domenii de activitate 

o Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism şcolar şi 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii 

intrinseci pentru învăţare 

o Organizarea de concursuri la diverse 

discipline, la nivel de şcoală, încearcă să 

crească interesul elevilor pentru aceste 

discipline  

o Realizarea portofoliului catedrelor şi al 

cadrelor didactice  

o Teste de evaluare inţială, în vederea 

identificarii nevoii de formare a elevilor 

AMENINŢĂRI 

o Baza materială existentă nu permite 

realizarea tuturor solicitărilor 

beneficiarilor 

o Număr insuficient de manuale şcolare 

pentru învăţământul obligatoriu 

o Instabilitatea legislativă şi a 

curriculumului în sistemul de 

învăţământ 

o Sistemul de admitere în clasa a IX-a 
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RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI 

o ponderea mare a cadrelor didactice 

titulare  

o relaţiile interpersonale se bazează 

pe o atmosferă destinsă de încredere 

reciprocă  

o exista o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor 

didactice în catedre 

o adaptarea rapidă a cadrelor 

didactice la apariţia modificărilor 

o centrarea activităţii didactice pe 

nevoile elevului, informatizarea 

învăţământului 

o aplicarea unor metode moderne în 

procesul de învăţământ; 

o pregatire AEL 

 

 

PUNCTE SLABE 

o slaba motivare a cadrelor didactice, 

care nu mai pot fi stimulate 

financiar 

o slaba participare la cursuri de 

formare şi perfecţionare din cauza 

condiţionării accesului la unele 

cursuri prin achitare de taxe 

o preponderent mediul familial este 

deficitar dezvoltării armonioase a 

unui adolescent, pentru a crea un 

climat favorabil învăţării şi 

acumulării continue de noi 

informaţii 

o suprapunerea cerinţelor, a 

testărilor, ceea ce duce la o 

distribuţie inegală a efortului 

elevilor 

o nevalorificarea la maximum a 

cerinţelor umane 

OPORTUNITĂŢI 

o excelente relaţii cu MECTS, 

inspectoratele, administraţia locală 

etc. 

o judicioasa aplicare a legii privind 

asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar 

o asistenţele la ore ce urmăresc 

valoarea adaugată prin lecţie din 

punct de vedere informativ-

formativ 

o întâlnirile şi activităţile comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de 

curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii 

grupului, o comunicare mai bună 

o varietatea cursurilor de formare şi 

de perfecţionare 

o întâlniri frecvente între cadrele 

didactice şi părinţii elevilor 

o armonizarea cu legislaţia europeană 

AMENINŢĂRI 

o scăderea motivaţiei şi interesului 

pentru activităţi profesionale 

o criza de timp a părinţilor cauzată de 

actuala situaţie economică ce are ca 

efect scăderea gradului de implicare 

a familiei în viaţa şcolii 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI 

o existenţa laboratorului de 

informatică şi a cabinetului AEL 

o scoala dispune de videoproiector, 

ecrane de proiecţie în aproape toate 

clasele, tabla SMART  

o antrenarea şcolii în proiecte 

POSDRU 

 

PUNCTE SLABE 

o nevalorificarea la maximum a 

resurselor materiale 

o fondurile băneşti nu sunt suficiente 

pentru stimularea cadrelor didactice 

şi elevilor, pentru achiziţionarea 

unor materiale didactice 

 

OPORTUNITĂŢI 

o materialele didactice obţinute duc la 

modernizarea orelor 

o posibilitatea antrenării elevilor şi a 

părinţilor în activităţi productive si 

de întreţinere a şcolii 

o parteneriate cu comunitatea locală, 

ONG-uri, firme 

 

 

AMENINŢĂRI 

o conştiinţa morală a elevilor privind 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 

şcolare 

o degradarea spaţiilor şcolare din 

cauza fondurilor băneşti limitate, 

alocate pentru întreţinerea şcolii 

o fonduri foarte mici pentru 

dezvoltare 

 

 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI 

o întâlniri semestriale cu Comitetul 

reprezentativ al părinţilor, 

suplimentate de consultaţii 

individuale cu părinţii 

o existența Asociației de Părinți din 

CT Gr.Cerchez 

o parteneriate cu diverse instituţii 

pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare 

 

PUNCTE SLABE 

o slaba implicare a părinţilor în viaţa 

şcolii 

o număr insuficient de parteneriate cu 

ONG-uri 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

o disponibilitatea unor instituţii de a 

veni în sprijinul unităţii şcolare, 

privind achiziţionarea de materiale 

didactice 

o interesul firmelor de a-şi recruta şi 

forma în perspectivă personal 

specializat 

AMENINŢĂRI 

o instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor potenţial 

partenere 
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III. REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2020-2021    

 

 

Total elevi înscrişi                                          1139 

Plecaţi prin transfer         37 

Retraşi       20 

Promovaţi       873 

Exmatriculaţi 64 

Repetenţi (alţii decât exmatriculaţii)             18 

Mustrări scrise                                               95 

Preavize de exmatriculare 153 

Note scăzute la purtare - între 9.99 şi 7              268 

Note scăzute la purtare - sub 7 61 

Procent promovabilitate 76,65% 

Procent note scăzute la purtare – între 9.99 şi 7 23,53% 

Procent note scăzute la purtare – sub 7 5,35% 

  

  

 

PROCENT PROMOVABILITATE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE –  

Nivel 4 (zi, seral): 100% 

 

PROCENT PROMOVABILITATE LA EXAMENUL DE COMPETENŢE PROFESIONALE (ATESTAT) – absolvenţi ciclul 

superior:  

- Atestate (matematică-informatică) – Liceu zi: 100% 
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REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT- 2021:       

ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 

PROMOȚIE CURENTĂ + PROMOȚII ANTERIOARE :  

 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 

7 - 
7.99 

8 - 8.99 
9 - 

9.99 
10 

Zi 72 
62 

(86,11%) 
10 

(13,89%) 
0 

(0%) 
46 

(74,19%) 
39 

(84,78%) 
7 

(15,22%) 
16 

(25,81%) 
11 

(68,75%) 
4 

(25%) 
1 

(6,25%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 10 
9 

(90%) 
1 

(10%) 
0 

(0%) 
9 

(100%) 
9 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Frecvență 
redusă 8 

5 
(62,5%) 

3 
(37,5%) 

0 
(0%) 

5 
(100%) 

5 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 90 
76 

(84,44%) 
14 

(15,56%) 
0 

(0%) 
60 

(78,95%) 
53 

(88,33%) 
7 

(11,67%) 
16 

(21,05%) 
11 

(68,75%) 
4 

(25%) 
1 

(6,25%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

 

 

PROMOȚIE CURENTĂ : 

 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 17 
16 

(94,12%) 
1 

(5,88%) 
0 

(0%) 
8 

(50%) 
8 

(100%) 
0 

(0%) 
8 

(50%) 
3 

(37,5%) 
4 

(50%) 
1 

(12,5%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 0 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0( 

0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Frecvență 
redusă 0 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0( 
0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 17 
16 

(94,12%) 
1 

(5,88%) 
0 

(0%) 
8 

(50%) 
8 

(100%) 
0 

(0%) 
8 

(50%) 
3 

(37,5%) 
4 

(50%) 
1 

(12,5%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
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ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 

 

PROMOȚIE CURENTĂ + PROMOȚII ANTERIOARE :  

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 85 
73 

(85,88%) 
12 

(14,12%) 
0 

(0%) 
66 

(90,41%) 
59 

(89,39%) 
7 

(10,61%) 
7 

(9,59%) 
4 

(57,14%) 
3 

(42,86%) 
0 

(0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Seral 7 
5 

(71,43%) 
2 

(28,57%) 
0 

(0%) 
4 

(80%) 
4 

(100%) 
0 

(0%) 
1( 

20%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 
redusă 5 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 97 
81 

(83,51%) 
16 

(16,49%) 
0 

(0%) 
73 

(90,12%) 
66 

(90,41%) 7 (9,59%) 
8 

(9,88%) 
4 

(50%) 
4 

(50%) 
0 

(0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

PROMOȚIE CURENTĂ : 

 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 54 
46 

(85,19%) 
8 

(14,81%) 
0 

(0%) 
43 

(93,48%) 
41 

(95,35%) 
2 

(4,65%) 
3 

(6,52%) 
2 

(66,67%) 
1 

(33,33%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 

Seral 2 
2 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(50%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
1 

(50%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 

Frecvență 
redusă 1 

1 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

1 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 57 
49 

(85,96%) 
8 

(14,04%) 
0 

(0%) 
45 

(91,84%) 
43 

(95,56%) 
2 

(4,44%) 
4 

(8,16%) 
2 

(50%) 
2 

(50%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 

 

 

PROCENT PROMOVABILITATE BACALAUREAT :                
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 SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021 : 21,05%         (promoție curentă : 50%) 

 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2021 : 9,88%      (promoție curentă : 8,16%) 
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REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE:  

 

La nivelul Comisiei pentru olimpiade și concursuri școlare pentru perioada 01.09.2020-

09.07.2021, aferentă anului școlar 2020-2021, au fost înregistrate următoarele (de menționat este 

faptul că activitățile didactice s-au desfășurat în format hibrid, apoi online și spre sfârșitul anului fizic; 

olimpiadele programate au fost anulate și concursurile școlare s-au desfășurat online): 

 Pe data de 12.11.2020, prof. Mirea Cosmin, prof. Radu Roxana, prof. Petre Daniela au 

desfășurat online cu elevii claselor avute în încadrare concursul practic "Cel mai frumos 

mise-en-place și cel mai bun preparat". 

 În luna noiembrie, prof. Boicu-Gunță Carmina împreună cu prof. Boicu Gheorghe a desfășurat 

activitatea "Concurs de eseuri, afișe, desene cu tema «Stop violenței!»" cu elevii clasei a 

IX-a H. 

 Pe data de 23.11.2020, prof. Damian Adriana și prof. Coroiu Anca au coordonat elevele 

Voican Maria din clasa a X-a G și Ion Alexandra din clasa a XII-a F la Concursul online  "O 

VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA", Ediția a IX-a - cu 

lucrarea "POVESTEA CU FINAL FERICIT". 

 În data de 26.03.2021, prof. Damian Adriana a participat la concursul regional "MESERIA - 

CALE SPRE SUCCES", Ediția a IV-a, Galați. 

 Pe data de 28.05.2021, prof. Damian Adriana a coordonat elevul Papa Florin din clasa a X-a G 

la CONCURSUL INTERREGIONAL "INFOTEHNICA" DE COMUNICĂRI 

ȘTIINȚIFICE - ediția a XIII-a, Roman, obținând PREMIUL I. 

 PREMIUL I a obținut și eleva VOICAN MARIA din clasa a X-a G, coordonată prof. Damian 

Adriana la CONCURSUL INTERNATIONAL ON LINE ROMÂNIA ȘI DIASPORA – 

"O  SINGURA TRĂIRE", desfășurat la Arad. 

 PREMIUL I obținut la Concursul Național SSM de la Ploiești, de către elevele Voican Maria 

din clasa a X-a G și Ion Delia din clasa a XII a F, coordonate de prof. Damian Adriana și prof. 

Coroiu Anca. 

 Pe data de 28.06.2021, prof. Teoderoiu Gabriela a coordonat echipa "Sanitarii pricepuți" 

compusă din elevele: Constantinescu Denisa, Ioniță Irisa, Niculae Maria, Nistor Simona, Pană 

Cătălina din clasa a IX a A și elevul Gheorghe Alexandru din clasa a X-a A. 

La nivelul școlii este constituit Cercul de istorie-geografie-turism-gastronomie "Valahia", ce 

își desfășoară activitatea pe mai multe secțiuni. Profesorii coordonatori sunt: prof. Bobeică Daniela, 

prof. Ion Carmen-Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta-Doina, prof. Petre Daniela, prof. Stan Vasilica și 
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prof. Radu Roxana-Andreea. În anul școlar 2020-2021 a avut o activitate bogată cu numeroase 

concursuri, astfel: 

 Pentru a sărbători Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, cercul "Valahia" a organizat la 

începutul lunii octombrie concursul de creație "Dincolo de nori", cu două secțiuni - desene 

și postere. Au participat 10 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a X-a B, a XI-a E.  

 La sfârșitul lunii octombrie a fost organizat concursul de desene și postere "Happy 

Halloween". Au participat 36 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a 

B, a XI-a E. 

 În luna noiembrie a fost organizat Concursul de jurnalism "Povești interesante despre 

Bucureștiul de ieri și azi". Au participat 11 elevi din clasele a IX-a B, a X-a A, a X-a B, a X-

a F, a XI-a A și a XI-a C. 

 Cercul "Valahia" a sărbătorit Ziua Națională a României organizând concursul de eseuri 

"România din sufletele noastre" în luna decembrie. Au participat 15 elevi din clasele a IX-a 

B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a E, a X-a F. 

 La  sfârșitul lunii ianuarie a fost organizat concursul de postere "Obiceiuri și tradiții de 

iarnă", la care au participat, cu 29 de postere, 26 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a 

G, a X-a A, a X-a F, a XI-a A, a XI-a C. 

 În luna februarie a fost organizat concursul de fotografie "Bucureștiul în culorile iernii". Au 

participat 40 de fotografii realizate de 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a 

IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a C și a XI-a E. 

 În luna martie s-a desfășurat concursul de afișe "Am drepturi și responsabilități!". Au 

participat 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a 

X-a B, a XI-a A, a XI-a E, a XII-a A. 

 În luna mai s-a desfășurat concursul de eseuri "De ce plânge pădurea?". Au participat 10 

elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a F, a XI-a E. 

 În luna iunie s-a desfășurat concursul de jurnalism "Turism, cultură, civilizație pe Glob". 

Au participat 21 de elevi din clasele a IX-a D, a IX-a G, a XI-a A, a XI-a C, a XI-a E. 

 

 

 

COMPORTAMENT SOCIAL: Din totalul absolvenţilor aproximativ 25% s-au integrat pe piaţa 

muncii, în timp ce aproximativ 60% se află în şomaj. 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ: 
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La nivelul comisiei  pentru  programe  și  proiecte  educative naționale  și  internaționale în 

perioada aferentă anuluișcolar 2020 – 20201 au fost înregistrate parteneriate/proiecte 

educaționale/activitati educative în vederea dezvoltării instituționale, după cum urmează: 

1.bPROIECT ERASMUS + KA102 - VET learner and staff mobility Spune"DA" dezvoltarii 

profesionale în colaborare cu Tellus Educations Group Limited: Tellus College U.K., Tellus Spain 

și Didaxe Italy  

Membrii echipei de elaborare a proiectului:  

Prof. Crăciun Adi Nicoleta, director 

Prof. Ticulescu Despia Catrinel, director adjunct 

Prof. Simina Andora, coordonator comisie Proiecte Educative 

Prof. Damian Adriana, coordonator comisie pentru  Programe  și  Proiecte  Educative Naționale  și  

Internaționale 

Prof. Ion Carmen, profesor limba engleză 

Curelea Silvia, administrator financiar 

Scopul proiectului: oferirea de sanse educative egale (multi elevi au oportunitati reduse de a-si 

acumula experiente in munca europeana), in vederea integrarii mai calitative (in joburi mai 

potrivite/bune) pe piata fortei de munca. El implica atat interventii ce au ca grup tinta elevii, cat si 

interventii ce au ca grup tinta profesorii.  

OBIECTIVELE specifice proiectului: 

O1. Organizarea, pentru 42 de elevi de cls. a X-a, de la calificarile profesionale: Organizator 

banqueting/Tehnician în gastronomie; Tehnician în turism/hotelărie; respectiv, Mecanica, a 42 de 

experiențe de mobilitate de tip VET learners cu durata de 3 săptămâni, pe modulele “Activități 

complementare în alimentație” in Salamanca, "Industria ospitalității" in Torino, si, respectiv, 

"Aplicatii practice in mecanica" in Plymouth, în anul școlar următor 

O2. Organizarea pentru 8 VET staff, în următorul an școlar, a 8 experiențe de mobilitate ptr. 

formare in UK, privind cresterea bidirectionala a motivatiei pentru performanța in VET, cu durata de 

5 zile prin metoda peer-learning, observare directă a angajatorului și schimb de experiență cu unitățile 

de practică locale  

O3. Realizarea, în următorul an școlar, a minimum 3 parteneriate europene pentru învățarea la și 

pentru locul de muncă și a minimum două noi parteneriate pentru practica locală 

2. Proiect privind învățământul secundar (ROSE) –Colegiul Tehnologic“Grigore Cerchez” - 

un liceu de succes 

Membrii echipei de proiect: 

Prof. Ticulescu Despina - coordonator de grant 
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Prof. Radu Roxana  - responsabil achiziții 

Curelea Silvia - responsabil financiar 

Echipa de implementare este formata din profesori de limba română, matematică, geografie, 

biologie, consilierul psihopedagogic și profesor de specialitate – pentru Cercul de gastronomie. 

Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. Grupul țintă este format din 180 de elevi din 

clasele IX-XII. 

OBIECTIVUL GENERAL  

Eficientizarea învățării și dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități în vederea promovării 

examenului de bacalaureat și pregătirii pentru viață și împlinire profesională și personal pentru elevii 

din CTGC. 

3. PROIECT EDUCAȚIONAL”19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra 

copiilor și tinerilor 2020” 

La nivelul liceului nostru, s-au desfășurat o serie de activități online împotriva violenței. Acestea au 

constat în dezbateri online la orele de dirigenție din perioada 1-19.11.2020, pe temele: Prevenirea 

violenței și abuzului sexual asupra copiilor și Prevenirea pericolelor TIC. 

4. Proiect international Girls Go Circular 2021- 10 elevi participanți. În rețeaua Junior Achievement 

proiectul este implementat in opt țări- Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, 

Ungaria. Proiectul este gestionat de Eit Raw Materials, Eit Manufacturing, Eit Climate-kic, JA Europe 

- prof. coordonatori: Damian Adriana, Vasile Adriana 

5. Proiect Internațional Junior Achievement – JA in a Day– Educație Antreprenorială implementat 

cu elevii clasei a X-a G - Prof. DAMIAN ADRIANA 

6. Program Național Junior Achievement - Educație economic și financiară implementat cu elevii 

clasei a X-a G - Prof. DAMIAN ADRIANA 

4. ALTE COMPETIȚII 

LUNA NOIEMBRIE 2020 

 I. Activități cu JA Romania -Webinare 

 Elevi din clasa a-X-a G 

 19.11.2020 Primii pasi in antreprenoriat (partea I-a) 

 26.11.2020 Primii pasi in antreprenoriat (partea a II-a) 

 26.11.2020 Pandemia SARS –COV 2 

 II. Campania 19 zile împotriva violenței și abuzului asupra copiilor- clasa a X-a G 

 1. DAMIAN ADRIANA-profesor diriginte 

 2. STAN VASILICA –profesor consilier psihopedagogic 
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II.Paricipare la Concursul on line  “O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI 

SĂNĂTATEA MEA ” Ediţia a IX-a -23 .11.2020 cu lucrarea „POVESTEA CU FINAL 

FERICIT” 

1. VOICAN MARIA- a-X-a G 

2. ION ALEXANDRA-a-XII-a  F 

 Profesori coordonatori 1. DAMIAN ADRIANA, 2.  COROIU ANCA 

LUNA DECEMBRIE 2020 

I.Activitati cu JA Romania-Webinare interactive 

Elevi din clasa a-X-a G 

04.12.2020 Cum ma diferentiez de competitori? 

11.12.2020 Abilitati de prezentare si vanzare a unui produs/serviciu 

15.12.2020 Studiu preliminar de piata pentru identificarea unei nevoi 

17.12.2020 Elemente de legislatia muncii pentru un antreprenor 

LUNA IANUARIE 2021 

Sesiuni de educatie economica si financiara pentru elevi organizate de ONG Junior Achievement 

20 .01.2021 Impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

27.01.2021 Webinar interactiv de orientare profesionala in STEM - UX Designer/Uncovered. 

29.01.2021 Webinar interactiv de orientare profesionala in STEM - Manager Proiect Informatic 

Perioada Decembrie- Ianuarie  îndrumarea elevei Voican Maria din clasa a X-a G  pentru 

participare cu lucrare la secțiunea creație plastică -  Concursul  Internațional Online ROMÂNIA  

ȘI  DIASPORA  –  O  SINGURĂ  TRĂIRE- 26.02.2021, Arad. 

 

A. CONCURSURI 

1. Concurs regional ”MESERIA - CALE SPRE SUCCES” Ediţia a IV-a, Galaţi, 26 martie 2021 

2. Concursul interregional “INFOTEHNICA” DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE - ediția a XIII-a, 28 

mai 2021, Roman  

B.COMPETIȚII 

În perioda 10-14 mai 2021, Școala de primăvară, Junior Achievement (JA) România, cu sprijinul 

OMV Petrom 

A. WEBINARII  Junior Achievement (JA) România 

10 martie (miercuri) Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor 

1 martie (joi) Fiscalitate – Antreprenor sau Salariat. Cum este mai avantajos? 

LUNA MARTIE 2021 

 2 martie, sesiunea interactiva de job shadowing Ne pregatim azi pentru  joburile de maine. 

http://jaromania.org/tabel/icalendar/webinar-interactiv-ja-romania-0310.ics
http://jaromania.org/tabel/icalendar/webinar-interactiv-ja-romania-0311.ics
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Susțin Educația Financiară în Comunitatea Mea 

23 martie Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor 

29 martie Legislație românească 

31 martie Planificarea finanțelor personale 

LUNA APRILIE  2021-Vacanță 

1.ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ 

15 aprilie Carduri și modalități moderne de plată 

16 aprilie Planificarea viitorului financiar: economii și investiții 

20 aprilie Bugetul personal și metode moderne de plată 

21 aprilie Planificarea finanțelor personale 

22 aprilie Job-ul meu în bancă: Analist financiar corporații 

23 aprilie Job-ul meu în bancă: Analist financiar 

2.ACTIVITĂȚI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIILE STEM 

14 aprilie Software Architect – Virtual Job Shadow   

19 aprilie Cum să lucrezi în echipă? 

20 aprilie Software Developer – Virtual Job Shadow 

27 aprilie Cum să-ți identifici punctele forte? Alegerea unei profesii pornind de la acestea 

LUNA MAI 2021 

05 mai „O carieră în domeniul resurselor umane” 

6 mai Ce presupune parcursul profesional în domeniul vânzărilor? 

6 mai Cum lucrăm în echipă? 

7 mai Cum funcționează o bancă? 

7 mai Credite inteligente  

10 mai Locul meu de muncă într-o bancă - Ofițer de cont 

10 mai Planul meu de carieră 

11 mai Cum îți creezi un CV? 

11 mai Job-uri în bancă – Director de agenție & Manager Departament 

12 mai Care sunt pașii pentru a ajunge expert contabil? 

13 mai Ce presupune o carieră în marketing? 

13 mai Un interviu de succes 

14 mai Construiește-ți cariera profesională – recomandări pentru tineri 

14 mai Ce vreau să devin după ce termin școala? 

17 mai Ce înseamnă să fii Contract Senior Analyst? 

17 mai Carduri și modalități  moderne de plată 
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18 mai Cum se desfășoară un interviu? 

18 mai Job-uri în bancă 

19 mai Job-uri în bancă – Coordonator vânzări Trezorerie 

20 mai Cum îmi dau seama ce meserie mi-ar plăcea? 

20 mai Abilități necesare în contextul actual 

21 mai Descoperă-ți interesele! 

24 mai Cum sa obtii jobul dorit? Secretele unui interviu reusit 

B. ATELIERE on-line interactive despre angajabilitate și oportunitățile oferite de piața muncii BAZA 

01- Asociatia CROS , Aprilie-Mai-Iunie 

PREMII OBTINUTE LA CONCURSURI  CU ELEVII - Prof. DAMIAN ADRIANA 

PREMIUL I- Concursul internațional on line România și diaspora – O  SINGURA TRAIRE - 

desfășurat la Arad - Eleva VOICAN MARIA 

PREMIUL I - Concursul național Infotehnica – desfașurat la ROMAN- Elevul PAPA FLORIN        

PREMIUL I - Concursul național "O viață fără riscuri securitatea și sănătatea mea!"- desfășurat la 

Ploiești - Elevele VOICAN MARIA, ION ALEXANDRA 

ALTE CONCURSURI 

CONCURS DE CREAȚIE „DINCOLO DE NORI” 

Pentru a sărbători Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, cercul „Valahia” a organizat la 

începutul lunii octombrie concursul de creație „Dincolo de nori”, cu două secțiuni, desene și postere. 

Au participat 10 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a X-a B, a XI-a E.  

Ambele secțiuni au avut același juriu, care a fost compus din prof. Carmen Mihaela Ion și elevii 

Corina Mihalache (clasa a X-a A), Carmen Maria Stan (clasa a X-a F), Iulian Gabriel Ene (clasa a X-a 

A). 

CONCURS DE DESENE ȘI POSTERE „HAPPY HALLOWEEN” 

La sfârșitul lunii octombrie a fost organizat concursul de desene și postere „Happy Halloween”. 

Au participat 36 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a E. 

La secțiunea desene, juriul a fost compus din prof. Daniela Bobeică, prof. Vasilica Stan, prof. 

Nicoleta Doina Nedelea și elevii Romina Moldovai (clasa a X-a E), Ioan Constantin Bulancea (clasa a 

XII-a A). 

La secțiunea postere, juriul a fost compus din prof. Carmen Mihaela Ion și elevii Corina 

Mihalache (clasa a X-a A), Carmen Maria Stan (clasa a X-a F) și Iulian Gabriel Ene (clasa a X-a A). 

CONCURS DE JURNALISM „POVEȘTI INTERESANTE DESPRE BUCUREȘTIUL DE 

IERI ȘI AZI” 
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În luna noiembrie a fost organizat Concursul de jurnalism „Povești interesante despre 

Bucureștiul de ieri și azi”. Au participat 11 elevi din clasele a IX-a B, a X-a A, a X-a B, a X-a F, a XI-

a A și a XI-a C. 

Juriul a fost format din prof. Alina Pandelescu, prof. Vasilica Stan, prof. Carmen Ion, prof. 

Nicoleta Nedelea și elevele Laura Baciu (clasa a XII-a A) și Romina Moldovai (clasa a X-a E). 

CONCURS DE ESEURI „ROMÂNIA DIN SUFLETELE NOASTRE” 

Cercul „Valahia” a sărbătorit Ziua Națională a României organizând concursul de eseuri 

„România din sufletele noastre” în luna decembrie. Au participat 15 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a 

F, a IX-a G, a X-a E, a X-a F. 

Juriul a fost format din prof. Mihaela Florea, prof. Daniela Bobeică, prof. Carmen Ion, prof. 

Vasilica Stan și președintele cercului, elevul Ioan-Constantin Bulancea (clasa a XII-a A). 

CONCURSUL DE POSTERE „OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE IARNĂ” 

La  sfârșitul lunii ianuarie a fost organizat concursul de postere „Obiceiuri şi tradiţii de iarnă”, la 

care au participat, cu 29 de postere, 26 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-

a F, a XI-a A, a XI-a C. 

Juriul a fost format din prof. Carmen Ion, prof. Ovidiu Albu, prof. Nicoleta Nedelea și elevii 

Corina Mihalache, Petrina Obaciu și Iulian Ene (clasa a X-a A). 

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „BUCUREȘTIUL ÎN CULORILE IERNII” 

În luna februarie a fost organizat concursul de fotografie „Bucureștiul în culorile iernii”. Au 

participat 40 de fotografii realizate de 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a 

X-a A, a X-a B, a XI-a C și a XI-a E. 

Juriul a fost format din prof. Stan Vasilica, prof. Albu Ovidiu, Moldovai Romina (clasa a X-a 

E), Barbu Elena (clasa a X-a F), Nartea Cristian (clasa a XI-a A) și Popescu Cristian (clasa a XI-a A). 

CONCURS DE AFIŞE „AM DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI !” 

În luna martie s-a desfășurat concursul de afișe „Am drepturi și responsabilități!”. Au participat 

20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a A, a 

XI-a E, a XII-a A. 

Juriul a fost format din elevii Mihalache Corina, Dina Sorina, Obaciu Petrina (clasa a X-A); 

Nichita Florentina, Moldovai Romina (clasa a X-a E); Barbu Elena, Nae Geanina (clasa a X-a F); 

Nartea Cristian, Popescu Cristian (clasa a XI-a A). 

CONCURS DE ESEURI „DE CE PLÂNGE PĂDUREA?” 

În luna mai s-a desfășurat concursul de eseuri „De ce plânge pădurea?”. Au participat 10 elevi 

din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a F, a XI-a E. 
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Juriul a fost format din prof. Ion Mihaela, prof. Bobeică Daniela, prof. Stan Vasilica, prof. 

Nedelea Nicoleta, prof. Albu Ovidiu. 

CONCURS DE JURNALISM „TURISM, CULTURĂ, CIVILIZAȚIE PE GLOB” 

În luna iunie s-a desfășurat concursul de jurnalism „Turism, cultură, civilizație pe Glob”. Au 

participat 21 de elevi din clasele a IX-a D, a IX-a G, a XI-a A, a XI-a C, a XI-a E. 

Juriul a fost format din prof. Simina Andora, prof. Pandelescu Alina, prof. Bobeică Daniela, 

prof. Stan Vasilica, prof. Albu Ovidiu. 

REVISTA „TIMP ȘI SPAȚIU” ȘI SITE-UL CERCULUI 

Cercul „Valahia” se bucură şi de scrierea revistei online „Timp și spațiu”. Au fost publicate 

numerele 14/septembrie 2020, 15/decembrie 2020, 16/martie 2021 și 17/iunie 2021. A fost actualizat 

site-ul www.cerculvalahia.ro, care are în prezent 15 pagini. 

 

 

 

IV. SATISFACEREA CERINŢELOR PĂRINŢILOR 

 

 În anul şcolar 2020-2021, în cadrul şedinţelor cu părinţii, la nivelul fiecărei clase, precum şi la 

şedinţele organizate cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, s-au aplicat chestionare şi au avut loc 

dezbateri cu privire atât la orientarea şcolară şi profesională a elevilor, cât şi la aspecte legate de 

viaţa şcolii, în general. Astfel, şi pe baza opţiunilor părinţilor, unitatea noastră de învăţământ 

(Comisia pentru curriculum, Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral) a realizat oferta 

educaţională pentru anul şcolar 2021-2022. S-a remarcat preferinţa părinţilor pentru profilul umanist 

- specializarea științe sociale și pentru profilul servicii, fapt în deplin acord cu tendinţele actuale ale 

pieţei muncii.  

 

 

 

V. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR 

 

În anul şcolar 2020-2021 d-na consilier psihopedagog Stan Vasilica a desfăşurat următoarele 

activităţi: a întocmit planul operaţional şi planul managerial al comisiei; a stabilit responsabilităţile 

fiecărui membru; a colaborat cu profesorii diriginţi în vederea informării acestora asupra opţiunilor de 

carieră pe care le au elevii; a aplicat o serie de chestionare de interese profesionale elevilor claselor 

terminale; a interpretat rezultatele chestionarelor şi le-a transmis elevilor; a consiliat elevii privind 

opţiunile şcolare şi de carieră, luând în considerare rezultatul chestionarului, aptitudinile, dar şi 

posibilităţile socio-culturale ale fiecăruia; a discutat cu părinţii asupra gradului de implicare pe care îl 

au în orientarea profesională a elevilor. 

 

 

http://www.cerculvalahia.ro/
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VI. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM      

 

        În anul şcolar 2020 – 2021 s-au aplicat următoarele planuri cadru: 

- Pentru învăţământul liceal, forma de învăţământ zi, filiera teoretică, Planurile – cadru de 

învăţământ pentru ciclul inferior şi superior al liceului, aprobate prin OMECI nr. 3410 din 

16.03.2009 

- Pentru învăţământul liceal, forma de învăţământ zi, filiera tehnologică, Planurile – cadru 

de învăţământ pentru ciclul superior al liceului aprobate prin OMECI nr. 3411 din 

16.03.2009 

- Pentru învăţământul liceal, forma de învăţământ zi, filiera tehnologică, Planurile – cadru 

de învăţământ pentru ciclul inferior  al liceului aprobate prin OMECTS nr. 3081 din 

27.01.2010 

- Pentru învăţământul liceal seral clasa a X-a, Planurile – cadru de învăţământ aprobate prin 

OMECTS nr. 3081 /27.01.2010 

- Pentru învăţământul liceal seral clasele XII-XIII Planurile – cadru de învăţământ aprobate 

prin OMECT nr.4051/24.05.2006 

  

VII. REZULTATELE PROCESELOR DE AUTOEVALUARE 

 

 PUNCTE TARI 

 

 unitatea şcolară dispune de întregul material curricular pentru fiecare nivel de şcolarizare, în 

funcţie de filieră şi profil (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare: 

manuale, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare); 

 oferta şcolii satisface nevoile tuturor elevilor; 

 profilul claselor în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii; 

 existenţa unui site al liceului; 

 personal didactic calificat în proporţie de 100%; 

 ponderea ridicată a cadrelor didactice cu grade didactice; 

 relaţiile interpersonale se bazează pe o atmosferă destinsă de încredere reciprocă într-un mediu 

curat; 

 există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice în arie; 

 centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului; 

 perfecţionarea cadrelor didactice în specialitate şi în didactica disciplinei; 

 utilizarea unor strategii didactice activ-participative, centrate pe elev, ce permit activizarea 

tuturor elevilor (analiza pe text, problematizarea, lucrul în echipă, activitatea independentă, 

studiul de caz, jocul de rol, brainstorming); 

 preocuparea pentru standardizarea evaluării, prin elaborarea descriptorilor de performanţă 

pentru fiecare clasă şi prin elaborarea de subiecte cu caracter unic pentru testările  sumative; 

 existenţa laboratorului de informatică şi a cabinetului AEL; 

 şcoala are bibliotecă cu un fond de carte actualizat, fiind conectată la reţeaua de Internet; 
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 şcoala dispune de laptop şi videoproiector la fiecare comisie metodică, ecrane de proiecţie în 

aproape toate clasele, tablă SMART ; 

 întâlniri semestriale cu Comitetul reprezentativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii 

individuale cu părinţii; 

 contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare; 

 organizarea serbării Zilei liceului, la care sunt invitaţi inspectori, reprezentaţi ai Primăriei, 

profesori şi elevi din alte şcoli; 

 evaluarea este diversificată, folosindu-se şi metode alternative ca proiectul şi portofoliul la 

fiecare clasă; 

 antrenarea unui număr mare de elevi în activităţi extracurriculare şi extraşcolare; 

 susţinerea de consultaţii şi meditaţii în vederea unei bune pregătiri a elevilor pentru examenul 

de bacalaureat, pentru elevii participanţi la olimpiade, cât şi pentru prevenirea insuccesului 

şcolar. 

 

PUNCTE SLABE 

 

 nevalorificarea la maximum a resurselor materiale; 

 dezinteresul elevilor faţă de parcurgerea bibliografiei obligatorii; 

 numărul mic de volume din dotarea bibliotecii care să răspundă cerinţelor programei şcolare;  

 puţine materiale în limbi străine în biblioteca şcolii: ziare, reviste, beletristică în limba engleză 

şi franceză, gramatici, dicţionare etc; 

 slaba implicare a părinţilor elevilor în actul educativ; 

 frecvenţa slabă la cursuri a elevilor de la seral; 

 slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolii; 

 număr scăzut de elevi participanţi la olimpiade şcolare; 

 în urma studierii calificativelor primite de elevi de la agenţii economici unde şi-au desfăşurat 

stagiile de practică s-a constatat că unii elevi au probleme de integrare în alte colectivităţi; 

 lipsa studiului individual al elevilor; 

 puţine interasistenţe la ore. 

 

 

 

VIII. ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA CEAC  

 

 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, organ consultativ al Consiliului  Profesoral şi 

al Consiliului de Administraţie în domeniul calităţii în Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” a 

funcţionat în anul şcolar 2020-2021 în următoarea componenţă: prof. Florea Mihaela (coordonator 

comisie), prof. Seciu Nela, prof. Tudosiu Mădălina; un reprezentant al Consiliul local sector 5-Laslo 

Mihail-Cristian, un reprezentant al Comitetului de Părinți-Gioană Ionela şi reprezentantul Consiliul 

Elevilor- Neațu Ștefania. 

 Atribuţiile comisiei au fost:  
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a) elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţie;  

b) elaborarea raportului (anual) de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară;  

c) elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  

d) cooperarea cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme 

abilitate sau instituţii similare din ţară ori din strainatate, potrivit legii. 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-membrii comisiei formaţi în domeniul 

asigurării calitaţii activităţii educative 

-supraîncărcarea cadrelor didactice membre 

ale acestei comisii cu un volum mare de 

muncă (elaborarea de documente, colec-

tarea de dovezi, realizarea de statistici) 

-elaborarea tuturor documentelor necesare 

asigurării calităţii în şcoală (manualul 

calităţii, Planul de îmbunătăţire pentru anul 

şcolar 2019-2020, formulare de monitori-

zare, chestionare) 

-lipsa fondurilor şi a mijloacelor materiale 

pentru susținerea eficientă a activității 

comisiei 

-comunicarea între membrii comisiei şi cu 

celelalte comisii din şcoală, utilizând o 

reţea de comunicare. 

-absența unui spațiu adecvat desfăşurării  

activității  în şcoală 

-toate cadrele didactice sunt evaluate 

periodic in programul de calitate şi se 

înregistrează îmbunătățiri 

 

- unitatea şcolară este bine cunoscută pe 

plan local prin intermediul site-ului şcolii 

pe care sunt postate şi documentele CEAC  

 

-şcoala dispune de o biblioteca proprie de 

cercetare şi există acces liber la o 

serie de proceduri realizate de membrii 

CEAC. 

 

Oportunităţi: buna colaborare cu echipa managerială, cu ISMB, cursurile de formare în domeniul 

calităţii organizate de CCD. 
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Ameninţări: fluctuaţiile de personal, lipsa fondurilor materiale pentru dezvoltarea activităţii de 

asigurare a calităţii. 

 

In perioada august-septembrie 2020 s-au intocmit Raportul de Evaluare  Internă pentru anul 

scolar 2019-2020, Raportul de Autoevaluare pentru anul şcolar 2019-2020 şi Planul de Imbunătățire 

pentru anul şcolar 2020-2021 . 

 În luna octombrie 2020, membrii CEAC au prezentat Raportul Anual de Evaluare Internă 

pentru anul şcolar 2019-2020, pe baza căruia s-a realizat Planul de imbunătăţire pentru anul şcolar 

2020-2021. 

Membrii CEAC au fost desemnați de conducerea şcolii să participe la întocmirea  materialelor 

pentru monitorizarea internă a Planului de Acțiune al Scolii. 

 Au avut loc şedinţe lunare, potrivit planificării activităţilor, au fost elaborate şi aplicate 

elevilor, părinților şi cadrelor didactice chestionare privitoare la calitatea activităţii unităţii noastre. 

Aceste chestionare au fost prelucrate şi concluziile vor constitui obiectul unui plan de măsuri pentru 

îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative din şcoala noastră.  

 Membrii comisiei au monitorizat activitatea comisiilor metodice şi de lucru din şcoală, 

pentru a contribui la îmbunătăţirea activităţii de asigurare a calităţii, pentru întocmirea şi înaintarea 

către ISMB a formularului de monitorizare internă din luna decembrie 2020, respectiv din lunile 

martie și iunie 2021, dar şi activități  specifice.                    

            Membrii CEAC Florea Mihaela, Secui Nela și Tudosiu Mădălina au eleborat următoarele 

proceduri operaționale: 

PO - privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum 

și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Colegiului Tehnologic “GRIGORE 

CERCHEZ” 

PO - privind izolarea elevilor bolnavi în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

PO - privind triajul elevilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

PO-modalitatea de colectare, validare, păstrare a condicii de prezență/fișe de prezență 

Pe tot parcursul anului școlar, membrii comisiei şi-au îndeplinit atribuţiile: au întocmit 

documentele de lucru ale comisiei, au colaborat cu comisiile metodice şi de lucru din şcoală, au 

monitorizat activitatea acestor comisii, au gestionat dovezile privitoare la activităţile desfăşurate, au 

gestionat situaţii statistice, au monitorizat baza de date cu parcursul absolvenţilor şi integrarea lor în 
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muncă, dar şi aplicarea procedurilor, au efectuat asistenţe la ore. Aceștia au făcut demersurile 

necesare pentru colectarea și transmiterea informațiilor necesare acreditării pentru cele două profiluri. 

 

IX. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 

În ideea optimizării activităţii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” în anul şcolar următor 

ne propunem atingerea următoarelor obiective:  

 Eliminarea punctelor slabe ale activităţii instructiv-educative identificate în anul şcolar 2021-

2022; 

 Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2022; 

 Intensificarea pregătirii suplimentare a elevilor în vederea promovării examenului de 

bacalaureat; 

 Organizarea de simulări ale examenului de bacalaureat, la fiecare disciplină; 

 Organizarea de activităţi demonstrative în cadrul fiecărei catedre; 

 Realizarea de asistenţe la ore conform prevederilor ROFUIP; 

 Atragerea unui număr mai mare de elevi pentru a participa la activităţile 

extraşcolare∕extracurriculare planificate; 

 Cresterea calităţii sistemului de informare şi consiliere profesională; 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din şcoală pentru asigurarea 

calităţii învăţământului profesional şi tehnic în vederea integrării profesionale a tinerilor; 

 Efienticizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate; 

 Facilitarea accesului la educaţie, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar pentru elevii din 

categoriile dezavantajate. 

 

 

Director, 

Prof. Crăciun Adi Nicoleta 


