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ARGUMENTUL ANALIZEI 
 

VIZIUNEA urmărită de Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea se enunță astfel: 

"Absolvenții să beneficieze de competențe profesionale ridicate care să-i facă 

căutați și disputați pe piața muncii, cu o cultură generală echilibrată, cu spirit critic și 

responsabilitate care să le permită o reconstrucție rațională a socialului românesc." 

          

Transpunerea acestei viziuni în realitate determină direcțiile organizaționale, principiile și 

metodele folosite într-un demers pe termen lung și este asigurată prin asumarea misiunii școlii noastre:  

MISIUNEA Colegiului Economic "Delta Dunării" Tulcea: 

"Competență   și   responsabilitate   a   personalului   care   să   ne   asigure   

posibilitatea desfășurării cu eficiență sporită a activităților școlare." 

 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2021 – 2022 a avut în vedere corelarea nevoilor de formare 

ale judeţului cu posibilitatea școlii de a satisface în mod optim și funcţional opţiunile elevilor și ale 

părinţilor, dar şi solicitările agenţilor economici cu care şcoala are încheiate contracte de colaborare. 

S-a urmărit:  

 Elaborarea unui program complex de pregătire profesională, flexibil, deschis inovaţiei 

permanente în vederea modernizării procesului educativ. 

 Dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social. 

 Prespecializarea în vederea integrării eficiente pe piaţa muncii sau învăţământului universitar. 

 Cultivarea toleranţei, dialogului, spiritului de echipă în scopul împlinirii personale a unei vieţi 

de calitate. 

 Formarea conştiinţei şi conduitei morale care să ne permită să devenim cetăţeni ai  Europei. 

 

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate pentru orice instituţie, organizaţie sau unitate de 

învăţământ, precum şi pentru angajaţii acestora. Calitatea în educaţie este asigurată prin planificarea şi 

realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, prin monitorizarea rezultatelor, prin evaluarea 

internă şi externă a acestora. Scopul principal îl constituie îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în 

educaţie. 

În centrul atenţiei noastre se află atât elevul, pe care îl dorim format, informat şi educat, pregătit 

pentru standardele pe care societatea viitorului le propune, cât şi persoanele adulte aflate într-o etapă a 

formării continue. 
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  Rezultatele evaluărilor constituie principalele repere la care se raportează, în egală măsură, elevii, 

profesorii şi părinţii, atunci când se doreşte o analiză obiectivă a cunoştinţelor şi competenţelor  

dobândite de elevi pe parcursul  perioadei de formare. 

I OBIECTIVELE ANULUI ŞCOLAR 2021-2022 

În anul şcolar 2021 – 2022, eforturile personalului didactic şi didactic auxiliar s-au îndreptat spre 

creşterea eficienţei procesului de învăţare, în aşa fel încât acesta să determine acumulări cantitative şi 

prefaceri calitative la nivelul formării competenţelor generale şi specifice ale elevilor noştri. Activitatea 

managerială generală are în vedere structurarea şi orientarea activității de la nivelul colegiului în aşa fel 

încât să realizeze următoarele obiective: 

1. Formarea competențelor prin asimilarea conținuturilor necesare și a unor tehnici calitative care 

să permită promovarea Examenului de certificare a calificării profesionale, în proporție de 

minimum 99% și a examenului de bacalaureat, de 75%.  

2. Orientarea activității educative pe oferirea și asimilarea valorilor educaționale pentru formarea 

de personalități echilibrate, active și creatoare, cu un comportament moral și civilizat, care să 

gestioneze activ și responsabil raporturile cu comunitatea, în plan economic, social și politic. 

3.  Promovarea acelor proiecte educaționale care sprijină obiectivele educaționale ale colegiului, 

prin cooperarea cu unități școlare din țară și din Uniunea Europeană. 

4. Promovarea riguroasă a programului de evaluare și asigrare a calității educației. 

5. Structurarea unui program special care să determine motivarea (re-motivarea) învățării, creșterea 

respectului de sine al elevilor și încrederea în valorile formative ale școlii. 

6. Creșterea participării la educație, reducerea absenteismului și abandonului școlar.  

7. Asigurarea securității elevilor și personalului, combaterea și prevenirea violenței școlare.  

8. Structurarea raporturilor de colaborare cu parteneri economici și educaționali, care să permită 

deschiderea școlii către problemele reale ale comunității și corectarea continuă demersului 

instructiv – educativ.  

9. Respectarea strictă a normelor sanitare și de protecție la nivelul colegiului, pentru limitarea 

îmbolnăvirilor cu virusul Sars Cov 2. 

 

Aceste ţinte am încercat să le atingem în condiţiile restructurării procesului de învăţământ ca 

urmare a  promovării Programului de reformă, de asigurare a calităţii şi intensificarea colaborării cu 

partenerii comunităţii locale, naţionale şi europene. 
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Obiectivul 1: Formarea competenţelor prin asimilarea conţinuturilor necesare şi a unor tehnici 

specifice de activitate la un nivel care să permită promovarea Examenelor de Certificare în 

proporţie de 99% şi a Examenului de Bacalaureat – 75%. 

 

 
INDICATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Procent de 

promovare 

bacalaureat 

78,79% 82,10% 73,76% 72,63% 82,12% 80,85% 80,92% 

Examen de 

certificare 

profesională nivel 3 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Examen de 

certificare 

profesională nivel 4 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

PROCENTE PROMOVARE BACALAUREAT 2022 
 

 
➢ Comparativ cu rezultatul examenului de bacalaureat 2021, procentul de promovare la nivelul 

colegiului a crescut cu doar 0,07 puncte procentuale (pp).  

➢ ÎN SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022 (91,92%)- promoția curentă rezultatele sunt mai mari cu 

21,67 pp celor consemnate în aceeaşi sesiune a anului 2020 şi cu 31,92 pp mai mari faţă de anul 

2019- sesiunea I. Procentul de promovare la nivelul şcolii este mai mare decât procentul la nivel 

de judeţ  cu 14,32pp, iar faţă de procentul la nivel naţional este crescut cu 11,92 pp. 

SESIUNEA IUNIE –

IULIE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nivel Naţional 72,90% 67,70%  63,78% 64,50% 68,90% 80 % 

Judeţul Tulcea 70,96% 67,19%  59,00% 64,80% 71,10% 77,6 % 

Colegiul Economic 76,73% 73,73%  60,00% 70,25% 79,69% 91,92 % 

➢ În sesiunea august-septembrie 2022 procentul de promovare a crescut faţă de anul trecut cu 

7,57pp, la nivelul şcolii, și este mai mare decât procentul la nivel de judeţ cu 4,16pp şi faţă de 

procentul la nivel naţional cu 7,46pp.  

➢ Acest aspect, respectiv procentul de promovare la examenul de Bacalaureat mai mare decât cel 

la nivel județean și național rămâne definitoriu și pentru păstrarea titlului de COLEGIU, în urma 

evaluării care are loc periodic la nivel de Inspectorat Școlar Județean și Ministerul Educației. 
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SESIUNEA AUGUST-

SEPTEMBRIE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nivel Naţional 28,30% 29,70%  30,64% 34,10% 32,90% 35,40 % 

Judeţul Tulcea 28,89% 28,45% - 32,91% 32,40% 38,70 % 

Colegiul Economic 35,48% 32,08%  44,16% 46,43% 35,29% 42,86 % 

 

 

 

 

 
 Cel mai mare procent de promovare s-a înregistrat la calificarea tehnician în activităţi 

economice, de 98% şi cel mai mic la tehnician în gastronomie, respectiv  58,33%. 

Se constată scăderea procentului de promovare BAC 2022 la doar 1 din cele 4 calificări 

profesionale care au participat la examen anul acesta, astfel: - 17,86 pp  la calificarea tehnician 

în gastronomie. 

La celelalte 3 dintre calificări se înregistrează o creștere, astfel: +7,26pp la tehnician 

activități economice, +2,01pp la tehnician în turism, și doar +0,46pp la tehnician în gastronomie. 
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➢ SITUAŢIE RESPINŞI BAC 2022- sesiunea I 

pe clase/discipline 

Clasa/ nr 

elevi 

înscriși 

Nepreze

ntați 

Promovaţi 

BAC 
RESPINŞI 

Respinși la: 

Lb. și lit. 

română 
Matematică Geografie 

Logică, 

argumentare și 

comunicare 

Economie 

XII A/ 24 - 24 0 0 0 0 0 0  

XII B/ 26 - 26 0 0 0 0 0 - 

XII C/ 22 - 18 3 2 0 0 1 - 

XII D/ 16 - 12 4 3 0 1 0 - 

XII E/ 13 - 11 1 1 0 1 0 - 

101 - 91 8 6 0 2 1 0 

 

Situație pe clase - după ambele sesiuni 

Clasa/ nr elevi înscriși la BAC Neprezentați 
Promovaţi 

BAC 
RESPINŞI 

XII A/ 25 - 24 1 

XII B/ 29 - 29 0 

XII C/ 26 - 22 4 

XII D/ 25 1 14 10 

XII E/ 27 - 17 10 

132 1 106 25 

0

6

2
1

0

Matematică Lb. română Geografie Logică Economie

SITUAȚIE CANDIDAȚI RESPINȘI PE DISCIPLINE 
- sesiunea iunie iulie 2022
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OBIECTIVUL NR. 2: Orientarea activității educative pe oferirea și asimilarea valorilor 

educaționale pentru formarea de personalități echilibrate, active și creatoare, cu un 

comportament moral și civilizat, care să gestioneze activ și responsabil raporturile cu comunitatea, 

în plan economic, social și politic, s-a realizat și prin: 

• tematica în cadrul orelor de dirigenţie;  

• identificarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; 

• identificarea de către cadrele didactice  a posibililor elevi participanţi; 

• stabilirea unui program de lucru suplimentar cu elevii capabili de performanță; 

• organizarea fazei pe şcoală a olimpiadelor din aria curriculară tehnologii. 

 

Participarea şi obţinerea de rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare. 

 

A. OLIMPIADE ȘCOLARE ȘI CONCURSURI CURRICULARE 
 

REZULTATE OLIMPIADE ŞCOLARE ȘI CONCURSURI CURRICULARE – 

FAZA NAȚIONALĂ  2021-2022 
 

NR. PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI CURRICULARE LA ETAPA NAȚIONALĂ:  

TOTAL = 5,  

din care:  locul I: = 1, locul al II -lea: -, locul al III - lea: = 1, menţiuni: = 2, premiul special: = 1. 

 

NR. 
CRT. 

NUME CLASA 
PROFESOR 

COORDONATOR 
CONCURS 

LOC/ 
PREMIU 

TIP 
CONCURS 

1.  
NIFANTI 
PETRE 

XII D CASIAN NADEA 
OLIMPIADA DE RELIGIE-CULT 

ORTODOX DE RIT VECHI, 
LIMBA RUSĂ 

I NAȚIONAL 

2.  
MORĂRAȘU 

SILVIU 
GABRIEL 

III B 

CHESARU 
NICOLETA 
MOCANU 
CAMELIA-
DOMNICA 

CONCURS NAȚIONAL PE 
MESERII/  TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE/ BUCĂTAR 
III NAȚIONAL 

3.  
BĂRLĂDEANU 
IOANA DIANA 

XII B 

BÂLEA DANIELA 
STEPAN ELENA 

IORDACHE 
LAURA-CRISTINA 

OLIMPIADA DIN ARIA 
CURRICULARĂ „TEHNOLOGII” 

- DOMENIUL ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, COMERȚ 

MENȚIUNE NAȚIONAL 

4.  
MANEA 

ANAMARIA 
XI C 

ȘERBAN LAURA 
AURELIA 

POPA ALINA 

OLIMPIADA DIN ARIA 
CURRICULARĂ „TEHNOLOGII” 

- DOMENIUL TURISM ȘI 
ALIMENTAȚIE 

MENȚIUNE NAȚIONAL 

5.  
ANDREI 

GABRIELA 
IZABELA 

X B 
PINTILIE CAMELIA 

NUCĂ NICOLAE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE 
LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

PREMIU 
SPECIAL 

NAȚIONAL 
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REZULTATE OLIMPIADE ŞCOLARE ȘI CONCURSURI CURRICULARE – 

FAZA JUDEȚEANĂ  2021-2022 

 
NR. PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI CURRICULARE LA ETAPA JUDEȚEANĂ:  

TOTAL = 36,  

din care:  locul I: = 10, locul al II -lea: = 8, locul al III - lea: = 8, menţiuni: = 8, altele: = 2. 

 
NR. 
CRT

. 
NUME 

CLA
SA 

PROFESOR 
COORDONATOR 

OLIMPIADĂ / CONCURS LOC/ PREMIU 

1.  NIFANTI PETRE XII D CASIAN NADEA 
OLIMPIADA DE RELIGIE-CULT ORTODOX 

DE RIT VECHI, LIMBA RUSĂ 
I 

2.  
MANEA 

ANAMARIA 
XI C ȘERBAN LAURA 

POPA ALINA 
OLIMPIADA „TEHNOLOGII” / TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 
I 

3.  
BĂRLĂDEANU 
IOANA DIANA 

XII B 

BÂLEA DANIELA 
STEPAN ELENA 

IORDACHE LAURA-
CRISTINA 

OLIMPIADA „TEHNOLOGII” / ECONOMIC 
ADMINISTRATIV, COMERȚ 

I 

4.  
MORĂRAȘU 

SILVIU GABRIEL 
III B 
prof 

CHESARU NICOLETA 
MOCANU CAMELIA 

CONCURS MESERII – „BUCĂTAR” I 

5.  
FILOMENCU 

CARLOTA IULIA 
XI E LAZĂR ALEXANDRA 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 
ȘCOLAR/ CROS 

I 

6.  
MANOLE 
VICENȚIU 

XI B ȘAPERA STERE 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR/ CROS 
I 

7.  
ANDREI 

GABRIELA 
IZABELA 

X B 
PINTILIE CAMELIA 

 
NUCĂ NICOLAE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

I 

8.  
SÎRBU IOANA 
ALEXANDRA 

XII B RADU LIVIU 
CONURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ 

APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 
I 

9.  COVRIG IULIAN X A RADU LIVIU 
CONURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ 

APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 
I 

10.  
PUȘCUȚĂ 

ALEXANDRA 
XII C ȘAPERA STERE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 
ȘCOLAR/ PENTATLON 

I 

11.  
SÎRBU IOANA 
ALEXANDRA 

XII B 

BÂLEA DANIELA 
STEPAN ELENA 

IORDACHE LAURA-
CRISTINA 

OLIMPIADA „TEHNOLOGII” / ECONOMIC 
ADMINISTRATIV, COMERȚ 

II 

12.  
DINCOV ALINA 

DANIELA 
III B 
prof 

CHESARU NICOLETA 
MOCANU CAMELIA 

CONCURS MESERII – „BUCĂTAR” II 

13.  
CONSTANTIN 

DENIS 
X PARASCHIV MIOARA 

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA 
ENGLEZĂ 

II 

14.  
MOCANU 
BOGDAN 
ȘTEFAN 

XI ANDRONIC DANIEL 
OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI 
II 

15.  RADU MARIA X ANDRONIC DANIEL 
OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI 
II 

16.  MICU LARISA XII B PINTILIE CAMELIA 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

II 

17.  
DRAGULSCHI 

DAVID 
IX B 

ANDRONIC 
LĂCRĂMIOARA 
NUCĂ NICOLAE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

II 

18.  
ECHIPA 

BASCHET 
BĂIEȚI 

 ȘAPERA STERE 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR/ BASCHET 
II 

19.  
ANGHEL 

ANDREI ALIN 
XII B 

BÂLEA DANIELA 
STEPAN ELENA 

IORDACHE LAURA-
CRISTINA 

OLIMPIADA „TEHNOLOGII” / ECONOMIC 
ADMINISTRATIV, COMERȚ 

III 

20.  
ARMĂSELU 

ALEXANDRU 
XII C CONSTANTIN ADINA 

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA 
ENGLEZĂ 

III 
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21.  
VLĂDUȘANU 

MARIN DANIEL 
XI A ȘAPERA STERE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 
ȘCOLAR/ TENIS DE MASĂ 

III 

22.  STAN ROBERT XI A ȘAPERA STERE 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR/ PENTATLON 
III 

23.  
CHISELEV 
CLAUDIA 

I A LAZĂR ALEXANDRA 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR/ CROS 
III 

24.  
CĂLUȚU-
DĂNILĂ 

CRISTIAN 
IX B 

ANDRONIC 
LĂCRĂMIOARA 
NUCĂ NICOLAE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

III 

25.  
IVANOV 

ȘTEFANIA 
MĂDĂLINA 

XI E 
ANDRONIC 

LĂCRĂMIOARA 
NUCĂ NICOLAE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

III 

26.  SÎRBU MARINA X B 
PINTILIE CAMELIA 

NUCĂ NICOLAE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

III 

27.  
GRECU MIHAI 

SORIN 
X B RADU LIVIU 

CONURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ 
APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

MENȚIUNE 

28.  
TURTOI ALEXIA 

MIRUNA 
XI CONSTANTIN ADINA 

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA 
ENGLEZĂ 

MENȚIUNE 

29.  
RAICU 

ROXANA-IOANA 
X B 

PINTILIE CAMELIA 
NUCĂ NICOLAE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

MENȚIUNE 

30.  RADU MARIA X B 
PINTILIE CAMELIA 

NUCĂ NICOLAE 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 
INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

MENȚIUNE 

31.  MICU LARISA XII B PINTILIE CAMELIA 
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE 

VIAȚĂ”-NIVEL II 
MENȚIUNE 

32.  
VOLOGA PAUL 

ȘTEFAN 
XI ANDRONIC DANIEL 

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI 

MENȚIUNE 

33.  
NISTOR DENISA 

ELENA 
X ANDRONIC DANIEL 

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI 

MENȚIUNE 

34.  VASILE MIHAI X ANDRONIC DANIEL 
OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI 
MENȚIUNE IV 

35.  
MANOLE 
VICENȚIU 

XI B ȘAPERA STERE 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR/ PENTATLON 
V 

36.  MICU LARISA XII B PINTILIE CAMELIA 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE 

CRITICĂ „TINERII DEZBAT” 2022 
SECȚIUNEA ÎNCEPĂTORI 

VORBITORUL 
TURNEULUI 1 
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B.  CONCURSURI EXTRACURRICULARE 2021-2022 

   

CONCURSURI EXTRACURRICULARE 

INTERNAȚIONALE, NAŢIONALE, REGIONALE ŞI JUDEŢENE  

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
NR. PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI EXTRACURRICULARE LA ETAPA 

INTERNAȚIONALĂ:  

TOTAL = 4,  

din care:  locul I: -, locul al II -lea: -, locul al III - lea: = 4, menţiuni: -, premiul special: -. 

 
NR. PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI EXTRACURRICULARE LA ETAPA NAȚIONALĂ:  

TOTAL = 14,  

din care:  locul I: 7, locul al II -lea: = 4, locul al III - lea: = 1, menţiuni: -, premiul special: -, participare 

= 2. 

 

NR. PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI EXTRACURRICULARE LA ETAPA REGIONALĂ:  

TOTAL = 7,  

din care:  locul I: -, locul al II -lea: = 1, locul al III - lea: = 3, menţiuni: = 2, premiul special: = 1. 

 

NR. PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI EXTRACURRICULARE LA ETAPA JUDEȚEANĂ:  

TOTAL = 15,  

din care:  locul I: 3, locul al II -lea: -, locul al III - lea: = 5, menţiuni: = 5, premiul special: = 2. 

 

 

NR. 
CRT. 

NUME CLASA 
PROFESOR 

COORDONATOR 
CONCURS LOC/ PREMIU 

TIP ETAPĂ 
CONCURS 

1.  
RĂCHITOSU 

MARIAN 
DANIEL 

X A PARASCHIV 
MIOARA 

BESAFENET OLYMPIAD III 
INTERNAȚIONALĂ 

2.  
IACOBLEV 
MARIAN 
NICOLAS 

IX C  PARASCHIV 
MIOARA 

BESAFENET OLYMPIAD III 
INTERNAȚIONALĂ 

3.  
CONSTANTIN 

DENIS EMILIAN 
X C PARASCHIV 

MIOARA 
BESAFENET OLYMPIAD III 

INTERNAȚIONALĂ 

4.  
BUTILCHIN 
ROBERT 

IX C  PARASCHIV 
MIOARA 

BESAFENET OLYMPIAD III 
INTERNAȚIONALĂ 

5.  
GÎLEA 

CĂTĂLINA 
IRINA 

X C LUNGU MIHAELA 
CONCURS „NATURA 

INSPIRĂ ȘI DĂRUIEȘTE” 
I NAȚIONALĂ 

6.  

FE 
BACKWOODS 

SRL 

XI B LUNGU MIHAELA COMPETIȚIA „DIN VIRTUAL 
ÎN REAL PRIN FIRMELE DE 
EXERCIȚIU” – SECȚIUNEA 

PAGINA WEB 

I  

NAȚIONALĂ 

7.  

FE STAR MOB 
SRL 

XI B LUNGU MIHAELA COMPETIȚIA „DIN VIRTUAL 
ÎN REAL PRIN FIRMELE DE 
EXERCIȚIU” – SECȚIUNEA 

PAGINA WEB 

I  

NAȚIONALĂ 

8.  

FE ICEECO 
SRL 

XI B LUNGU MIHAELA COMPETIȚIA „DIN VIRTUAL 
ÎN REAL PRIN FIRMELE DE 
EXERCIȚIU” – SECȚIUNEA 

PAGINA WEB 

I  

NAȚIONALĂ 

9.  

FE ROYAL ICE 
SRL 

XI B LUNGU MIHAELA COMPETIȚIA „DIN VIRTUAL 
ÎN REAL PRIN FIRMELE DE 
EXERCIȚIU” – SECȚIUNEA 

PAGINA WEB 

I  

NAȚIONALĂ 

10.  

FE RED ROSE 
SRL 

XI E STEPAN ELENA COMPETIȚIA „DIN VIRTUAL 
ÎN REAL PRIN FIRMELE DE 
EXERCIȚIU” – SECȚIUNEA 

PAGINA WEB 

I  

NAȚIONALĂ 

11.  
FE RED ROSE 

SRL 
XI E STEPAN ELENA COMPETIȚIA ON-LINE „DIN 

ȘCOALĂ SPRE REALITATE – 
PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU”- 

I 
NAȚIONALĂ 
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ȘECȚIUNEA „CEA MAI BUNĂ 
PREZENTARE” 

12.  
STRUGARIU 

CLAUDIU 
XII D LUNGU MIHAELA 

CONCURS „NATURA 
INSPIRĂ ȘI DĂRUIEȘTE” 

II NAȚIONALĂ 

13.  FLOREA IULIAN X B BÂLEA DANIELA 
CONCURS NAȚIONAL  

 „CON-TIC” 
SECȚIUNEA CONTABILITATE 

II NAȚIONALĂ 

14.  

RĂCHITOSU 
MARIAN 
DANIEL 

X A LUNGU MIHAELA  ȘCOALA DE PRIMĂVARĂ - 
EDUCAȚIE 

ANTREPRENORIALĂ  
JA & ME 

II 

NAȚIONALĂ 

15.  

1.GÎDAN C. 
ANDREI-

LAURENȚIU 
2.MARCU 

ALEXANDRU 
3.BOGDAN 
SEBASTIAN 

CONSTANTIN 
4.MANGALAGIU 

DASCĂLU 
VIOREL 

5. COADĂ 
CĂTĂLIN 
FLORIN 

X A LUNGU MIHAELA  ȘCOALA DE PRIMĂVARĂ - 
EDUCAȚIE 

ANTREPRENORIALĂ  
JA & ME 

II 

NAȚIONALĂ 

16.  
MORARU 
ANDREEA 

X A ANDRONIC 
LĂCRĂMIOARA  

CONCURSUL CALIGRAFII 
TEMATICE: OTILIA CAZIMIR 

III 
NAȚIONALĂ 

17.  
DRĂGUȚ 
ADRIAN 

XI C ȘERBAN LAURA COMPETIȚIA NAȚIONALĂ 
SOCIAL INNOVATION RELAY 

- PLANUL DE AFACERI  
PARTICIPARE NAȚIONALĂ 

18.  
AVRAM 
DENISA 

FLORENTINA 

XI B BÂLEA DANIELA CONCURS NAȚIONAL 
ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU! PARTICIPARE NAȚIONALĂ 

19.  RADU MARIA X B BÂLEA DANIELA 
CONCURS NAȚIONAL  „CON-

TIC” – SECȚIUNEA 
CONTABILITATE 

II REGIONALĂ 

20.  FLOREA IULIAN X B BÂLEA DANIELA 
CONCURS NAȚIONAL  „CON-

TIC” – SECȚIUNEA 
CONTABILITATE 

III REGIONALĂ 

21.  

FE ROYAL ICE 
SRL 

XI B LUNGU MIHAELA TÂRGUL REGIONAL AL 
FIRMELOR DE EXERCIȚIU 
„ANTREPRENORIAT PRIN 
FIRMELE DE EXERCIȚIU” – 
SECȚIUNEA CEA MAI BUNĂ 

PAGINĂ WEB 

III  

REGIONALĂ 

22.  

FE RED ROSE 
SRL 

XI E STEPAN ELENA COMPETIȚIA ON-LINE „DIN 
ȘCOALĂ SPRE REALITATE – 
PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU”- 

CEL MAI BUN SPOT 

III 

REGIONALĂ 

23.  SÎRBU MARINA X B BÂLEA DANIELA 
CONCURS NAȚIONAL  „CON-

TIC” – SECȚIUNEA 
CONTABILITATE 

MENȚIUNE REGIONALĂ 

24.  

FE STARS SRL XI B LUNGU MIHAELA TÂRGUL REGIONAL AL 
FIRMELOR DE EXERCIȚIU 
„ANTREPRENORIAT PRIN 
FIRMELE DE EXERCIȚIU” - 
SECȚIUNEA CEL MAI BUN 

SPOT 

MENȚIUNE  

REGIONALĂ 

25.  

FE ICEECO 
SRL 

XI B LUNGU MIHAELA TÂRGUL REGIONAL AL 
FIRMELOR DE EXERCIȚIU 
„ANTREPRENORIAT PRIN 
FIRMELE DE EXERCIȚIU” – 
SECȚIUNEA CEA MAI BUNĂ 

PREZENTARE PPT 

PREMIUL 
SPECIAL  

REGIONALĂ 

26.  
AVRAM 
DENISA 

FLORENTINA 
XI B BÂLEA DANIELA 

CONCURS NAȚIONAL 
„ALEGE! ESTE DREPTUL 

TĂU” 
I JUDEȚEANĂ 

27.  

ECHIPĂ 
DRAGOBETE 

 PURCHEREA 
LAURENȚA LILI 

„DE DRAGOBETE 
SĂRBĂTOREȘTE 

ROMÂNEȘTE”/ CINE ȘTIE 
CÂȘTIGĂ 

I 

JUDEȚEANĂ 

28.  

MANOLE 
VICENȚIU 

XI B  ȘAPERA STERE CROSUL ZILEI OLIMPICE I 

JUDEȚEANĂ 

29.  

ECHIPA 
PHOEBUS 

 PINTILIE 
CAMELIA  

„CÂNT ȘI DANSEZ PENTRU 
LICEUL MEU„- DANS 

III 

JUDEȚEANĂ 
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30.  

ECHIPA 
PHOEBUS 

 PINTILIE 
CAMELIA  

„CÂNT ȘI DANSEZ PENTRU 
LICEUL MEU„- CANTO 

III 

JUDEȚEANĂ 

31.  

IVANOV 
EVELINA 

IX C   FESTIVAL-CONCURS 
JUDEȚEAN DE MUZICĂ 

UȘOARĂ „RITMUL MUZICII” 

III 

JUDEȚEANĂ 

32.  

STAMATE 
ELENA 

XI C SMOLEI 
MARIANA 

FESTIVAL JUDEȚEAN DE 
TEATRU „CARAGIALE, 

CONTEMPORANUL 
NOSTRU” - REGIE 

III  

JUDEȚEANĂ 

33.  

DRĂGAN MIHAI 
 

 RUSU ANISIA 
GABRIELA 

XI C 
ȘERBAN LAURA 

AURELIA 

CONCURS NAȚIONAL „ȘTIU 
ȘI APLIC” – SECURITATEA ȘI 
SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE 

DESPRINDE DE PE BĂNCILE 
ȘCOLII 

III JUDEȚEANĂ 

34.  
TUCALIC 
MIHAIL 

XI E 
MOCANU 
CAMELIA 
DOMNICA 

CONCURS NAȚIONAL „MADE 
FOR EUROPE” 

MENȚIUNE  JUDEȚEANĂ 

35.  
TUCALIC 
MIHAIL 

XI E 
MOCANU 
CAMELIA 
DOMNICA 

CONCURS NAȚIONAL 
„ALEGE! ESTE DREPTUL 

TĂU” 
MENȚIUNE  JUDEȚEANĂ 

36.  
JECU DAN 
CRISTIAN 

X C 
PURCHEREA 

LAURENȚA LILI 

CONCURS NAȚIONAL 
„ALEGE! ESTE DREPTUL 

TĂU” 
MENȚIUNE JUDEȚEANĂ 

37.  

MIRON 
ROBERT MIHAI 

MICU 
CĂTĂLINA 

LARISA 
BĂRLĂDEANU 
IOANA DIANA 

X B 
XII B  
XII B 

PINTILIE 
CAMELIA 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
ARGUMENTARE, 

DEZBATERE ȘI GÂNDIRE 
CRITICĂ „TINERII DEZBAT” 

2022 SECȚIUNEA 
ÎNCEPĂTORI 

MENȚIUNE JUDEȚEANĂ 

38.  

SAVA MATEI 
POIDA CODRIN 

MITITELU 
BIANCA 

XI A 
X D 
X D 

PURCHEREA 
LAURENȚA LILI 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
ARGUMENTARE, 

DEZBATERE ȘI GÂNDIRE 
CRITICĂ „TINERII DEZBAT” 
2022 SECȚIUNEA AVANSAȚI 

MENȚIUNE JUDEȚEANĂ 

39.  

HAPPY ART 
(STAMATE 
ANICUȚA, 
MOCANU 

MIHAI, 
DRĂGAN 

MIHAI, 
MUSTAFA 

ATEMA  

XI C SMOLEI 
MARIANA 

FESTIVAL JUDEȚEAN DE 
TEATRU „CARAGIALE, 

CONTEMPORANUL 
NOSTRU” - PERSONAL 

COLECTIV 

PREMIU 
SPECIAL 

JUDEȚEANĂ 

40.  

MATFEI 
ROBERT 

XI C SMOLEI 
MARIANA 

FESTIVAL JUDEȚEAN DE 
TEATRU „CARAGIALE, 

CONTEMPORANUL 
NOSTRU” - EDITARE 

IMAGINE 

PREMIU 
SPECIAL 

JUDEȚEANĂ 
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Pentru a realiza OBIECTIVUL NR. 3 - Promovarea acelor proiecte educaționale care sprijină 

obiectivele educaționale ale colegiului, prin cooperarea cu unități școlare din țară și din Uniunea 

Europeană, s-au întreprins mai multe activități. 

 În anul școlar 2021-2022, la nivelul Colegiului Economic "Delta Dunării", pe lângă 

activitățile la proiectele implementate deja, s-au desfășurat activități de informare și formare cu privire 

la posibilitatea accesării fondurilor europene prin proiecte care oferă oportunitatea dezvoltării 

competențelor profesionale elevilor liceului, în primul rând, și perfecționarea continuă a personalului 

didactic încadrat. Astfel, au fost direcționate email-uri cu conținut informativ: cursuri de informare, 

webinare, posibili parteneri în proiecte.  

Încă de începutul anului școlar 2018-2019, în cadrul programului Erasmus+, acțiunea cheie KA2, 

s-a derulat proiectul „Let’s Live and Move Consciously in our Europe” („Să trăim și să ne mișcăm 

conștient în Europa noastră”) - acronim LLMCE, proiect în care școala noastră a fost coordonator și 

a avut ca parteneri 3 școli din țări ale Uniunii Europene (Italia, Portugalia și Croația) care au avut acces 

la acest program. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 36 luni, conform calendarului prestabilit, iar la 

sfârșitul anului școlar 2020-2021 acesta s-a finalizat. 

 

 

În anul școlar 2021-2022, în cadrul proiectului au avut loc raportarea finală pe platforma Mobility 

Tool. Raportul Final a fost elaborat la termen, până la data de 30.10.2021. 

 

  

  



- 14 - 

 

 Încă din septembrie 2017, la nivel școlii noastre s-a demarat sub-proiectul „PROGRAM 

PENTRU SUCCES” din cadrul programului R.O.S.E. (Romanian Secondary Education), un program 

ce a avut ca scop creșterea ratei promovabilității la examenul de bacalaureat, reducerea abandonului 

școlar și o mai bună inserție pe piața muncii a absolvenților. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 5 ani 

școlari, finalizându-se în anul școlar anterior.   

 Cele mai importante activități pedagogice și de sprijin efectuate în anul școlar 2021-2022 au 

fost următoarele: 

 

ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN 

A I  ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN 

A I.1. TESTAREA INIȚIALĂ  LA LB. ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  ȘI MATEMATICĂ - cls. IX- XII 

A I.2 TESTAREA PSIHOPEDAGOGICĂ  

A I.3 DIAGNOZA TESTĂRII PSIHOPEDAGOGICE:   

A I.4 DIAGNOZĂ FINALĂ 

A II – Activități extrașcolare și extracurriculare 

 

ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT  

- Participarea la consultări/instruiri telefonice sau on-line cu monitorul desemnat; 

- Participarea la consultări/instruiri telefonice sau on-line cu mentorul desemnat; 

- Oferirea de asistență pentru realizarea activităților; 

- Realizarea și transmiterea unor adrese către cei implicați în proiect; 

- Întocmirea fișelor de pontaj pe baza condicilor de prezență;  

- Controlul permanent al realizării activităților, urmărind încadrarea în termenele  prevăzute; 

- Întocmirea ultimului Raport tehnic de progres. 

 

 

 

 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar/ 
Romania Secondary Education Project 

(ROSE) 

 

„PROGRAM PENTRU SUCCES” 
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PROIECTE POCU - Proiecte cofinanțate din Fondul social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
Axă prioritară: 6. Educaţie şi competenţe 

Obiectivul specific: 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și 

ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI 

 

Proiectul „ACCES- Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica – 

ITI DELTA DUNĂRII” 

Beneficiar: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Municipiul Buzău 

Partener 1: Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea 

 

Grup tinta si Activitati 

Grup tinta 

Din punct de vedere al categoriei si dimensionarii, grupul-tinta (GT) vizat cuprinde 116 elevi din 

invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3-4, calificarile profesionale Tehnician in 

Gastronomie, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, inmatriculati in cadrul Partenerului 1 

(institutie publica de invatamant liceal, profesional, acreditata din reteaua nationala, ISCED3) 

(municipiul Tulcea, judetul Tulcea, teritoriul ITI Delta Dunarii), carora le sunt adresate actiuni 

complexe si integrate in vederea asigurarii unei sustenabilitati a interventiei. 

 

Activitati 

A.1. Organizarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de invatare la locul de 

munca pentru elevi scolarizati in domeniile de pregatire profesionala tehnician in gastronomie, ospatar 

(chelner) vanzator in unitati de alimentatie 

A.2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de informare si consiliere profesionala a elevilor 

scolarizati in domeniile de pregatire profesionala tehnician in gastronomie, ospatar (chelner) vanzator 

in unitati de alimentatie 

A.3. Activitati de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de 

pregatire profesionala tehnician in gastronomie, ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, 

pentru facilitarea tranzitiei elevilor isced 2-3 (nivel de calificare 3-4) de la educatie la un loc de munca 

A.4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire 

profesionala tehnician in gastronomie, ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie 

A.5. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, control si 

evaluare) (activitate transversala) 

A.6. Activitati aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului (activitate transversala) 

A.7. Informarea si publicitatea privind obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului (activitate 

transversala) 
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Proiectul „STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN DELTA”  

Beneficiar: S.C. COMPLEX DELTA S.R.L. Tulcea 

Partener (furnizor grup țintă): Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea 

Proiectul „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI IN DELTA” a avut ca obiectiv general creșterea 

gradului de angajabilitate a elevilor din teritoriul ITI Delta Dunării prin participarea a 102 elevi la 

programe de învățare la locul de muncă. 

Proiectul a fost implementat timp de 24 de luni, între 28 octombrie 2020 și 27 octombrie 2022, de către 

Beneficiarul COMPLEX DELTA S.R.L. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului au fost: 

1. Obiectivul specific 1(OS_1): Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unității de învățământ 

implicate prin încheierea și operationalizarea de parteneriate pentru practică. 

2. Obiectivul specific 2(OS_2): Dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru 

menținerea competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați. 

3. Obiectivul specific 3(OS_3): Dezvoltarea competențelor profesionale specifice elevilor din sectorul 

turismului, ecoturismului, procesarea alimentelor și băuturilor, în vederea creșterii inserției lor pe piața 

muncii. 

GRUPUL TINTA vizat a fost alcătuit din 102 elevi din clasele IX-XII înmatriculați la liceu 

tehnologic/ școală profesională, cu domiciliul în teritoriul ITI DD, cu specializări relevante pentru a 

activa în domeniul turism și ecoturism, procesarea alimentelor și bauturilor. Cel puțin 11 persoane din 

GT au fost reprezentate de elevi din mediul rural. 

Elevii au provenit din liceu și școala profesionalp, ISCED 2 si 3, nivel de calificare 3. Mediul de 

rezidență din care a provenit GT: rural și urban, din teritoriul ITI DD. 

REZULTATELE AȘTEPTATE ale Proiectului au fost: 

1. Cel putin 1 parteneriat pentru practică redactat și semnat; 

2. 102 convenții de practică semnate;  

3. Instrument de testare a competențelor necesare inserției pe piața muncii aplicat GT; 

4. 102 rapoarte individuale de consiliere privind evoluția profesională; 

5. 102 caiete de practică ale elevilor; 

6. 102 adeverințe/portofolii de practică; 

7. 102 instrumentare metodologice ale tutorilor; 

8. 1 planificare a stagiilor de practică; 

9. Fișele de prezență; 

10. Fisele de pontaj ale tutorilor:  

11. 102 de teme de proiect adecvate specializării fiecărui elev; 

12. 102 dosare cu documente din timpul praciticii (caiete de practică, evaluari ale tutorilor etc.); 

13. Regulament de organizare a compețitiei pentru selecția și premierea celor mai buni elevi 

practicanți; 

14. Grila de evaluare a proiectelor; 

15. Raportul de evaluare a proiectelor; 

16. 102 de premii acordate; 

17. 2 work-shop-uri organizate cu echipa proprie pentru analiza rezultatelor intermediare; 

18. 2 excursii organizate pentru elevii din stagiile de practică la târgurile naționale de turism; 

19. O campanie de informare și promovare a proiectului derulata în vederea atragerii grupului țintă; 

20. Raportul de analiză, ce cuprinde concluziile și recomandarile 

necesare crearii unui sistem de informare coordonată, în ambele 

sensuri, de la companii/sectorul privat catre rețeaua unităților de 

învățământ, privind nevoile lor de instruire, precum și de la 

unitatile de învățământ către întreprinderi pentru a răspunde 

nevoilor actuale ale pieței muncii la nivel teritorial pentru ITI DD. 

21. Activitati indirecte, pentru experți și echipa de management, 

derulate de personalul suport. 
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Alte proiecte și parteneriate educaționale încheiate, se regăsesc în tabelele următoarer: 

 

 
 

Denumire parteneriat/proiect 
Profesor 

coordonator 
Clasa  

Programul internațional JA Economia și succesul Lungu Mihaela X A, B, C, D, E, F 

Programul JAR - Educație antreprenorială Lungu Mihaela X A, B, C, D, E, F 

Programele JAR Orientare profesională, STEM și educație financiară Lungu Mihaela XII D 

Programul JAR Finanțe personale și servicii financiare- Educație 

financiară 

Lungu Mihaela X A, B, C, D, E, F 

Bâlea Daniela a XII-a, a XI-a 

Programul JAR - Un viitor sigur / Safe journey - Educație economică și 

financiară Bâlea Daniela a XII-a B 

Programul JAR - Succesul profesional - Educație pentru orientare 

profesională 

Bâlea Daniela a XII-a B 

Șerban Laura XI C 

 

 

Denumire parteneriat/proiect Partener Profesor coordonator 

Orientarea elevilor de clasele a 

XII-a 

Universitatea Dunărea de Jos” din Galați Mocanu Camelia Domnica 

Simpozion Iorghiana 150 Școala Gimnazială nr. 12 Pavel Violeta 

Prevenire trafic de persoane și 

exploatare sexuală 

Asociația Eliberare Purcherea Laurența 

Stepan Elena 

„Să vorbim despre bani și bănci” 

(clase: a XI-a A, B, C, D, E și a 

XII-a A, B, C, D, E) 

Banca Națională a României - Agenția 

Brăila Bâlea Daniela 

Proiect educațional județean 

”Resurse educaționale deschise 

pentru disciplinele tehnologice 

TehnoRED - varianta extinsă” ISJ Tulcea 

Mocanu Camelia 

 (coordonator profil Servicii) 

Parteneriat pentru educație „Artă 

și Viață” Asociația Artă și Viață Galați Lungu Mihaela 

Proiectul interjudețean „Bucuria 

Învierii Domnului” 

Șc Gimnazială Prof. Paul Bănică, 

Târgoviște Lungu Mihaela 

Proiectul „Response- Ability” Asociația Art Revoluțion București Lungu Mihaela 

Proiect educațional național 

„Importanța jocului didactic în 

învîțământul preuniversitar” Editura D.-ART Pitești  Lungu Mihaela 
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Obiectivul 4: Promovarea riguroasă a Programului de evaluare şi asigurare a calităţii. 

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Colegiului Economic „Delta 

Dunării” Tulcea, a avut pentru anul şcolar 2021-2022 următoarea componenţă: 

 

1. Prof. MOCANU CAMELIA – DOMNICA  coordonator al activităţii operative; 

2. Prof. BÂLEA DANIELA  – membru; 

3. Prof. ȘERBAN LAURA-AURELIA  – membru; 

4. Prof. PAVEL VIOLETA  – membru; 

5. Prof. CHESARU NICOLETA – reprezentant sindicat; 

6. Prof. PURCHEREA LAURENŢA – LILI  – reprezentant al minorităţilor; 

7. SICRIERU ANDREEA – președintele Consiliului elevilor; 

8. VÂLCU DUMITRU –  reprezentant al Consiliului Local Tulcea; 

9. CÂRLAN IULIANA  – reprezentant al Comitetului de Părinţi.  

 

În anul şcolar 2021-2022 s-au desfăşurat următoarele activităţi de către membrii CEAC: 

- Întocmirea RAEI 2020-2021 şi planul de îmbunătăţire. Raportul anual de evaluare internă a 

fost validat atât în Consiliul de administraţie, cât şi în Consiliul Profesoral; 

- Pregătirea şi derularea vizitelor de validare a raportului procesului de autoevaluare 2020-

2021; 

- Planul de acţiune al Şcolii 2021-2025; 

- Crearea bazei de date privind inserţia profesională pentru promoţia 2021; 

- Inițializarea RAEI 2021-2022 şi introducerea de activităţi, prin înregistrarea electronică pe 

platforma  https://calitate.aracip.eu,  

- Actualizarea pe platforma ARACIP, pentru noul an şcolar 2021-2022, a datelor precum: 

▪ DOCUMENTE DE ÎNFIINŢARE 

▪ DOCUMENTE DE FUNCŢIONARE ŞI RESURSE MATERIALE 

▪ RESURSE UMANE 

▪ OFERTA EDUCAŢIONALĂ ŞI REZULTATE EDUCAŢIONALE 

▪ PLANIFICARE INTERNĂ 

▪ SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

 

  

https://calitate.aracip.eu/
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ANALIZA SWOT – 

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

  
 

PUNCTE TARI 

 

✓ Actualizarea regulamentului de funcţionare; 

✓ Stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al 

comisiei; 

✓ Realizarea Raportului Anual de Evaluare 

Internă a Calităţii Educaţiei pentru anul şcolar 

anterior;  

✓ Realizarea Raportului Procesului de 

Autoevaluare; 

✓ Realizarea Planului de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei pentru anul şcolar 2021-2022; 

✓ Utilizarea platformei https://calitate.aracip.eu;   

✓ Revizuire PAS; 

✓ Întocmirea şi raportarea documentelor la timp; 

✓ Majoritatea membrilor comisiei CEAC au 

participat la cursuri de formare ale ARACIP. 

 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

- Slaba promovare a comisiei în rândul 

elevilor, părinţilor, partenerilor; 

- Unele activităţi din cadrul planului de 

îmbunătăţire sunt în întârziere conform 

graficului stabilit anterior; 

- Aplicarea chestionarelor de evaluare a 

satisfacţiei beneficiarilor; 

- Nu s-au realizat noi proceduri. 

- Nerevizuirea avizierului CEAC situat 

lângă Cancelaria profesorilor din corpul A. 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Site-ul ARACIP şi al ISJ-ului pentru 

consultare şi informare;  

 Colaborarea dintre membrii comisiei; 

 Dorinţa de perfecţionare a competenţelor 

impuse de legea asigurării şi evaluării 

calităţii.  

 Acces informaţional; 

 Existenţa resurselor materiale. 

 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

 

o Lipsa propunerilor şi iniţiativelor 

personale ale cadrelor didactice pentru 

optimizarea procesului instructiv – 

educativ, privind calitatea în educaţie; 

o Lipsa timpului – toţi membrii comisiei 

sunt implicaţi şi în alte activităţi sau au şi 

alte sarcini.  

 

 
OBIECTIVUL 5. Structurarea unui program special care să determine motivarea (re-motivarea) 

învățării, creșterea respectului de sine al elevilor și încrederea în valorile formative ale școlii. 

 

Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost respectate/aplicate diverse măsuri, printre care și: 

- Activitatea educativă a urmărit formarea elevilor ca personalităţi autonome şi creatoare prin 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii acestora; 

https://calitate.aracip.eu/
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- Prin toate componentele sale, Programul activităților educative, a urmărit realizarea a două 

scopuri fundamentale: - creșterea performanței școlare a elevilor; - structurarea unui 

comportament civilizat și responsabil;  

- Activitatea educativă desfăşurată la nivelul claselor, s-a structurat în funcţie de conţinutul 

programei „Orientare şi Consiliere” aprobată prin  O.M.EC.T  nr. 5286/09.10.2006 şi a 

O.M.E.C.I. 5132/10.09.2009; 

- În proiectarea și realizarea activității educative, profesorii diriginți vor apela la serviciile 

cabinetului psihopedagogic, pentru asigurarea componentelor psihologice necesare eficientizării 

activității;  

- Elevii care au întâmpinat dificultăți de învățare, cei care au avut un comportament agresiv, 

distructiv și ne-normat, au fost orientați, spre consiliere, la cabinetul psiho pedagogic. 

- Psihopedagogul şcolar a sprijinit clarificarea la nivelul  profesorilor diriginţi a competenţelor 

necesare pentru susţinerea Programului  de Orientare şi Consiliere; 

- Întreaga activitate educativă a fost adaptată pentru a se putea desfășura în condiții de eficiență:  

o La clasele a IX-a pentru structurarea unui program de învățare zilnic și săptămânal și, 

mai ales, a unei metode de învățare eficientă și specific învățământului liceal.  

o La clasele a X-a pe motivația învățării și, în funcție de situație, pe re-motivarea elevilor 

pentru învățare. 

o La clasele a XI-a pe proiecția idealului, construirea acestuia ca element mobilizator care 

activează motivația.  

o La clasele a XII-a pentru alegerea profesiei, ca raport optimizat între                     

acumulările personale și exigențele profesiunii alese.  

- Cabinetul psihopedagogic a asigurat, pentru aceste construcții interne ale personalității, suportul 

logistic – teste adecvate, aplicarea acestora, interpretarea lor și recomandări către profesorii 

diriginți, care au fost valorificate pe parcursul anului școlar; 

- Profesorii diriginţi au analizat, cu elevii, nivelul de pregătire al clasei, prezentând statistic 

rezultatele evaluării iniţiale şi planurile de învăţare, pe microgrupuri. Individual, au discutat cu 

fiecare elev, planurile individuale de învăţare, luând măsuri de realizare a acestora. 

 

         

OBIECTIVUL 6. Creșterea participării la educație, reducerea absenteismului și abandonului școlar.  

 

În anul școlar anterior, pentru a asigura creșterea participării la educație, ca și în anii anteriori, s-

a acordat o atenție deosebită parteneriatului școală-părinți.  

Părinții au fost contactați de către profesorii diriginți, de fiecare dată când situația a impus-o: 

- Pentru a participa la lectoratele și consultațiile cu părinții; 
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- Pentru a transmite situații deosebite privind comportamentul neadecvat al elevilor sau rezultate 

scăzute la învățătură; 

- Pentru a-i implica pe aceștia în participarea la unele evenimente ale școlii (diseminări ale unor 

proiecte, monitorizarea implementării Planului de Acțiune al Școlii etc.). 

Elevii sunt îndrumați de către profesorii diriginți, dar și consilierul psiho-pedagog al școlii, către 

creșterea motivației intrinseci a învățării, ca atare către un efort susținut al procesului de formare. 

Reducerea absenteismului și a abandonului școlar, alte obiective importante ale școlii noastre, sunt 

asigurate și prin: 

- Atragerea elevilor către activități extracurriculare (concursuri, competiții, proiecte, trupă de 

dans/teatru, excursii etc.); 

- Asigurarea unor burse de sprijin, acordate de către stat (bursa „Bani de liceu”, bursa profesională 

– pentru elevii învățământului profesional cu durata de 3 ani) sau de către Asociația cultural-

umanitară a școlii (bursa „Phoebus”). 

În cadrul Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea se constată o rată scăzută a abandonului 

școlar, față de rata de la nivelul județului sau de la nivel național. 

Totodată, trebuie menționat faptul că în cadrul Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea 

activează o COMISIE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘI 

ABSENTEISMULUI ȘCOLAR, care, conform Planului Mangerial anual, are un mod de lucru complex, 

pe diverse direcții, din care prezentăm câteva: 

Diriginţii 

• Prelucrează, la început de an şcolar (şi de câte ori este necesar) a regulamentelor şcolare la clase 

şi în şedinţele cu părinţii; 

• Monitorizează săptămânal și lunar absenţele elevilor; 

• Completează lunar o machetă privind absențele la clasă; 

• Informează lunar (telefonic/direct) părinţii elevilor privind situaţia şcolară a copiilor lor; 

• Înregistrează elevii cu risc de absenteism şi iau măsuri educative în colaborare cu diverşi agenţi 

educaţionali (părinte, consilier psihopedagog, responsabil comisia diriginţilor, Poliţia, Protecţia 

Copilului, etc). 

 Profesorul din cabinetul de asistentă psihopedagogică al şcolii 

• Realizează o bază de date cu elevii care prezintă risc prin prisma fenomenului absenteismului 

şcolar; 

• Organizează întâlniri periodice cu diriginţii claselor pentru a identifica şi răspunde nevoilor 

didactice ale acestora; 

• Derulează programe de consiliere individuală/ de grup a elevilor cu risc/absenteism şcolar, 

corelate nevoilor individualizate ale acestora. 

Consilierul educativ 

• Coordonează comisiile educative ale şcolii implicate în prevenirea/combaterea absenteismului 

şcolar; 

• Răspunde de iniţierea, organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţilor extraşcolare. 

 Cadrele didactice - asigură 

• Notarea riguroasă a absenţelor elevilor la fiecare oră de curs; 

• Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă 

pentru toţi elevii; 

• Metode de predare-învăţare atractive; 
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• Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; 

• Comunicarea eficientă, asertivă-evitarea etichetării elevilor, critica constructivă, focalizarea pe 

recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor. 

 

Obiectivul 7. Asigurarea securității elevilor și personalului, combaterea și prevenirea violenței 

școlare.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, pot fi menționate și următoarele: 

➢ Revizuirea Programului managerial privind asigurarea securității elevilor și personalului; 

➢ Contractarea unei societăți prestatoare specializate în evaluarea riscurilor de securitate fizică; 

➢ Întocmirea unui Plan privind ameliorarea/eliminarea riscurilor la securitatea fizică în cadrul 

colegiului; 

➢ Verificarea cunoștințelor personalului prin teste cu privire la legislația privind SSM și SU, după 

instruirea aferentă introductiv-generală, la locul de muncă sau periodică. 

Și pentru realizarea acestui obiectiv avem o comisie „dedicată”, anume COMISIA DE PREVENIRE 

A VIOLENŢEI – care are MĂSURI ŞI ACŢIUNI diverse, precum: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru 

cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea 

contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea 

opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi 

planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 

- Consilierea individuala şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv 

(fotbal, tenis de masă, volei, baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme 

de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu 

părinţii, lectorate, convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura 

activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului „Şcoala altfel”. 
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Obiectivul 8. Structurarea raporturilor de colaborare cu parteneri economici și educaționali, care 

să permită deschiderea școlii către problemele reale ale comunității și corectarea continuă 

demersului instructiv – educativ. 

 

Acest obiectiv este realizat permanent, deoarece toate activitățile de instruire practică ale școlii – 

instruire practică săptămânală sau instruire în cadrul stagiilor de pregătire practică se realizează în 

parteneriat cu agenții economici, cu care școala are relații foarte strânse. 

Printre cei mai importanți agenți economici parteneri ai școlii se numără cei prezentați în lista 

următoare, cu mențiunea că lista poate fi completată: 

- S.C. Complex Delta S.R.L. - Restaurant „Delta” şi  Hotel ,,Delta”   

- S.C. Europolis S.A. - Restaurant „Europolis”și Hotel „Europolis” 

- S.C. Lidas S.R.L. 

- S.C. Trident S.R.L. - Restaurant „Esplanada” 

- S.C. Recif S.R.L. - Restaurant „Old Time” 

- S.C. M.D.A. S.R.L. - Restaurant „Insula” 

- S.C. Horeca Central S.R.L. - Restaurant „Central” 

- S.C. Ca Odinioară S.R.L. - Restaurant „Ca Odinioară” 

- S.C. Unita Turism Holding S.A.  - Restaurant „Egreta” 

- S.C. Ivan Pescar S.R.L. Tulcea - Restaurant „Ivan Pescar” 

- S.C. Prislava Dunării S.R.L. - Restaurant „Prislava Dunării” 

- S.C. Pizza Romanitca M&C S.R.L.  

- S.C. Santa Catalina S.R.L. - Restaurant „Santa Catalina” 

- S.C. Retail Fraher S.R.L. 

- S.C. Flanco Retail S.R.L. 

- S.C. Electro-Sanitas S.R.L.   

- S.C. Narcisa Mob Desing S.R.L. 

- S.C. Stacor S.R.L. 

- S.C. Crisstel S.R.L. 

- S.C. Transmar S.R.L. 

- S.C. Cronos S.R.L. 

- S.C. La Cherhana-Fish&Food S.R.L. 

- S.C. Lotus Grigcons S.R.L. 

- S.C. Rac 74 Impex S.R.L. 

- S.C. Milicom S.R.L. 

- S.C. Razvan Nicstar  S.R.L. 

- S.C. Corimad Serv  S.R.L. 

- S.C. Gemido Util S.R.L. 

- S.C. Brigely S.R.L. 

- S.C. Pro ITsoft&printers  S.R.L. 

- S.C. Radocam Vap S.R.L. 

- S.C. Istru Pab S.R.L. 

- S.C. Mateka Pro Distribution S.R.L. 

- S.C. Soralya Tour S.R.L. 

- S.C. Constfan Trans S.R.L. 

- S.C. Alec&Sandrina S.R.L. 

- Restaurant şcoală ,,Phoebus” 

- Consiliul Județean Tulcea 

- Fundația județeană pentru tineret Tulcea 

- PFA Știrbu I. Viorica 

- PFA Susoi Iulia 

- Primăria Comunei Greci 

- Primăria Comunei Dăeni 
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- Primăria Comunei Peceneaga 

- Banca cooperatistă Deltacoop 

 

  Agenții economici parteneri asigură nu doar instruirea practică ci, pe lângă aceasta: 

- Participă la redactarea și implementarea Curriculum-ului în Dezvoltare Locală; 

- Participă la examenele de certificare a competențelor profesionale – nivel 3 și 4, fie ca membri 

în comisiile de evaluare, fie ca „gazde” ale examenului, punând la dispoziție nu doar spațiul, ci 

și materiile prime necesare și/sau echipamentele fără de care examenul nu ar putea avea loc; 

- Ajută la integrarea absolvenților noștri pe piața muncii, după finalizarea studiilor – clasa a XI-a 

învățământ profesional cu durata de 3 ani sau după cele 12 clase ale învățământului liceal, 

oferindu-le un loc de muncă; 

- Sunt membri în Consiliul de Administrație al școlii, astfel încât participă la luarea hotărârilor 

importante, care asigură un viitor mai bun absolvenților noștri sau facilitează buna desfășurare a 

activităților școlii. 

 

Obiectivul 9. Respectarea strictă a normelor sanitare și de protecție la nivelul colegiului, pentru 

limitarea îmbolnăvirilor cu virusul Sars Cov 2 

Pentru realizarea acestui obiectiv, în septembrie 2021, a fost elaborat un PLAN DE MĂSURI în 

baza  Ordinului comun al M.E. 5196/03.09.2021 și M.S. 1756/03.09.2021. El își propune să concretizeze 

la nivelul colegiului toate măsurile care să asigure desfășurarea activității școlare în condițiile reducerii 

posibilității îmbolnăvirii cu COVID 19 a elevilor, părinților și personalului. 

 Funcționarea Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea s-a realizat în acea perioadă în unul 

din următoarele 2 scenarii: 

Scenariul 1  

Participarea zilnică cu prezență fizică 

a elevilor, cu respectarea şi aplicarea 

tuturor normelor de protecţie.  

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a 

cazurilor din municipiul Tulcea este mai 

mică sau egală cu 6/1000 de locuitori 

Scenariul 2 
Participarea zilnică, în sistem on line a 

tuturor elevilor.               

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a 

cazurilor din municipiul Tulcea este mai 

mare de 6/1000 până la instituirea stării de 

carantină la nivelul localității 

Notă: Stagiile de pregătire practică pentru elevii s-au desfășurat cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea 

procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică 

și prevederile prezentului plan de măsuri, indiferent de scenariul epidemiologic. 

Acest plan a vizat, în principal: 

- Purtarea obligatorie a măștii de către elevi și întregul personal 

- Igiena riguroasă a mâinilor 

- Separarea, limitarea contactului între elevii aceleiași clase și mai ales din clase diferite 

- Realizarea riguroasă a curățeniei și dezinfecției tuturor spațiilor școlare 

- Aerisirea spațiilor școlare 

- altele. 

Direcțiile de acțiune a planului au fost următoarele: 

• I. Asigurarea coordonării activității de prevenire a infecției cu SARS-COV-2 

• II. Organizarea spațiilor școlare pentru asigurarea distanțării fizice 

o Organizarea circuitelor și accesului în unitatea de învățământ 

o Organizarea sălilor de clasă 

o Organizarea grupurilor sanitare 
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o Organizarea cancelariei 

o Organizarea curții școlii 

• III. Organizarea programului școlar 

o Organizarea procesului de învățământ 

o Organizarea activității de supraveghere în timpul pauzelor 

o Organizarea activităților sportive 

o Organizarea activităților de instruire practică 

• IV. Măsuri igienico sanitare asigurate în cadrul colegiului 

• V. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și 

părinți 

o Instruirea personalului 

o Instruirea periodică a elevilor 

• VI. Măsuri pentru elevi și personalul cu afecțiuni cronice 

• VII. Protocoale 

o Protocol pentru cantină 

o Protocol pentru cămin (internatul școlii) 

o Protocol de triaj 

o Protocol de izolare a elevilor cu simptome specifice COVID-19 

• VIII. Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în contextul confirmării unui caz / 

cazuri de COVID 19 

 

Ulterior, planul de măsuri s-a modificat conform noului  Ordin comun al M.E. 3076/ 01.02.2022 și 

M.S. 212/01.02.2022.  

Așadar, s-a modificat funcționarea Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea.  Aceasta  s-a 

realizat în următoarea perioadă în unul din următoarele 2 scenarii: 

Scenariul 1  

Participarea zilnică cu prezență fizică a 

elevilor, cu respectarea şi aplicarea 

tuturor normelor de protecţie.  

Rata de ocupare la nivel județean a paturilor 

de spital destinate îngrijirii pacienților 

infectați cu virusul SARS-COV-2, este cel 

mult 75%.  

Scenariul 2 
Participarea zilnică, în sistem on line a 

tuturor elevilor.               

Rata de ocupare la nivel județean a paturilor 

de spital destinate îngrijirii pacienților 

infectați cu virusul SARS-COV-2, este mai 

mare de 75%. 
 

S-a modificat alegerea scenariului de funcționare a Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea pe 

parcursul anului şcolar și  s-a actualizat săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de joi, în funcţie de rata de 

ocupare la nivelul județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-

COV-2, cu următorii pași. 

a) D.S.P. Tulcea comunica pe site-ul propriu rata de ocupare la nivelul județean a paturilor de 

spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-COV-2; 

b) Consiliul de administrație al Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea, analizând rata de 

ocupare, starea infrastructurii și resursele umane, materiale și financiare, propunea I.S.J. Tulcea 

scenariul de funcționare al colegiului pe perioada următoare; 

c) Propunerea Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea era transmisă la I.S.J. Tulcea iar 

D.S.P. Tulcea aviza propunerea colegiului și o înainta, spre aprobare, C.J.S.U. Tulcea. 

d) C.J.S.U. Tulcea emitea hotărârea privind scenariul de funcționare pentru Colegiul Economic 

„Delta Dunării” Tulcea. 

 Starea de alertă a expirat pe teritoriul României în data de 8 martie 2022.  

Implicit, toate restricțiile. 
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II ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 

II.1 RESURSE UMANE 

 

La nivelul instituţiei, resursele umane au fost formate din personal didactic - 45, personal didactic 

auxiliar – 12 şi personal nedidactic – 29 (în total 86 angajaţi): 

 

 

Cadre didactice existente în instituţie: 53, din care 45 profesori şi 8 maiştri instructori. 

DISTRIBUŢIA PE GRADE DIDACTICE A PERSONALULUI 

DIDACTIC ANGAJAT: 

Nr 

crt 

Profesori Total 

profesori 

din care:  

Doctor Grad 

didactic I 

Grad 

didactic II 

Grad didactic  

definitiv 

Debutanţi Necalificați 

 Total,  

din care: 

45 - 30 

66,66% 

6 

13.33% 

4 

8,88% 

5 

11,11% 

- 

1 Titulari  35 

77,77% 

- 27 5 2 1 - 

2 Suplinitori  5 

11,11% 

- - 1 2 2 - 

3 Detașați  - - - - - - - 

4 Asociați  2 

8,88% 

- - - - 2  

5 Pensionari  3 

6,66% 

- 3 - - -  

Se remarcă ponderea mare a profesorilor titulari (35 – 77,77%), prin care se asigură 

continuitatea şi stabilitatea procesului instructiv-educativ, dar şi a cadrelor didactice cu gradul didactic 

I (30 – 66,66%), ceea ce reprezintă o garanţie pentru asigurarea unui învăţământ performant și de 

calitate.  

45

12

29

Resurse umane

personal didactic

personal didactic auxiliar

personal nedidactic
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DISTRIBUŢIA PE GRADE DIDACTICE 

 

 

 

personal didactic cu 
gradul didactic I; 30

personal didactic cu 
gradul didactic II; 6

personal didactic cu 
definitivatul; 4

debutanți; 5

personal didactic cu gradul didactic I personal didactic cu gradul didactic II

personal didactic cu definitivatul debutanți

ANALIZA SWOT A RESURSELOR UMANE 

PUNCTE TARI 

 Pondere mare (88,88%) a profesorilor cu 

grade didactice; 

 Pondere mare (77,77%) a profesorilor şi 

maiştrilor titulari; 

 Profesori şi maiştri instructori calificaţi; 

 Fidelitatea unor cadre didactice faţă de 

instituţie; 

 Perfecţionarea profesională continuă a 

cadrelor didactice; 

 Relaţii interumane  caracterizate prin 

cooperare în vederea obţinerii succesului 

şcolar; 

 Un management relativ eficient. 

PUNCTE SLABE 

 Rutina în proiectarea activităţilor 

metodice şi în alegerea modalităţilor de 

desfăşurare a acestora; 

 Un demers didactic centrat pe 

transmiterea continuturilor in detrimentul 

formarii competenţelor; 

 Competenţe profesionale insuficiente la 

nivelul unei părţi a personalului; 

 Formarea cu dificultate a noilor 

competenţe impuse de informatizarea 

procesului de învăţământ; 

 Nerespectarea programului de lucru de 

către unele cadre didactice. 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Existenţa programelor de perfecţionare a 

pregătirii personalului didactic; 

 Preocuparea marii majorităţi a personalului 

de a asigura creşterea prestigiului unităţii 

noastre şcolare; 

 Interesul real al personalului didactic de 

perfecţionare a competenţelor psihologice, 

sociologice şi didactice necesare asigurării 

creşterii performanţei şcolare a elevilor; 

 Dorinţa de perfecţionare a competenţelor 

impuse de legea asigurării şi evaluării 

calităţii.  

CONSTRÂNGERI  

 

 Statut social scăzut a profesiei de cadru 

didactic; 

 Salariile relativ mici care determină 

demotivarea personalului didactic; 

 Lipsa susţinerii financiare de către buget 

a personalului în primii ani de activitate; 

 Preluarea cu dificultate a noilor 

competenţe impuse de informatizarea 

procesului de învăţământ şi de asigurarea 

calităţii acestuia. 
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FORMAREA CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONAREA /  

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 
 

Situația dosarelor necesare înscrierii la examenele de obținere a gradelor didactice a fost 

următoarea: 

- pentru obținerea definitivării în învățământ au fost înscrise următoarele cadre didactice: Silai 

Daniela și Popa Alina (care a și promovat examenul de definitivat); 

 

În anul școlar trecut au obținut gradul didactic I – seria 2020-2022, domnul prof. preot Nucă 

Nicolae și doamna prof. instruire practică Grigoraș Loredana. 

 

Conform Deciziei I.S.J. Tulcea nr. 862/16.11.2021, pentru anul școlar 2021-2022 au fost 

desemnate un număr de 6 cadre didactice în Colectivele de metodişti ale inspectorilor școlari, pe 

discipline, astfel: 

Disciplina Numele și prenumele cadrelor didactice 

Informatică Andronic Daniel 

Aria curriculară „Tehnologii” – Economic, 

administrativ, poștă 

Lungu Mihaela 

Bâlea Daniela  

Aria curriculară „Tehnologii” – Turism Mocanu Camelia-Domnica 

Aria curriculară „Tehnologii” – Comerț Ifrim Florentina 

Dirigenție, Consiliere și orientare, activități educative 

extrașcolare 

Purcherea Laurența-Lili 

 

Conform Deciziei I.S.J. Tulcea nr. 753/07.10.2021, pentru anul școlar 2021-2022 au fost 

desemnate un număr de 6 cadre didactice în Consiliile consultative ale inspectorilor de specialitate, pe 

discipline/compartimente, astfel: 

Disciplina/Compartimentul Numele și prenumele cadrelor didactice 

Limbi moderne neromanice Paraschiv Mioara 

Aria curriculară „Tehnologii” – Discipline tehnice Mocanu Camelia-Domnica  

Lungu Mihaela 

Bâlea Daniela  

Dirigenție, Consiliere și orientare, activități educative 

extrașcolare 

Purcherea Laurența-Lili 

Compartimentul Proiecte Educaționale Mocanu Camelia-Domnica  

Management instituțional Pavel Fani Valentin 
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La începutul anului şcolar 2021-2022 conform bazei de date, la nivelul instituţiei existau  cadre 

didactice care au/sunt: 

Cursuri reconversie profesională 6 

Profesor mentor 2 

Master 11 

Doctor 1 

Formatori 18 

Metodişti I.S.J. Tulcea 6 

Metodişti CEAC 2 

Membrii în Consiliile consultative ale I.S.J. Tulcea 5 

Membrii CNEME 11 

     

Conform raportului de activitate privind formarea continuă/perfecționarea personalului 

didactic și didactic auxiliar, dar și a raportărilor individuale ale personalului didactic/didactic 

auxiliar, situaţia perfecţionării în anul şcolar 2021-2022, este următoarea: 
 

Denumire curs/program de dezvoltare profesională (furnizor) 

Număr cadre 

didactice/ personal 

didactic auxiliar 

Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în predarea online (12 

ore)  
2 

Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari (25 CPT, 100 ore)  2 

Școala și familia în formarea personalității elevilor  (10 CPT, 40 ore)  8 

To make learning awesome! (4 ore)  1 

Resurse educaționale deschise: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II 

- Program de formare realizat în cadrul proiectului CRED  (12 CPT, 50 ore)  
1 

Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de 

acordare a definitivării în învățământ (16 ore) 
1 

Start2Teach (2 ore) 1 

Parachute Training For Teachers (2 ore) 1 

Abordarea jocurilor logice și a elementelor de programare pentru școlari (60 

ore) 
1 

Specialist în domeniul calității (180 ore) 1 

Profesor și părinte azi (80 ore) 1 

Formator (40 ore) 1 

Conversie profesionala Informatică -Tehnologia informației și a 

comunicărilor (120 CPT) 
1 
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ANALIZA SWOT PERFECȚIONARE RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI: 

- postarea pe site-ul I.S.J. Tulcea a informaţiilor 

necesare; 

- interesul crescut pentru perfecţionarea prin 

definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor 

didactice II şi I; 

- implicarea responsabilului cu formarea continuă 

pentru reactualizarea bazei de date şi identificarea 

nevoii de formare; 

- metodişti şi formatori bine pregătiţi; 

- buna comunicare cu CCD Tulcea şi ISJ Tulcea; 

- avizierul actualizat cu oferta de cursuri de 

formare; 

- baza de date privind formarea şi perfecţionarea 

actualizată. 

PUNCTE SLABE: 

- motivarea redusă a cadrelor didactice cu 

experienţă pentru implicarea în activităţi 

metodice; 

- rutină în proiectarea activităţilor metodice şi în 

alegerea modalităţilor de desfăşurare a acestora; 

- număr mic de activități didactice care să 

devină exemple de bună practică, generalizate la 

nivelul catedrei; 

- neimplicarea unor metodiști  în desfăşurarea 

activităţilor specifice funcţiei; 

 

 

OPORTUNITĂŢI: 

- diversificarea ofertei de programe de formare a 

universităţilor din fonduri europene în cadrul 

programului ERASMUS PLUS; 

- cursuri de formare continuă oferite de 

ANPCDEFP; 

- aplicarea sistemului de asigurare a calităţii în 

unităţile de învăţământ; 

- buget din fonduri europene alocat activităţii de 

formare şi dezvoltare  profesională pentru 

personalul didactic şi didactic auxiliar. 

AMENINŢĂRI: 

- cursurile de perfecţionare prin programe 

europene se suprapun cu activitatea şcolară;  

- reducerea numărului de elevi de vârstă şcolară 

sau abandonul şcolar pot duce la restructurări 

pentru cadre didactice cu experienţă; 

- lipsa unei strategii privind atragerea tinerilor în 

învăţământ; 

- prejudecăţile familiilor privind alegerea 

unităţilor de învăţământ după criterii subiective. 
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II.2 POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

Populaţia şcolară la 

începutul anului 

şcolar 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Liceu 
686 elevi /24 

clase 
615 elevi /22 

clase 
609 elevi /22 

clase 
570 delevi/ 21 

clase 

Învățământ 

profesional cu 

durata de 3 ani 

87 elevi / 3 

clase 
117 elevi / 4 

clase 
111 elevi / 4 

clase 
109 elevi / 4 

clase 

TOTAL 
773 elevi /27 

clase 
732 elevi /26 

clase 
720 elevi /26 

clase 
679 elevi/ 25 

clase 

 
În anul școlar 2021-2022 avem o clasă mai puțin, respectiv 25 clase, dar și cu 41 elevi înscriși 

mai puţin față de anul școlar trecut, fapt datorat și micșorării efectivului de elevi/clasă.  

TOTAL LICEU, 

din care: 

Înscrişi Veniţi 
Plecaţi/ 

retrași 
Exmatriculaţi 

Repetenți Rămaşi 

570 1 11 0 5 555 

Cls. a IX-a 121 0 3 0 1 117 

Cls. a X-a 174 0 2 0 2 170 

Total ciclu inferior 295 0 5 0 3 287 

Cls. a XI-a 140 0 4 0 1 135 

Cls. a XII-a 135 1 2 0 1 133 

Total ciclu superior 275 1 6 0 2 268 

 

CLASA ÎNSCRIŞI VENIŢI PLECAŢI REPETENȚI RĂMAŞI 

TOTAL 109 0 2 12 95 

a IX-a învățământ 

profesional cu 

durata de 3 ani 

27 0 1 1 25 

a X-a învățământ 

profesional cu 

durata de 3 ani 

30 0 1 4 25 

a XI-a învățământ 

profesional cu 

durata de 3 ani 

52 0 0 7 45 

 

RECAPITULAŢIE MIŞCAREA ELEVILOR: 

ÎNSCRIŞI: 679 elevi faţă de 720 elevi anul şcolar trecut 

RĂMAŞI:  650 elevi faţă de 698 elevi anul şcolar trecut 

PIERDERI ŞCOLARE: 4,27% (29 elevi) 
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Comparativ cu ultimii ani şcolari, pierderile şcolare se prezintă astfel:  
 

 

  

2021-2022

0
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Înscriși
Veniți

Plecați + 
Repetenți + 
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698679

1
30

650

elevi înscriși elevi veniți pierderi școlare elevi rămași

Populaţia şcolară

2020-2021 2021-2022

4,07%
3,49%

2,42%

4,01% 4,09%

3,05%

4,27%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

PIERDERI ŞCOLARE
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 Pierderile şcolare înregistrează un trend ascendent, respectiv au crescut faţă de anul şcolar trecut 

cu 1,22 pp, de la 3,05% elevi pierderi şcolare la 4,27% din numărul de elevi (total 29 de elevi).  

 

 

CAUZE PIERDERI ŞCOLARE: 

• Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se angaja  

• Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determina o slabă 

preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. 

• Plecarea părinţilor la muncă în  strainatate are repercusiuni directe asupra interesului elevilor fata de 

scoala. 

• Migraţia părinţilor. 

• Situatia materială precară a părinților multor elevi are consecințe negative asupra interesului acestora 

față de școală. Prețul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum și al celorlalte mijloace 

necesare pentru parcurgerea anilor de școală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta de 

asemenea o amenințare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres 

şi absenteism ridicat până la abandonul şcolar.  

• Criza de timp a părinţilor datorită actualei situaţii economice  reduce implicarea familiei în viaţa 

şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev, comportamentul necivilizat al unor elevi, 

cat şi în performanţa şcolară a elevilor. 
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ANALIZA SWOT - POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

PUNCTE TARI 

 

• Realizarea planului de învăţământ; 

• Participarea elevilor la concursuri 

extracurriculare; 

• Rata abandonului şcolar mică; 

• Nu s-au înregistrat abateri disciplinare grave; 

• Procentul de promovabilitate ridicat. 

 

PUNCTE SLABE 

• Nivelul scăzut de pregătire al absolvenţilor 

claselor a VIII-a care optează pentru 

admiterea în unitatea noastra şcolară; 

• Nivelul scăzut al cunoştinţelor iniţiale la 

matematică; 

• Ponderea mare a elevilor din mediul rural, 

care presupune costuri mai mari ale 

colegiului și ale familiilor; 

• Rata mică a performanţei şcolare ridicate; 

• Procent ridicat al părinţilor care lucrează în 

străinătate.  
OPORTUNITĂŢI 

• Specializările atractive oferite de profilul 

unităţii noastre școlare; 

• Interesul marii majorităţi a elevilor de a 

depune efortul necesar pentru o formare 

profesională de calitate; 

• Stimularea competiţiei şcolare prin pârghii 

financiare; 

• Susţinerea de burse şcolare proprii pentru 

elevii relativ performanţi, dar şi pentru elevii 

cu probleme financiare; 

• Bursa „Bani de liceu”; 

• Bursa profesională pentru şcoala 

profesională; 

• Existenţa şi funcţionarea staţiei radio; 

• Existenta şi funcţionarea cabinetului Psiho - 

pedagogic. 

 

 

CONSTRÂNGERI 

• Insuficienta recunoaştere de către societate 

a nivelului performanţei şcolare drept cauza 

fundamentală a reuşitei sociale; 

• Programe şcolare supraincărcate la marea 

majoritate a disciplinelor; 

• Structură a Bacalaureatului care nu ţine cont 

de specificul curricular al învăţămantului 

tehnologic; 

• Formarea iniţială precară a elevilor claselor 

iniţiale; 

• Fenomene negative care încep să se 

manifeste: abandon şcolar, absenteism, 

fapte antisociale; 

• Lipsa la o parte a elevilor a unei motivaţii 

intrinseci a învăţării şi ca atare a unui efort 

susţinut în procesul de formare; 

• Implicarea minimă a părinţilor în 

parteneriatul educaţional. 
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SITUAŢIA STATISTICĂ A CLASELOR DUPĂ MEDIA CLASEI: 

COLEGIU - LICEU = 8,07 

 

 
 

Se constată o scădere a mediei claselor la nivelul colegiului de la 8,15 la finele anului școlar 

2020-2021, la media 8,07 la sfârșitul lui 2021-2022, sesiunea iulie. 

Pe clase, situația este aceasta: 

- la clasele a IX-a, o creștere de 0,02 puncte procentuale; 

- la clasele a X-a, o scădere de 0,17 puncte procentuale; 

- la clasele a XI-a, o scădere de 0,07 puncte procentuale; 

- iar la clasele a XII-a, o scădere de 0,12 puncte procentuale. 

 

Cea mai mare medie a claselor s-a înregistrat la clasa a XI-a B – calificarea Tehnician în 

activități economice = 8,77 şi cea mai mică medie la clasa XII-a C – calificarea Tehnician în turism = 

7,19. 

 

Comparativ, în anul școlar 2019-2020, cea mai mare medie a claselor s-a înregistrat la clasa a 

XI-a B – calificarea Tehnician în activități economice = 8,69 şi cea mai mică medie la clasa XII-a F – 

calificarea Tehnician în activități de comerț = 7,71. 
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La clasele de învățământ profesional cu durata de 3 ani, media clasei a scăzut cu 0,01 pp de la  

7,28 în anul școlar anterior, la 7,27. 

 

SITUAŢIA STATISTICĂ A CLASELOR DUPĂ PROCENT DE 

PROMOVARE - LICEU: 73,39% 
 

Procentul de promovare la nivelul şcolii a scăzut cu 5,91 pp de la 79,30% la 73,39%.  

Procentul de promovare al claselor de liceu se situează între 33,33% (clasa a X-a E - diriginte 

prof. A.D.);  și  100% (clasa a IX-a D - diriginte prof. E.F.V.). 

Singura clasă cu procent de promovare de 100% este clasa a IX-a D Felicia Violeta ENICĂ, dar 

cu procente peste 90% sunt următoarele: 

- clasa a X-a C - prof. diriginte Violeta PAVEL 96,67% 

- clasa a X-a D prof. diriginte Florentina IFRIM 96,55% 

- clasa a XI-a C prof. diriginte Laura Aurelia ȘERBAN 93,10% 

- clasa a XII-a A prof. diriginte Mihaela POGURSCHI 92,59% 
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La clasele de învățământ profesional cu durata de 3 ani, procentul de promovare a scăzut cu 

3,94 pp de la  92,73% la 88,79%. 

 
PROCENT CORIGENŢI PE AN DE STUDIU 26,25% 

 
 

Procentul de elevi corigenţi a urcat în medie de la aproximativ 20%, la 26,25%, creșterile sunt 

majore în special la nivelul claselor a IX-a  și a XII-a, în anul școlar 2021-2022, comparativ cu anul 

școlar 2020-2021 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA ŞCOLARĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA 

SESIUNII DE AMÂNĂRI, DIFERENŢE ŞI CORIGENŢE 
 

În anul şcolar 2021-2022, la finele semestrului al II-lea:  

• au fost declarați 33 corigenţi la clasele a XII-a (faţă de 23 elevi în anul şcolar 2020-2021); 

• la clasele IX – XI au fost declarați în total 109 elevi corigenți (faţă de 97 elevi corigenți în 

anul şcolar 2020-2021), după examenul de corigență aceștia fiind promovați. 

• au fost declarați 5 repetenți la liceu și 12 la școala profesională în urma mediei la purtare. 
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ANALIZA SWOT - POPULAŢIA ŞCOLARĂ 
  

PUNCTE TARI 

• Realizarea planului de învăţământ; 

• Participarea elevilor la concursuri 

extracurriculare; 

• Rata abandonului şcolar relativ mică; 

• Nu s-au înregistrat abateri disciplinare grave; 

• Procentul de promovabilitate ridicat. 

 

PUNCTE SLABE 

• Nivelul scăzut de pregătire al absolvenţilor 

claselor a VIII-a care optează pentru 

admiterea în unitatea noastra şcolară; 

• Nivelul scăzut al cunoştinţelor iniţiale la 

matematică; 

• Ponderea mare a elevilor din mediul rural, 

care presupune costuri mai mari ale 

colegiului și ale familiilor; 

• Rata mică a performanţei şcolare ridicate; 

• Procent ridicat al părinţilor care lucrează în 

străinătate.  
OPORTUNITĂŢI 

• Specializările atractive oferite de profilul 

unităţii noastre școlare; 

• Interesul marii majorităţi a elevilor de a 

depune efortul necesar pentru o formare 

profesională de calitate; 

• Stimularea competiţiei şcolare prin pârghii 

financiare; 

• Susţinerea de burse şcolare proprii pentru 

elevii relativ performanţi, dar şi pentru elevii 

cu probleme financiare; 

• Bursa „Bani de liceu”; 

• Bursa profesională pentru şcoala 

profesională; 

• Existenta şi funcţionarea cabinetului Psiho - 

pedagogic. 

 

 

CONSTRÂNGERI 

• Insuficienta recunoaştere de către societate 

a nivelului performanţei şcolare drept cauza 

fundamentală a reuşitei sociale; 

• Programe şcolare supraincărcate la marea 

majoritate a disciplinelor; 

• Structură a Bacalaureatului care nu ţine cont 

de specificul curricular al învăţămantului 

tehnologic; 

• Formarea iniţială precară a elevilor claselor 

iniţiale; 

• Fenomene negative care încep să se 

manifeste: abandon şcolar, absenteism, 

fapte antisociale; 

• Lipsa la o parte a elevilor a unei motivaţii 

intrinseci a învăţării şi ca atare a unui efort 

susţinut în procesul de formare; 

• Implicarea minimă a părinţilor în 

parteneriatul educaţional. 
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III ANALIZA LA NIVELUL ARIILOR CURRICULARE 

MEDIA DE ÎNCADRARE CATEDRE an școlar 2021-2022 = 8,07 

 

Media de încadrare la nivelul catedrelor a înregistrat o scădere de 0,83 puncte procentuale 

comparativ cu anul școlar 2020-2021. 

 

Se constată un trend crescător al mediei de încadrare: 

- la catedra Turism-Alimentație-Comerț (a crescut cu 0,08pp); 

și 

- la catedra Matematică (a crescut cu 0,07pp).  

 

La celelalte catedre se înregistrează un trend descrescător astfel:  

o la catedra de Limba și literatură română a scăzut cu 0,34 pp;  

o la Limbi moderne scăderea este de 0,31pp;  

o la catedra de Științe o scăzut de 0,15 pp  

o la catedra Economic, administrativ, poștă scăderea este de 0,10 pp; 

o la Om și societate a scăzut cu 0,02 pp. 
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Conform bazei de date, procentul de promovare la nivelul catedrelor a scăzut ușor față de anul 

școlar 2020-2021 cu 0,08pp, de la 97,34% la 97,26% în anul școlar 2021-2022. 

Catedrele care înregistreză un procent de promovare 100% sunt: catedra Turism-Alimentație-

Comerț, catedra Economic, administrativ, poștă, catedra Om și societate și catedra Științe.  

În același timp, la celelalte catedre, procentul de promovare urmează un trend 

ascendent/descendent astfel: 

➢ ascendent la Matematică + 0,84pp 

➢ descendent la Limba și literatura română – 0,47 pp  

 

NR. ELEVI CORIGENŢI / CATEDRE: 

 
 

 NUMĂR ELEVI CORIGENŢI / PROFESOR: 

 
 

Printre cauzele care au condus la acest număr de corigenţi sunt: 

- lipsa cunoştinţelor anterioare; 

- lipsa de interes a elevilor pentru studiu; 

- numărul mare de absenţe la ore, rezultatele slabe fiind o consecinţă a acestui absenteism;  

- slaba implicare a părinţilor corigenților în parteneriatul educaţional.    
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CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

În contextul pandemiei, în anul şcolar 2021-2022, membrii catedrei de limba şi literatura română au 

desfăşurat o activitate complexă, dificilă, în concordanţă cu obiectivele prestabilite: 

- folosirea metodelor activ-participative şi a mijloacelor moderne în activitatea la clasă ceea ce a 

dus la creşterea motivaţiei elevilor pentru studiu şi perfectionare a competentelor lor lingvistice; 

- creşterea numărului de elevi performanţi şi mediu performanţi; 

- scăderea mediocrităţii; 

- obținerea unor rezultate bune şi foarte bune la pregătirea pentru bacalaureat şi alte concursuri. 

  

Activitatea profesorilor s-a desfăşurat conform cerinţelor Legii Învăţământului, obiectivelor din 

programul managerial al colegiului şi exigenţelor fiecărui profesor.  

Rezultatele la nivelul catedrei la sfarsit de an şcolar (comparativ cu 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017, 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021) 

 

Nr. 

crt. 

An şcolar Media de 

încadrare 

Medii de 

promovare 5-6,99 

Medii de 

promovare 7-8,99 

Medii de 

promovare 9-10 

1. 2014-2015 5,99 70,10% 19,80% 2,60% 

2. 2015-2016 5,85 74,30% 18,00% 1,20% 

3. 2016-2017 6,06 73,20% 20,90% 2.70% 

4. 2017-2018 5,96 71,64% 20,10% 1,93% 

5. 2018-2019 6,03 72,10% 21,00% 2,60% 

6. 2019-2020 6,28 64,30% 31,10% 2,90% 

7. 2020-2021 6,69 54,60% 36,00% 6,00% 

8. 2021-2022 6,35 58,50% 33,10% 4,50% 

 

Din punct de vedere al promovabilităţii, catedra de limba şi literatura română ocupă locul 6/7 

avand procentul de promovabilitate 97,29%.  

   SITUAŢIA STATISTICĂ A CATEDREI      

la sfârşitul  anului şcolar 2021-2022 
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Nr. Proc. Nr. Proc. Nr. Proc. 

LIMBA ŞI LIT. 
ROMÂNĂ 665 639 18 8 97,29 389 58,5% 220 33,1% 30 4,5% 6,35 

RUSU 
FLORENTINA 153 146   7 100,00 77 50,3% 61 39,9% 8 5,2% 6,71 

ANDRONIC 
LACRAMIOARA 187 185 1 1 99,47 87 46,5% 87 46,5% 11 5,9% 6,59 

SMOLEI 
MARIANA 163 156 7   95,71 110 67,5% 42 25,8% 4 2,5% 6,25 

PINTILIE 
CAMELIA 162 152 10   93,83 115 71,0% 30 18,5% 7 4,3% 5,86 

 

Diferența de notare dintre membrii catedrei este de aprox. 1 puncte procentuale, cea mai mică 

medie de încadrare calculată înregistrându-se la prof. Pintilie Camelia (5,86), următoarele medii de 

încadrare fiind ale prof. Smolei Mariana (6,25), Rusu Florentina (6,71), Andronic Lăcrămioara (6,59)  
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REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI: 

 Prof. Andronic Lăcramioara 

1. OLIMPIADA DE CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ   

- Premiul al II lea, elev Dragulschi Dragoș, cls. a X-a B 

- Premiul al III lea, elev Căluțu Cristian, cls. a X-a B 

- Premiul al II lea, elev Ivanov Ștefania, cls. a XI-a E 

2. CONCURSUL DE CALIGRAFIE                                           

-Moraru Andreea, cls. a X-a A 

 

Prof. Pintilie Camelia 

1. OLIMPIADA DE GÂNDIRE CRITICĂ, DEZBATERE ȘI ARGUMENTARE ,,TINERII DEZBAT” 

- Premiul I, Micu Cătălina- Larisa, faza județeană 

2. OLIMPIADA DE CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

- Premiul I, Andrei Izabela, cls. a X-a B, faza județeană, Premul Special, faza națională 

 

Prof. Smolei Mariana 

CONCURSUL JUDEȚEAN ,,CARAGIALE, CONTEMPORANUL NOSTRU” 

• Premiul al III lea pentru interpretare, Stamate Anicuța, cls. a XI a C 

• Mențiune, Matfei Robert-Cristian 

Comparativ cu celelalte materii de BAC, notele obţinute la Lb. Română sunt cele mai mari. 

 

Având în vedere rezultatele obținute la sfârșitul anului școlar, precum și activitatea complexă 

desfășurată de membrii catedrei se desprind următoarele: 

Puncte tari: 

- existența unui colectiv didactic  bine pregătit, cu grade didactice și experiență profesională, dornic de 

afirmare, implicat activ în activități variate; 

- activitatea desfășurată a ținut cont de precizările primite la consfătuirile cadrelor didactice desfășurate 

pe specialități;  

- evaluare relativ unitară 

-  menținerea procentului de note între 5-6,99 

-   creșterea procentului de note între 9-10 

- respectarea şi parcurgerea integrală a programei școlare 

- rezultate bune la examenul de bacalaureat, raportat la procentul naţional de promovare 

-          participare cu rezultate bune și foarte bune la olimpiade și concursuri 

Puncte slabe: 

-           s-a înregistrat un procent mare al mediocrității, cauzat de special lacunele anterioare       cu 

care elevii au venit in clasa a IX-a, dar și lipsei de inters pentru lectură 

-           există un număr mic de elevi performanți (6%); 

-           motivaţie scăzută pentru învățare a elevilor;  

-           notele la lucrările scrise (teze și teste inițiale) sunt foarte mici; 



- 43 - 

 

 

Oportunități: 

- cursurile online;  

- dezvoltarea unor relații de parteneriat cu instituții cultural-educaționale  locale; 

- elaborarea unor programe de pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat; 

- colaborare cu CCD  pentru formarea continuă a cadrelor didactice. 

- dezvoltarea abilitaților digitale, atât ale profesorilor, cât si ale elevilor. 

Amenințări: 

- deteriorarea mediului socio-economic, familial, diminuarea  interesului  și  capacității familiei de a 

susține pregătirea școlară a copiilor 

- cursurile online, de acasă, au scăzut capacitatea profesorilor de a interacțona cu elevii 

- scăderea interesului pentru învățare al elevilor, în contextul școlii online 

 

 ANALIZA SUCCINTĂ A REZULTATELOR  LA  BACALAUREAT 

- procentul de promovare de la bacalaureat este apropiat de procentul de promovare la nivel de 

catedră, ceea ce reflectă o evaluare echilibrată, dar și o implicare serioasă a profesorilor în 

pregătirea elevilor  

- puțini elevi au obținut note între 8-10 

- procentul de note între 5-6,99 este de de asemenea similar cu procentul la nivel de catedră  
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CATEDRA DE MATEMATICĂ   

 
Activitatea catedrei  s-a desfăşurat în baza prevederilor planului de activitate elaborat și și-a 

concentrat activitatea pe: 

- asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și corelarea acestora 

cu achizițiile anterioare ale elevilor; 

- identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea într-o mai mare 

măsură a strategiilor de lucru la cerințele colectivelor de elevi; 

- susținerea și discutarea testelor inițiale. 

- perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la cursuri de formare, susținerea de referate, 

interasistențe, participarea la activitățile cercurilor pedagogice. 

 
 
 La procentul de promovare constatăm la cei patru profesori diferenţe faţă de media catedrei: 

 Ciurea Mihaela +0,35pp;  Radu L. +0,12pp;  Enică F. -0,16pp şi  Lazăr M. -0,32pp; 

 . 

 

   SITUAŢIA STATISTICĂ A CATEDREI      

la sfârşitul  anului şcolar 2021-2022 
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Nr. Proc. Nr. Proc. Nr. Proc.   

MATEMATICĂ 667 515 141 11 84,50 433 69,7% 78 11,7% 4 0,6%   5,73 

ENICĂ  FELICIA 165 147 18   89,1 124 75,2% 21 12,7% 2 1,2%   5,57 

LAZAR M 259 172 78 9 69,9 162 62,5% 10 3,9%   0,0% 4,73 5,41 

CIUREA M 27 25   2 100,0 20 74,1% 5 18,5%   0,0% 5,36 6,08 

RADU  LIVIU 216 171 45 0 79,2 127 58,8% 42 19,4% 2 0,9%   5,85 

 
 

 

Ciurea M.
Enică F.

Radu L.

Lazăr M.

100,00%
89,10% 79,30%

69,90%

Procent promovare cat. MATEMATICĂ 84,50%
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Totodată:  

- au fost respectate reglementările în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de 

proiectare; 

- în cadrul activităţii de predare-învăţare au fost utilizate metode active, adaptate la particularităţile 

fiecărei clase şi selectiv la nivelul de instruire al elevilor; 

- o atenţie deosebită a fost acordată evaluării rezultatelor învăţării elevilor prin diferite tipuri de 

teste conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare;  

- profesorii au acordat respect egal tuturor elevilor, indiferent de mediul de provenienţă înlăturând 

toate aspectele de discriminare. 

În cadrul orelor de matematică profesorii au căutat, pe lângă parcurgerea materiei de studiu 

planificată, recuperarea unor lipsuri manifestate de unii elevi. 

În acest scop s-au folosit mijloace şi metode didactice diverse, atractive, care să alunge monotonia 

şi plictiseala care ar duce la rutină. În cadrul comisiei metodice s-au studiat programele pentru 

examenul de bacalaureat şi s-au stabilit activităţile pe care să le desfăşurăm cu elevii şi pentru elevi. 

Astfel s-a hotărât ca fiecare dintre profesorii care predau matematica la clasele a XII-a să fixeze o zi pe 

săptămână pentru consultaţii. 

  

 

PUNCTE TARI 

- pregătirea foarte bună a profesorilor şi relaţionarea bună cu elevii (clasa) 

- folosirea în cadrul orelor a dotărilor din laboratoare 

- diversitatea modalităţilor de instruire şi evaluare 

- caracterul interdisciplinar abordat ori de câte ori se impune 

PUNCTE SLABE 

- dificultăți foarte mari de calcul elementar aritmetic, algebric, trigonometric 

- munca diferenţiată cu clasa; diversitatea metodelor de evaluare 

- absenteismul la ore care este de foarte multe ori legat de lipsa motivaţiei elevilor pentru 

matematică  

Realizări  

- Realizarea analizei şi a diagnozei activităţilor desfăşurate (raportul de activitate a sarcinilor 

rezultate în urma consfătuirilor din luna septembrie. 

- Realizarea documentelor:  planificări anuale, planificările unităților de învățare, activităţii 

manageriale. 

- Stabilirea structurii portofoliului pentru profesori şi elevi. 

- Elaborarea criteriilor şi a instrumentelor de monitorizare şi evaluare: test inițial, test predictiv, 

evaluare orală şi în scris, teze, simulări, portofolii, caiet şi plan de evaluare , valorificarea  

rezultatelor evaluării. 
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- Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează: portofolii, caiete de 

notițe, teste, variante pentru bacalaureat; 

- Asigurarea organizării şi desfăşurării pregatirii elevilor pentru examenul de bacalaureat: ore de 

pregatire suplimentare, verificarea prezenței acestora, legătura cu parinții și implicarea lor. 

 

Dificultăți 

- Lipsa de motivație 

- Dezinteresul elevilor 

- Probleme familiale ale elevilor 

- Bagajul slab de cunoștinte din anii anteriori 

 

Noi puncte de acțiune  

- Corelarea teorie, și rezolvări de probleme; 

- Verificarea cunoştiţelor elevilor la materiile pentru bacalaureat şi informarea părinţilor despre 

nivelul real  

- Organizarea pentru examenul de bacalaureat a simulărilor la fiecare sfârşit de semestru. 

- Asigurarea fluxului informaţional, eficientizarea comunicării 

- Crearea imaginii pozitive prin promovarea de bune practici. 
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CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

 
 

I. Analiza activității desfășurate de membrii catedrei de limbi moderne 

în anul școlar 2021 – 2022 

 

 În anul școlar anterior, membrii catedrei de limbi moderne și-au desfășurat  activitatea în 

concordanță cu obiectivele prestabilite de conducerea școlii. 

Printre priorități au fost perfecționarea metodică continuă, participarea la concursuri și olimpiade, 

precum și adaptarea activității didactice la cerințele claselor folosind tehnologia, baza materială a școlii. 

În ceea ce privește perfecționarea, prof. Mocanu Eugenia Maria a absolvit programul de masterat 

susținând examenul de dizertație, prof. Constantin Adina a participat la cursul de formare “Academia 

Profesorului Digital”, prof. Paraschiv Mioara a participat la diferite cursuri și webinarii pe platforma 

SchoolEducationGateway. 

Participarea la olimpiada de limba engleză a adus rezultate școlii la nivel județean. Elevul 

Constantin Denis Emilian a obținut locul al II-lea la categoria engleză normal, clasa a X-a sub 

coordonarea  prof. Paraschiv Mioara. La clasa a XII-a elevul Armaselu Alexandru a obținut locul al III-

lea, iar la nivel de clasa a XI-a eleva Turtoi Alexia a obținut mențiune. Ambii elevi au fost coordonați 

de prof. Constantin Adina. 

La nivel european, Colegiul Economic, prin echipa Zamolxis coordonată de prof. Paraschiv 

Mioara, a obținut locul al III-lea la competiția „BeSafeNet Olympiad”.  

Activitatea la clasă a fost adaptată în funcție de specificul fiecărei clase, cerințele examenului de 

Bacalaureat, precum și alte examene de limbă străină la care ar putea participa  elevii, și baza materială 

a școlii. În continuare a fost folosită platforma Google Classroom.  

Activitatea membrilor catedrei, având obiective comune, capătă aspecte uniforme în evaluare.  

 

Diferența dintre profesorii de limba engleză, ca medie la sfârșitul anului școlar, este de doar 0,02 

sutimi, iar între profesorii de limba franceză de 0,13 sutimi. 

100,00% 100,00% 100,00%

95,91%

Constantin A. Pavel V. Mocanu M. Paraschiv M.

Procent promovare catedra limbi 
moderne   99,03%

SITUAŢIA STATISTICĂ A CATEDRELOR

Nr. Proc. Nr. Proc. Nr. Proc.

LIMBI MODERNE 1336 1292 13 31 99.03 555 41.5% 522 39.1% 215 16.1% 6.57 7.01

CONSTANTIN ADINA 351 344 7 100.00 187 53.3% 115 32.8% 42 12.0% 6.66

PAVEL VIOLETA 246 233 13 100.00 84 34.1% 106 43.1% 43 17.5% 7.41

MOCANU MARIA 421 414 7 100.00 138 32.8% 197 46.8% 79 18.8% 7.28

PARASCHIV MIOARA 318 301 13 4 95.91 146 45.9% 104 32.7% 51 16.0% 6.57 6.68

MEDII DE PROMOVARE

la sfârşitul  anului şcolar 2021-2022

E
L

E
V

I 

C
O

R
IG

E
N

Ț
I

9- 10

T
O

T
A

L
 

Media de 

incadr

D
e

în
c
a
d

ra
re

E
L

E
V

I 

P
R

O
M

O
V

A
Ț

I 

T
e
z
e
i/

c
la

s
a

7 - 8,995 - 6,99

P
R

O
C

E
N

T
 

P
R

O
M

O
V

A
R

E

CATEDRA

S
IT

U
A

Ț
IE

 

N
E

ÎN
C

H
E

IA
T

Ă



- 48 - 

 

Rezultatele la examenul de Bacalaureat au fost, preponderent, la nivelul mediu. Motivul principal 

este măsura în care este recunoscut examenul de Bacalaureat în mediul social, pe piața muncii, ceea ce 

duce la o scădere relativă a motivației pentru a obține rezultate la nivel avansat.  

Având în vedere mediile de promovare obținute de elevi pe an școlar, se constată două direcții. 

Pe de o parte creșterea numărului elevilor motivați să își îmbunătățească competențele de limbă străină, 

dar, pe de alta parte, procentul destul de ridicat al elevilor care nu au reușit să obțină rezultate minime, 

de promovare, la sfârșitul anului școlar, și au fost declarați corigenți. Examenul de corigență a fost 

promovat în procent de 99%. Un elev nu s-a prezentat la examenul de corigență la engleză.  

La nivelul catedrei de limbi moderne, până în prezent, am avut criterii comune de evaluare și notare.  

În concluzie, putem discuta de câteva aspecte ce pot fi îmbunătățite și aspecte puncte tari, după cum 

reies din analiza SWOT. 

II. Analiza SWOT la nivelul catedrei de limbi moderne 

PUNCTE TARI 

- formarea profesionala continuă a cadrelor didactice din cadrul catedrei de limbi moderne; 

- evoluția elevilor la învățătură. Se observă evoluția elevilor în cei 4 ani de liceu în rezultatele obținute 

la examenul de Bacalaureat: toți elevii au obținut calificative de promovare a competențelor lingvistice; 

- în procesul de evaluare, la ore, pentru o evaluare uniforma, toți membrii catedrei folosesc descriptorii 

din grila de evaluare de la examenul de Bacalaureat precum și pe cei din Cadrul European Comun de 

Referință a Limbilor; 

- cunoașterea și instruirea elevilor în vederea respectării prevederilor regulamentului de desfășurare și 

organizare a examenului de Bacalaureat; 

- întocmirea documentației necesare desfășurării activității la oră și respectarea acesteia conform 

programei școlare; 

- inspecții, examene de grade didactice; 

- folosirea tehnologiei în procesul de predare- învățare și evaluare la clasă  

- rezultatele obținute în cadrul catedrei la nivel județean și internațional, la olimpiada națională de limba 

engleză și concursuri.  

PUNCTE SLABE 

- mulți elevi din clasa a IX-a pot fi încadrați în grupul slab performant dacă avem în vedere media de 

admitere și testele inițiale; 

- slaba implicare a părinților în supravegherea și îndrumarea elevilor; 

- lipsa dispozitivelor performante. 

- conținutul manualelor de clasa a IX-a și imposibilitatea de a le schimba  

OPORTUNITĂȚI 

- perfecționarea continuă a cadrelor didactice; 

- deschiderea cadrelor didactice spre a folosi metode și tehnici activ-participative la ore urmărind 

conținuturile recomandate de programa școlară și având în vedere cerințele examenului de Bacalaureat; 

- dotările școlii și susținerea activității elevilor prin achiziționarea manualelor de către Minister  

- existența unor elevi ce pot fi încadrați în grupul performant, a căror implicare se bazează pe o 

puternică motivație. 

- motivația crescută a profesorilor de a participa la concursuri și olimpiade.  

AMENINȚĂRI 

- absenteismul;  

- materialele didactice foarte scumpe; 

- nivelul de recunoaștere scăzut a certificatelor lingvistice obținute de elevi la examenul de Bacalaureat, 

pe piața muncii.  
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   CATEDRA OM ŞI SOCIETATE 

 

PUNCTE TARI: 

• existenţa unui colectiv didactic bine pregătit, cu grade didactice şi experienţă profesională, dornic 

de afirmare, implicat în activităţi variate; 

• valorificarea tehnicilor independente de muncă prin abordarea complexă a problemei educaţiei 

permanente–asigurarea autoeducaţiei elevilor (deziderat UNESCO) 

• activitatea desfăşurată a ţinut cont de precizările primite la consfătuirile cadrelor didactice 

desfăşurate pe specialităţi, îndeosebi de Reperele Metodologice referitoare la cl. a IX-a; 

• randamentul sporit al elevilor, în urma utilizării resurselor materiale şi pedagogice (metode şi 

procedee) în sistemul de învăţământ, fapt datorat îndeosebi perfecţionării cadrelor didactice prin 

cursuri sau webinarii (cu sau fără credite transferabile); 

• activitatea şi acţiunile desfăşurate în cadrul ariei curriculare „Om şi Societate” au răspuns unor 

obiective precum: stabilirea cadrului organizatoric; perfecţionarea metodelor de predare-

învăţare; ridicarea nivelului de pregătire a elevilor şi evaluarea acestora;  

• toate cadrele didactice au elaborat, conform cu programele şcolare aflate în vigoare, planificările 

calendaristice anuale, precum şi proiectarea unităţilor de învăţare; 

• evaluare unitară;  

• nu există diferenţe mari între medii ale profesorilor la aceeaşi disciplină; 

         

   SITUAŢIA STATISTICĂ       

                                                  la sfârşitul  anului şcolar 2021-2022 
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Nr. Proc. Nr. Proc. Nr. Proc. 

OM ŞI 
SOCIETATE 3240 3210 0 30 100,00 491 15,2% 1010 31,2% 1709 52,7% 8,37 

STRAT  
IONEL 271 271     100,00   0,0% 2 0,7% 269 99,3% 9,98 

COSTEA  L 434 432   2 100,00 60 13,8% 200 46,1% 172 39,6% 8,12 

PAVEL 
VIOLETA 291 284   7 100,00 35 12,0% 156 53,6% 93 32,0% 8,10 

SANDA 
MĂDĂLINA 197 197     100,00 74 37,6% 87 44,2% 36 18,3%  7,35 

ȘAPERA S 176 176     100,00 9 5,1% 47 26,7% 120 68,2% 8,84 

NUCĂ N 333 329   4 100,00   0,0%   0,0% 329 98,8% 10,00 

LUNGU M 224 216   8 100,00 46 20,5% 153 68,3% 17 7,6% 7,37 

BÂLEA 
DANIELA 270 270     100,00 96 35,6% 125 46,3% 49 18,1% 7,41 

COSTACHE 
M 151 151     100,00 9 6,0% 69 45,7% 73 48,3% 8,51 

LUCAN 
ALBUMIȚA 144 143   1 100,00 55 38,2% 66 45,8% 22 15,3% 7,24 

LAZĂR A 450 442   8 100,00 1 0,2% 35 7,8% 406 90,2% 9,54 

PAVEL FANI 299 299     100,00 106 35,5% 70 23,4% 123 41,1% 7,94 
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• preocuparea pentru perfecţionarea continuă, prin participarea la cursuri organizate de CCD 

Tulcea, programe SIVECO; 

• majoritatea elevilor au promovat examenul de bacalaureat: economie, logică şi geografie; 

• interes crescut pentru implementarea unor proiecte şi parteneriate educaţionale; 

• preocuparea cadrelor didactice şi a elevilor pentru obţinerea unor rezultate bune la olimpiade şi 

concursuri; 

• promovarea imaginii şcolii prin reuşita activităţilor organizate;  

• interesul manifestat de o mare parte a elevilor de la clasele terminale faţă de disciplina geografie, 

logică şi economie unde s-au înscris pentru proba C, precum şi rezultatele foarte bune obţinute 

la aceste discipline în cadrul examenului de bacalaureat; 

• existenţa unui climat armonios între membrii catedrei; 

• realizarea de asistenţe la ore; 

• în cadrul catedrei, există materiale didactice diverse, cum ar fi: laptop, videoproiector, ecran, 

hărţi istorice şi geografice, planşe, atlase istorice şi geografice. 

 

PUNCTE SLABE: 

• mică parte dintre cadrele didactice din comisie sunt pensionari; 

• participarea slabă la olimpiade şi concursuri şcolare, pe fondul participării elevilor şi la alte 

concursuri: de ex, eleva Sîrbu Ioana, cl. a XII-a B, a luat rezultat deosebit la olimpiada de 

Economie, sub coordonarea prof. Bâlea D.; Eleva Moise Daniela,cl. a XI-a B, a participat la 

olimpiada de istorie, faza judeţeană, însă a susţinut ulterior şi proba de la olimpiada de 

matematică şi lb. română; 

• imposibilitatea de a organiza sălile în laboratoare (de geografie, istorie, economie, logică, 

religie) întrucât sălile sunt încă stabilite conform procedurilor şcolii privind normele COVID 

(forme  de organizare a activităţii individuală sau frontală); 

• imposibilitatea de a organiza numeroase activităţi didactice extracurriculare; 

• mobilitatea cadrelor didactice; 

• lipsa unor opţionale în cadrul comisiei.  

 

OPORTUNITĂŢI: 

• dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu instituţii  locale; 

• elaborarea unor programe de pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat; 

• colaborare cu CCD  pentru formarea continuă a cadrelor didactice; 

• motivarea elevilor pentru creşterea interesului faţă de disciplinele din cadrul acestei comisii.  

 

AMENINŢĂRI: 

• deteriorarea  mediului socio-economic, familial, diminuarea  interesului  şi  capacităţii 

familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor. 
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CATEDRA DE ŞTIINŢE 
 

Obiectivul major l-a constituit creşterea calităţii actului de predare, prin promovarea 

metodelor active şi aducerea noului în procesul de predare-învăţare.  

 

             Au fost aplicate metodele activ – participative necesare formării competențelor-cheie: 

comunicarea în limba română, deprinderi de calcul matematic şi competențe de bază în științe, abilități 

în tehnologia informației şi comunicațiilor, a învăța să învețe şi să fie pregătit pentru viață. 

             Au fost urmărite următoarele obiective generale: 

1. Creșterea reală a pregătirii elevilor; 

2. Creşterea calităţii evaluării; 

3. Continua perfecţionare a profesorilor; 

4. Contribuţia fizicii, chimiei şi biologiei la realizarea unei educații  complete a elevilor.   

 

 

            Au fost urmărite următoarele competențe specifice: 

a. Creşterea nivelului de cunostinţe, deprinderi şi competenţe în domeniul disciplinelor fizică, 

chimie şi biologie; 

b. Creşterea atractivităţii acestor discipline pentru ca elevii să le înveţe cu plăcere; 

c. Pregătirea zilnică pentru lecţii a profesorilor; 

d. Creşterea obiectivităţii evaluării; 

e. Creşterea eficienţei activităţii de perfecţionare la nivelul comisiei; 

f. Exploatarea resurselor educative ale lectiilor de fizică, chimie şi biologie. 

 

 
 
Rezultate sfârșit de an școlar 2021 - 2022                                                                                                                              

 

Studiind statistica mediilor de promovare la sfarsitul anului scolar, observăm că din 1040 de elevi 

promovati, 369 (34,9%) dintre elevi au medii între 5 şi 6,99,  494 (46,7 %) au obţinut medii între 7 şi 

8,99 şi 177 (16,7 %) au medii între 9 şi 10. Media anuală a claselor la nivelul comisiei de Ştiinţe este de 

7,31.  

100,00% 100,00% 100,00%

IFTIMIE Ș. TOMA G. TATU V.

Procent promovare catedra ȘTIINȚE 100%

   SITUAŢIA STATISTICĂ A CATEDREI DE ȘTIINȚE 
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Nr. Proc. Nr. Proc. Nr. Proc. 

ŞTIINŢE 1058 1040 0 18 100,00 369 34,9% 494 46,7% 177 16,7% 7,31 

IFTIMIE STEFANIA 316 314 0 2 100,00 54 17,1% 149 47,2% 111 35,1% 7,97 

TOMA GEORGETA 345 340 0 5 100,00 174 51,17% 164 47,5% 2 0,6% 6,71 

TATU  VIORICA 397 386 0 11 100,00 141 35,5% 181 45,6% 64 16,1% 7,25 
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           Remarcăm că numărul de elevi performanţi la științe este relativ mic, dar este mai mare ca anul 

trecut. 

 

Membrii Comisiei de Științe au participat, au conceput și realizat materiale didactice  care arată 

înalta lor pregătire metodică. La dosarul de catedră există următoarele materiale didactice: 

1. Documente curriculare: programe şcolare, planificări calendaristice, portofoliul  profesorului 

de fizică, chimie și biologie. 

2. Realizarea testelor de evaluare iniţiale, stabilirea baremelor de notare şi aplicarea lor la clase. 

3. Discutarea rezultatelor testelor de evaluare inițială - pe an de studiu la fiecare disciplină de 

învățământ - și stabilirea strategiei  de ameliorare a acestor rezultate. 

4. Elaborarea Procedurii de evaluare și notare conform Metodologiei: numărul minim de note = 

nr. ore / săptămână +3. 

5. Instrumente şi tehnici de evaluare clasice şi moderne cu valoare stimulativă şi motivantă, pentru 

implicarea activă a elevului în actul didactic. 

6. Învățarea prin problematizare, metodă activ-participativ-formativă de învățare, centrată pe elev, 

bazată pe experimente din lumea reală. Metoda de învăţare centrată pe elev, ca beneficiar direct 

al actului didactic, se regăseşte în conţinuturile unităţilor de învăţare asistate de calculator, 

utilizând soft-uri educaţionale 

7. În cadrul activităților demonstrative susținute la nivelul comisiei metodice, profesorii au arătat o 

bună stăpânire a disciplinei predate și cunoștințe actualizate în specialitate. De asemenea, s-a 

încurajat învățarea centrată pe elev, învățarea în grup și învățarea în diferite contexte, învățarea 

online. Profesorii au asigurat  materiale clare, lizibile și care au sporit claritatea informațiilor. 

Elevii au fost implicați în evaluare și li s-a oferit feed-back în legătură cu progresul realizat. 
8. Este de remarcat faptul că profesorii de  fizica, chimie şi biologie din şcoala noastră sunt 

preocupaţi pentru ridicarea calităţii activităţii didactice şi educative participând la cursuri de 

perfecţionare (CRED – Iftimie Stefania) , precum şi cursuri de formare atât în domeniul materiei 

predate cât şi în domeniul managementului şi a proiectelor educaţionale. Activitatea de 

perfecționare din cadrul catedrei s-a realizat prin dezbateri cu privire la proiectarea didactică, la 

selectarea manulalelor școlare și celorlalte instrumente auxiliare de lucru utilizate în procesul de 

învățământ și prin participarea la activitățile metodice din școală. 
9. Toate cadrele didactice au participat la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline și la 

activitățile on-line ale cercurilor pedagogice organizate pe discipline la nivel de județ. 
 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

• existenţa personalului didactic calificat și pregătit profesional permite realizarea unui învăţământ 

de calitate; 

• existenţa în şcoală a unei reţele de calculatoare, conectare la internet; 

• baza materială şi bibliotecă dotată; 

• relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, 

profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 

• proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu ghidurile metodologice în 

proiectarea didactică, pentru eficientizarea formarii competentelor specifice, reperele 

metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, a programele şcolare în vigoare, 

cu metodica predării fiecărei discipline; 

• aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor şcolare; 

• relaţii interpersonale deschise, un climat de înţelegere, de ajutor reciproc, lucru în echipă. 

 

PUNCTE SLABE 

• lipsa de motivaţie a elevilor pentru a realiza performanţă; 

• migrarea unuia sau a ambilor părinţi în străinătate, în căutarea unui loc de muncă mai bun şi 

lăsarea copiilor în grija unor tutori – de cele mai multe ori bunici bătrâni şi bolnavi – face ca 

mulţi dintre aceşti elevi să aibă rezultate mai slabe la învățătură; 
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• alocarea unui timp scăzut pentru studiul individual; 

• lipsa motivației pentru studiu. 

 

OPORTUNITĂŢI 

• varietatea cursurilor de perfecționare și formare continuă oferite de C.C.D. și de universități; 

• asigurarea calității actului educațional prin orientarea învățării spre formarea de capacitați 

intelectuale; 

• folosirea platformei educaționale Google Classroom a colegiului; 

• folosirea metodelor interactiveȘ 

• stimularea gândirii creative, logice; 

• tratarea diferențiată a elevilor; 

• colaborarea interdisciplinară; 

• crearea a tot mai multe site-uri educaţionale cu programe ce uşurează munca de predare a profesorilor 

care se pot ajuta acum de experimente virtuale ceea ce duce la o mai bună înţelegere de către elevi a 

noţiunilor predate; 

• burse acordate de guvern și facilitățile acordate elevilor de Primăria Tulcea și de Asociația 

Cultural-Umanitară „Phoebus” pentru creșterea participării școlare. 

AMENINȚĂRI 

• lipsa unor repere morale solide în viața elevilor, deruta morală determinată de societate, mass media,  

• valențe educative nevalorificate la activitățile comune şi individuale; etc. 
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RAPORT DE ANALIZĂ 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
Aria curriculară tehnologii și-a desfășurat activitatea prin intermediul a trei comisii de lucru: 

comisia economic-administrativ-comerț, comisia turism și alimentație și comisia TIC. 

 Comisia economic – administrativ - comerț, formată din următoarele cadre didactice:  prof. 

BÂLEA DANIELA – șef catedră, grad didactic I, formator, metodist și membru în Consiliul Consultativ 

I.S.J. Tulcea, IORDACHE LAURA CRISTINA – grad didactic I, inspector, LUNGU MIHAELA – 

metodist și membru în Consiliul Consultativ I.S.J. Tulcea, grad didactic I, STEPAN ELENA – grad 

didactic II, PURCHEREA LAURENŢA LILI - grad didactic II, formator și metodist I.S.J. Tulcea, 

POGURSCHI MIHAELA– grad didactic II, STEPAN ELENA – grad didactic II, POPA ALINA – 

debutant, SILAI DANIELA – debutant, maistru intructor GRIGORAȘ LOREDANA grad didactic II -  

și STĂNOIU GABRIELA – profesor asociat, și subcomisia TIC: ANDRONIC  DANIEL - grad didactic 

I, metodist ISJ Tulcea, formator,  şi-au desfăşurat activitatea conform cerinţelor şi obiectivelor propuse 

prin programul managerial la începutul anului şcolar, după cum urmează: 
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Nr. Proc. Nr. Proc. Nr. Proc. 

TEHNOLOGII 

- ECONOMIC 2478 2471 0 7 100,00 426 17,2% 1053 42,5% 992 40,0% 8,01 
PURCHEREA 

LAURENŢA 238 238     100,00 16 6,7% 64 26,9% 158 66,4% 8,82 

ANDRONIC 
DANIEL 587 585 0 2 100,00 154 26,2% 280 47,7% 151 25,7% 7,53 

GRIGORAȘ 

LOREDANA 228 228     100,00 8 3,5% 86 37,7% 134 58,8% 8,61 

IORDACHE 
LAURA 29 29     100,00 7 24,1% 14 48,3% 8 27,6% 7,65 

LUNGU 

MIHAELA 246 244   2 100,00 28 11,4% 122 49,6% 94 38,2% 7,97 

POGURSCHI 
MIHAELA 216 216     100,00 66 30,6% 79 36,6% 71 32,9% 7,53 

STEPAN 

ELENA 247 247     100,00 41 16,6% 123 49,8% 83 33,6% 7,88 

BÂLEA 
DANIELA 141 141     100,00 35 24,8% 61 43,3% 45 31,9% 7,69 

SILAI 

DANIELA 256 256     100,00 5 2,0% 113 44,1% 138 53,9% 8,55 

STĂNOIU 
GABRIELA 85 82   3 100,00 9 10,6% 36 42,4% 37 43,5% 8,29 

POPA ALINA 205 205     100,00 57 27,8% 75 36,6% 73 35,6% 7,64 

                          

             

La nivelul comisiei, la disciplinele de specialitate s-a înregistrat un procent de promovare de 

100 %, menținându-se situația din anul şcolar precedent. Media de încadrare obţinută la nivelul comisiei 

– 8,01 este mai mică decât cea înregistrată la sfârşitul anului şcolar precedent (8,11) cu 0,10 puncte. Cea 
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mai are medie 8,82 Purcherea Laurența și cea mai mică 7,53 Pogurschi Mihaela și Andronic Daniel -

TIC. Nu există diferențe semnificative (mai mari de un punct) între media pe profesor și media catedrei. 

Situația statistică pe microgrupuri a rezultatelor obținute la nivelul comisiei pe parcursul anului 

școlar trecut:  

 

Ponderea microgrupului slab performant -medii 5-6,99 - a SCĂZUT de la 17,50% la 17,20%, cu 0,30 

puncte procentuale, ponderea grupului mediu performant – medii 7-8,99 a scăzut de la 43,40% la 42,50%, iar 

ponderea grupului performant a crescut de la 39% la 40%. 

În  anul şcolar 2021 – 2022 comisia de Turism și alimentaţie a fost compusă din  cadre didactice 

(profesori economişti şi profesori de instruire practică/maiştri) după cum urmează: Mocanu Camelia-

Domnica (director, şef arie curriculară Tehnologii), Ifrim Florentina, Șerban Laura-Aurelia, Tudor 

Nela, Calinov Nadia, Chesaru Nicoleta, Pavlov Dorina şi Savencu Adina.  

Situația statistică pe microgrupuri a rezultatelor obținute la nivelul comisiei pe parcursul anului 

școlar trecut:  
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SITUAŢIA STATISTICĂ A COMISIEI 
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Nr. Proc. Nr. Proc. Nr. Proc. 

 
TEHNOLOGII 

- TURISM 2122 2050 0 72 100,00 130 6,1% 901 42,5% 1019 48,0% 8,47  
SAVENCU 

ADINA 381 365   16 100,00 6 1,6% 190 49,9% 169 44,4% 8,45  
MOCANU 

CAMELIA 168 167   1 100,00   0,0% 34 20,2% 133 79,2% 9,08  
CHESARU 
NICOLETA 133 126   7 100,00 10 7,5% 45 33,8% 71 53,4% 8,56  
PAVLOV 

DORINA 226 196   30 100,00 22 9,7% 98 43,4% 76 33,6% 8,06  
IFRIM 

FLORENTINA 372 370   2 100,00 38 10,2% 247 66,4% 85 22,8% 7,82  
TUDOR 
NELA 230 230     100,00 37 16,1% 73 31,7% 120 52,2% 8,18  
CALINOV 

NADIA 389 373   16 100,00 9 2,3% 174 44,7% 190 48,8% 8,53  
SERBAN 
LAURA 223 223     100,00 8 3,6% 40 17,9% 175 78,5% 9,08  

              

La  nivelul comisiei Turism și alimentație s-a înregistrat un procent de promovare de 100 %, 

menținându-se situația din anul şcolar precedent. Media de încadrare obţinută la nivelul catedrei – 8,47 

este mai mare decât cea înregistrată la sfârşitul anului şcolar precedent (8,39) cu 0,08 puncte. Cea mai 

mare medie o au doamnele prof. Mocanu Camelia și Șerban Laura (9,08) și cea mai mică Ifrim Florentina 

(7,82). Nu există diferențe semnificative (mai mari de un punct) între media pe profesor și media 

catedrei. 

 Ponderea microgrupului slab performant - medii 5-6,99 - a SCĂZUT de la 6,40% la 6,10%, cu 

0,30 puncte procentuale, ponderea grupului mediu performant – medii 7-8,99 a scăzut de la 43,90% la 

42,50%, iar ponderea grupului performant a scăzut de la 49% la 48%. 

Situația cursurilor sau a altor activități de perfecționare din anul școlar 2021-2022 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

Denumire Curs formare 

profesională / Activitate de 

perfecționare 

Nr. 

credite 
Nr. ore Organizator/Furnizor program 

1 Popa Alina 

Programul de pregătire a cadrelor 

didactice pentru examenul 

național de acordare a definitivării 

în învățământ  16 Casa Corpului Didactic, Tulcea 

2 Stepan Elena 

Şcoala şi familia în dezvoltarea 

personalităţii elevilor 10 40 Casa Corpului Didactic, Tulcea 

3 Bâlea Daniela 

Şcoala şi familia în formarea 

personalităţii elevilor 10 40 CCD Tulcea 
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4 Bâlea Daniela Start2Teach  2 

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 

5 Bâlea Daniela Parachute Training For Teachers  2 

IHB LanguageTrainig Center 

București 

6 Lungu Mihaela 

Utilizarea pachetului de aplicații 

Gsuite for Education în predarea 

online 

 
12 CCD Tulcea 

7 Lungu Mihaela 

Google Educator Nivelul 1 

(GEN1)- Intermediari 

25 100 Asociația Edusfera 

8 Lungu Mihaela 

Școala și familia în formarea 

personalității elevilor 

10 40 CCD Tulcea 

9 Lungu Mihaela To make learning awesome! 
 

4 Kahoot! EDU Meetup 

10 Șerban Laura 

Resurse educaționale deschise: 

realizare, utilizare evaluare. 

Formare nivel II 12 50 Ministerul Educației - proiect CRED 

11 Șerban Laura 

Abordarea jocurilor logice și a 

elementelor de programare pentru 

școlari 15 60 

UPIR (Uniunea Profesorilor de 

Informatică din România) 

12 

Mocanu Camelia-

Domnica Specialist în domeniul calității  180 Edu Zece Plus Onești-Bacău 

13 Ifrim Florentina 

Şcoala şi familia în dezvoltarea 

personalităţii elevilor 10 40 CCD Tulcea 

14 Chesaru Nicoleta 

Utilizarea pachetului de aplicații 

Gsuite for Education în predarea 

online  12 CCD Tulcea 

15 Chesaru Nicoleta 

Google Educator Nivelul 1 

(GEN1)- Intermediari 25 100 Asociația Edusfera 

16  Pogurschi Mihaela 

Școala și familia în formarea 

personalității elevilor 

10 40 CCD Tulcea 

17 Silai Daniela Profesor și părinte azi 20 80 PROACTA EDU 

18 Silai Daniela Formator  40 

S.C. Studii de consultanță și Studii 

Europene S.R.L Galati 

19 Silai Daniela 

Conversie profesionala 

Informatică -Tehnologia 

informației și a comunicărilor 120 

4 

semestre Universitatea "Dunarea de Jos" Galati 

REZULTATE OLIMPIADE ŞCOLARE ȘI CONCURSURI ARIA TEHNOLOGII 

FAZA NAȚIONALĂ 
La faza națională s-au obținut un număr de 3 premii, din care: 1 premiu III și 2 mențiuni, astfel: 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

elevului 

Clasa Concursul Premiul Profesor coordonator 

1 

Morărașu Silviu 

Gabriel 

III B 

prof 

Concurs meserii - 

Bucătar Premiul III 

Chesaru Nicoleta 

Mocanu Camelia  

2 Manea Anamaria XI C 

Olimpiada 

Tehnologii Mențiune Șerban Laura, Popa Alina 

3 

Bărlădeanu Ioana 

Diana XII B 

Olimpiada 

Tehnologii Menţiune 

Bâlea Daniela 

Stepan Elena 

Iordache Laura Cristina 
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REZULTATE OLIMPIADE ŞCOLARE ȘI CONCURSURI ARIA TEHNOLOGII 

FAZA JUDEȚEANĂ 
La faza județeană s-au obținut un număr de 6 premii, din care: 3 premii I, 2 premii II și 1 premiu III, astfel: 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

elevului 
Clasa Concursul Premiul Profesor coordonator 

1.  Bărlădeanu Ioana Diana XII B 

Olimpiada 

Tehnologii Premiul I 

Bâlea Daniela 

Stepan Elena 

Iordache Laura Cristina 

2.  Manea Anamaria XI C 

Olimpiada 

Tehnologii Premiul I 

Șerban Laura, 

Popa Alina 

3.  

Morărașu Silviu 

Gabriel III B prof 

Concurs meserii - 

Bucătar Premiul I 

Chesaru Nicoleta 

Mocanu Camelia  

4.  Sîrbu Ioana Alexandra XII B 

Olimpiada 

Tehnologii Premiul II 

Bâlea Daniela 

Stepan Elena 

Iordache Laura Cristina 

5.  Dincov Alina Daniela III B prof 

Concurs meserii - 

Bucătar Premiul II 

Chesaru Nicoleta 

Mocanu Camelia  

6.  Anghel Andrei Alin XII B 

Olimpiada 

Tehnologii Premiul III 

Bâlea Daniela 

Stepan Elena 

Iordache Laura Cristina 

REZULTATE CONCURSURI FAZA NAȚIONALĂ: S-au obținut 7 distincții: 1 premiu I, 3 

premii II, 1 premiul III și 2 participări la etapa națională: 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

elevului 
Clasa Concursul Premiul 

Profesor 

coordonator 

1 

Gâlea Cătălina X C Natura Inspiră și dăruiește Premiul I 

Lungu 

Mihaela 

2 

Strugariu Claudiu XII D Natura Inspiră și dăruiește Premiul II 

Lungu 

Mihaela 

3 

Răchitosu Marian X A 

Competiția națională 

Școala de primăvară – ed 

antreprenorială. 

Organizată de Junior 

Achievement România în 

parteneriat cu ME Premiul II 

Lungu 

Mihaela 

4 

Florea Iulian X B 

Concurs Național CON-

TIC - Secțiunea 

Contabilitate premiul II Bâlea Daniela 

5 1.Gîdan C. Andrei-Laurențiu 

2.Marcu Alexandru 

3.Bogdan Sebastian 

Constantin 

4.Mangalagiu Dascălu Viorel 

5. Coadă Cătălin Florin 

X A Competiția națională 

Social Innovation Relay. – 

ed antreprenorială. 

Organizată de Junior 

Achievement România  

in parteneriat cu ME Premiul III 

Lungu 

Mihaela 

6 

Drăguț Adrian XI C 

Competiția națională 

Social Innovation Relay - 

planul de afaceri  

participare 

finala 

competiției Șerban Laura 

7 

Avram Denisa Florentina XI B 

Concurs Național Alege! 

Este dreptul tău! 

participare 

la faza 

națională Bâlea Daniela 
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REZULTATE CONCURSURI FAZA REGIONALĂ: S-au obținut 10 distincții:  

- 1 premiu I, 1 premiu II, 2 premii III , 2 mențiuni și un premiu special: 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

elevului 
Clasa Concursul Premiul 

Profesor 

coordonator 

1 1. Vologa Paul 

2.Tucalic Mihail  

3. Dițu Ionuț 

4. Chiru Cătălin 

5. Ghiu Andreea 

XI E Competiţia Din ŞCOALĂ 

spre REALITATE- prin 

Firma de Exerciţiu FIRMA 

DE EXERCIȚIU RED 

ROSE -CEL MAI BUN 

SPOT PUBLICITAR Premiul I Stepan Elena 

2 

Radu Maria X B 

Concurs Național CON-

TIC - Secțiunea 

Contabilitate premiul II Bâlea Daniela 

3 

Florea Iulian X B 

Concurs Național CON-

TIC - Secțiunea 

Contabilitate 

Premiul 

III Bâlea Daniela 

4 1. Dobre Vlad-Iulian 

2. Nodiț Cristian-Andrei 

3. Gheorghe Ionela 

4. Boșcă Denisa-Maria 

5. Usatencu Robert-Nicolae 

6. Oancă Bogdan-Constantin 

7. Manole Vicentiu-Teodor 

XI B Târgul regional al firmelor 

de exercițiu 

Alba Iulia.-Antreprenoriat 

prin firmele de exercițiu 

- F.E. ROYAL ICE S.R.L. 

secțiunea cea mai bună 

pagină web 

Premiul 

III 

Lungu 

Mihaela 

5 

Sîrbu Marina X B 

Concurs Național CON-

TIC - Secțiunea 

Contabilitate Mențiune Bâlea Daniela 

6 

1. Ardeleanu Bianca Ionela 

2. Rusu Nicola Valerica 

3. Avram Denisa Florentina 

4. Stoica Andreea Denisa 

5. Vidineev Delia 

6. Ignatencu Alexandra Elena XI B 

Târgul regional al firmelor 

de exercițiu 

Alba Iulia.-Antreprenoriat 

prin firmele de exercițiu 

F.E. STARS S.R.L. 

secțiunea cel mai bun spot 

 Mențiune 

Lungu 

Mihaela 

7 1. Jenaru Petre – Adrian 

2. Țilincă Marian Silviu 

3. Hîrtop – Daros Maria Luiza 

4. Chirazi Adrian Cristian 

5. Pîslaru Robert Ionuț 

6. Butucea Octavian Marian XI B 

Târgul regional al firmelor 

de exercițiu 

Alba Iulia.-Antreprenoriat 

prin firmele de exercițiu 

F.E. STARS S.R.L. 

secțiunea cel mai bun spot 

Premiul 

special 

Lungu 

Mihaela 

 

REZULTATE CONCURSURI FAZA JUDEȚEANĂ: 

S-au obținut 10 distincții: 6 premii I, 2 premii III și 2 mențiuni: 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

elevului 
Clasa Concursul Premiul 

Profesor 

coordonator 

1 1. Dobre Vlad-Iulian 

2. Nodiț Cristian-Andrei 

3. Gheorghe Ionela 

4. Boșcă Denisa-Maria 

5. Usatencu Robert-Nicolae 

6. Oancă Bogdan-

Constantin 

7. Manole Vicentiu-Teodor 

XI B COMPETIȚIA DIN 

VIRTUAL ÎN REAL 

PRIN FIRMELE DE 

EXERCIȚIU 

FIRMA EXERCIȚIU FE 

ROYAL ICE SRL BUZĂU  

CEA MAI BUNĂ PAGINĂ 

WEB Premiul I 

Lungu 

Mihaela 

2 1. Ardeleanu Bianca Ionela 

2. Rusu Nicola Valerica 

3. Avram Denisa Florentina 

XI B COMPETIȚIA DIN 

VIRTUAL ÎN REAL 

Premiul I Lungu 

Mihaela 
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4. Stoica Andreea Denisa 

5. Vidineev Delia 

6. Ignatencu Alexandra 

Elena 

PRIN FIRMELE DE 

EXERCIȚIU 

FIRMA EXERCIȚIU 

STARS SRL BUZĂU  

CEA MAI BUNĂ PAGINĂ 

WEB 

3 1. Jenaru Petre – Adrian 

2. Țilincă Marian Silviu 

3. Hîrtop – Daros Maria 

Luiza 

4. Chirazi Adrian Cristian 

5. Pîslaru Robert Ionuț 

6. Butucea Octavian Marian 

 COMPETIȚIA DIN 

VIRTUAL ÎN REAL 

PRIN FIRMELE DE 

EXERCIȚIU 

FIRMA EXERCIȚIU FE 

ICEECO SRL BUZĂU  

CEA MAI BUNĂ PAGINĂ 

WEB 

Premiul I Lungu 

Mihaela 

4 1. Boboc Antonio-Gabriel 

2. Tuzlaru Robert-Cristian 

3. Moise Daniela 

4. Anton Albertina Cristina 

5. David Anamaria-Daniela 

6. Dragu Cristiana Denisa 

7. Manea Teodora XI B 

COMPETIȚIA DIN 

VIRTUAL ÎN REAL PRIN 

FIRMELE DE EXERCIȚIU 

BUZĂU 

FIRMA EXERCIȚIU F.E. 

BACKWOODS S.R.L CEA 

MAI BUNĂ PAGINĂ WEB 

Premiul I Lungu 

Mihaela 

5 1. Vologa Paul  

2.Tucalic Mihail  

3. Dițu Ionuț 

4. Chiru Cătălin 

5. Ghiu Andreea 

XI E COMPETIȚIA DIN 

VIRTUAL ÎN REAL PRIN 

FIRMELE DE EXERCIȚIU 

BUZĂU 

FIRMA EXERCIȚIU F.E. 

RED ROSE S.R.L. CEA 

MAI BUNĂ PAGINĂ WEB Premiul I Stepan Elena 

6 

Avram Denisa Florentina XI B 

Concurs Național Alege! 

Este dreptul tău! Premiul I Bâlea Daniela 

7 

Rusu Anisia Gabriela XI C Concursul ”Știu și aplic” 

Premiul al 

III-lea Șerban Laura 

8 

Drăgan Mihai XI C Concursul ”Știu și aplic” 

Premiul al 

III-lea Șerban Laura 

9 

Tucalic Mihail XI E 

Concurs Național „Alege! 

Este dreptul tău.” Mențiune 

Mocanu 

Camelia 

10 

Tucalic Mihail XI E 

Concurs Național „Made for 

Europe” Mențiune 

Mocanu 

Camelia 

PROIECTE ȘI PARTENERIATE JUNIOR ACHIEVEMENT 

Denumire parteneriat/proiect Profesor coordonator Clasa  

Un viitor sigur/Safe journey - Educație economică și financiară Bâlea Daniela a XII-a B 

Succesul profesional - Educație pentru orientare profesională Bâlea Daniela a XII-a B 

Finanțele mele - Educație financiară Bâlea Daniela a XII-a, a XI-a 

Programul JAR - Ed. antreprenorială Lungu Mihaela X A,B,C,D,E,F 

Programele JAR orientare profesională, STEM și educație financiară Lungu Mihaela XII D 

Programul JAR finanțe personale și servicii financiare- Educație financiară Lungu Mihaela X A,B,C,D,E,F 

Programul internațional JA Economia și succesul Lungu Mihaela X A,B,C,D,E,F 

Succesul profesional - Educație pentru orientare profesională Șerban Laura XI C 
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 PROIECTE ȘI PARTENERIATE EDUCAȚIONALE ÎNCHEIATE 

Nr.crt Denumire parteneriat/proiect Partener Profesor coordonator 

1 

„Să vorbim despre bani și bănci” (clase: a XI-a A, B, 

C, D, E și a XII-a A, B, C, D, E) 

Banca Națională a 

României - Agenția 

Brăila Bâlea Daniela 

2 

Proiect educațional județean ”Resurse educaționale 

deschise pentru disciplinele tehnologice TehnoRED - 

varianta extinsă” ISJ Tulcea 

Mocanu Camelia (coordonator 

profil Servicii) 

3 Parteneriat pentru educație „Artă și Viață” 

Asociația Artă și 

Viață Galați Lungu Mihaela 

4 Proiectul interjudețean „Bucuria Învierii Domnului” 

Șc Gimnazială Prof. 

Paul Bănică , 

Târgoviște Lungu Mihaela 

5 Proiectul „Response- Ability” 

Asociația Art 

Revoluțion București Lungu Mihaela 

6 

Proiect educațional național „Importanța jocului 

didactic în învîțământul preuniversitar” 

Editura D.-ART 

Pitești  Lungu Mihaela 

 

La nivelul ariei curriculare tehnologii și-au desfășurat activitatea 10 FIRME DE EXERCIȚIU: 

Denumire firma de 

exercițiu 
Clasa  

Profesor 

coordonator 
Obiect de activitate 

F.E. RED ROSE S.R.L.  XI E STEPAN ELENA  

CAEN 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor plantelor şi 

seminţelor 

F.E. DELIGIA S.R.L. XII E STEPAN ELENA 

CAEN 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de 

patiserie şi produselor zaharoase 

F.E. ROYAL ICE S.R.L. XI B LUNGU MIHAELA 

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in 

magazine specializate, 3212 Fabricarea bijuteriilor si 

articolelor similare din metale si pietre pretioase 

F.E. STARS S.R.L XI B LUNGU MIHAELA 310 Fabricarea mobilei 

F.E. ICEECO S.R.L XI B LUNGU MIHAELA 

1052 – Fabricare înghețatei, 4639 – Comerț cu ridicata 

nespecializat de produse de produse alimentare 

F.E. BACKWOODS S.R.L XI B LUNGU MIHAELA 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 

F. E. LUXOMILO S.R.L. XI C ȘERBAN LAURA 4511, 4519, 4520 Comert autovehicule, reparații 

F.E. AMAZING TRAVEL 

S.R.L. XI C ȘERBAN LAURA 7911 Activități ale agențiilor turistice 

F.E. ROYAL IMPAKT 

S.R.L. XI C ȘERBAN LAURA 6831 Agenții imobiliare 

F.E. GREEN WORLD 

VISION S.A. XI C ȘERBAN LAURA 

3511, 3514, 3513 Producție, distribuție, comercializare 

energie electrica 

 

 Monitorizarea procesului de predare – învăţare s-a realizat prin intermediul interasistențelor, 

pentru care s-a realizat graficul de interasistențe al nivelul catedrei, împreună cu profesorii asistați, în 

funcție de orarul acestora și al asistenților. Permanent, au avut loc întâlniri (fizic sau online) ale 
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membrilor ariei curriculare tehnologii, în cadrul cărora s-au dezbătut, analizat și distribuit materiale cu 

privire la Examenul de certificare a competențelor profesionale nivel III și nivel IV, sesiunea 2022: 

- Metodologia examenelor de certificare; 

- Graficele de examen; 

- Obligațiile profesorilor; 

- Obligațiile elevilor; 

- Fișele de evaluare (structură și modalități de completare). 

În continuare, eforturile trebuie direcţionate spre optimizarea procesului de predare-învăţare și 

îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi asimilare a competenţelor profesionale de către elevii noştri, astfel 

încât aceştia să obţină rezultate performante la Examenele de Certificare a Competenţelor Profesionale, 

nivel III și IV şi să se asigure o cât mai bună inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor noştri.  

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Procentul de promovabilitate ridicat; 

- Experienţa cadrelor didactice; 

- Calificarea cadrelor didactice corespunzătoare 

domeniului/specializărilor; 

- Număr ridicat al profesorilor titulari; 

- Proiectarea didactică bine realizată, 

stabilindu-se corelări între conţinuturi, 

competenţe şi activităţi de învăţare; 

- Utilizarea de către cadrele didactice a 

metodelor activ-participative; 

- Activităţile diferenţiate permit elevilor să aibă 

iniţiativă şi să-şi dezvolte capacităţile şi 

abilităţile; 

- Existenţa unor criterii bine stabilite privind 

întocmirea portofoliului catedrei sau a 

membrilor catedrei; 

- Cooperare bună între membrii catedrei; 

- Comunicare bună profesor – elev; 

- Baza materială bogată a catedrei (fiecare 

laborator este dotat cu tablă electronică, 

videoproiector, mese modulare); 

- Număr ridicat de firme de exerciţiu în cadrul 

catedrei; 

- Premii la târguri şi competiţii; 

- Agenţi economici parteneri în număr mare. 

- Pregătirea continuă a cadrelor didactice la 

cursuri de formare profesională sau de 

perfecţionare; 

- Posibilitatea de accesare a unor fonduri 

europene; 

- Programele de învăţare ce pun elevul pe 

primul loc şi răspund nevoii acestui 

privind accesul la informaţie şi educaţie; 

- Instruirea practică realizată la agenţii 

economici ce poate asigura inserţia pe 

piaţa muncii a viitorilor absolvenţi; 

- Participarea la olimpiada de tehnologii, 

fazele judeţeană şi naţională; 

- Participarea la Târgurile Firmelor de 

exerciţiu; 

- Asigurarea calităţii actului educaţional 

prin orientarea învăţării spre formarea de 

capacităţi intelectuale şi acţionale, 

folosirea metodelor interactive, 

stimularea gândirii creative, logice; 

- Colaborarea interdisciplinară.  

 

 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

AMENINŢĂRI 

- Neutilizarea laboratorului AEL la capacitate 

maximă pentru susținerea activităților de 

predare-învățare-evaluare;  

- Scăderea interesului elevilor din clasele 

terminale legat de disciplinele de 

specialiate, datorită faptului că acestea nu 

sunt discipline de bacalaureat; 
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- Neaccesarea unor fonduri nerambursabile 

(fonduri locale, Fondurilor Structurale 

Europene etc.); 

- Neaccesarea unor granturi (vizite 

pregătitoare, proiecte de mobilitate etc.); 

- Dotarea slabă a laboratoarelor pentru 

activitatea în cadrul Firmelor de exerciţiu 

(calculatoare conectate la Internet pentru 

fiecare birou/departament al firmelor, 

imprimante, scannere, copiatoare, 

consumabile etc.); 

- Lipsa accesării schimburilor de experiență; 

-  Cadre didactice fără definitivat/netitulare. 

- Imposibilitatea participării la examenul 

de certificare a competenţelor a elevilor 

corigenţi (la alte discipline); 

 

 

Obiective de perfecţionare metodică propuse de catedră pentru menţinerea şi îmbunătăţirea 

„punctelor tari”: 

- Continuarea  traseului profesional, prin obţinerea gradelor didactice, în termenul recomandat (la 4 

ani), acolo unde este cazul; 

- Participarea la examenele de titularizare (unde este cazul); 

- Implicarea elevilor în propriul proces de învăţare; 

- Încurajarea elevilor în exprimarea unor idei și opinii constructive; 

- Realizarea de interasistenţe; 

- Desfăşurarea de ore deschise la care participă membrii catedrei; 

- Informarea membrilor catedrei despre cursurile de perfecţionare ce se derulează la CCD; 

- Desfăşurarea orelor de specialitate/ instruire practică în ateliere, laboratoare, la agenţii economici; 

- Folosirea mijloacelor moderne de învăţare;  

- Aplicarea unor chestionare elevilor, agenţilor economici şi maistrilor instructori pentru a îmbunătăţi 

activitatea de instruire practică. 

 

Obiective de perfecţionare metodică propuse de catedră pentru ameliorarea “punctelor slabe”: 

- Eficientizarea activităţii didactice (inclusiv prin realizarea de lecții AEL); 

- Demararea acţiunilor de accesare a diverselor fonduri de finanţare (europene sau locale); 

- Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare; 

- Utilizarea unor metode stimulative procesului de învăţare la disciplinele de specialitate; 

- Participarea cadrelor didactice netitulare la examenul de titularizare; 

- Obţinerea definitivării, acolo unde este cazul; 

- Asigurarea la clasă a unui cadru adecvat pentru realizarea unui real şi eficient parteneriat profesor – 

elev; 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru olimpiade şi concursuri; 

- Modalități de motivare a elevilor pentru participarea la olimpiade şi concursuri. 
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RAPORT DE ANALIZĂ 

ARIA CURRICULARĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ  

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

ANALIZA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 

DESFĂŞURATE 

  

CUPRINS: 

1. ACTIVITĂŢI  EXTRACURICULARE 

2. CONCURSURI SI ACTIVITĂŢI INTERNE 

3. CONSILIUL   ELEVILOR  

4. FRECVENȚA LA CURSURI 

5. SITUAȚIA DISCIPLINARĂ 

6. SERVICIUL PE ŞCOALĂ 

7. CONSILIEREA INDIVIDUALĂ A ELEVILOR 

8. LECTORATE CU PĂRINŢII 

9. ACTIVITATEA INTERNATULUI 

10. ANALIZA SWOT 

 

Activitatea educativă a fost proiectată pe coordonatele educaţiei complete şi structurată pe cele 

5 componente din programa de Consiliere şi Orientare, respectiv: ”Autocunoaştere şi dezvoltare 

personală”, ”Comunicare şi abilităţi sociale”, ”Managementul informaţiilor şi al învăţării”, ”Planificarea 

carierei” şi ”Calitatea stilului de viaţă”. 

Activităţile şcolare şi extraşcolare se fundamentează pe dorinţele societăţii româneşti actuale 

de a considera învăţământul drept prioritatate naţională, sub toate aspectele acestuia. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul 

şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin 

formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă creativitatea, gândirea critică 

şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 

şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativa între componenta 

cognitiva şi cea atitudinal – comportamentală. 

SCOP 
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Ridicarea standardelor calitative ale educatiei formale si nonformale prin complementarizarea 

lor in vederea valorificarii potentialului elevilor si a formarii lor ca cetateni europeni pro-activi.  

PRINCIPII ŞI VALORI 

Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată conform următorului set de 

principii: 

✓ Principiul priorităţii educaţiei, ca responsabilitate asumată de guvernul României 

✓ Principiul accesului egal la educaţie – conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a Drepturilor 

Copilului, fiecare copil are dreptul la educaţie;  

✓ Principiul interculturalităţii;  

✓ Principiul continuităţii activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe experienţa 

anterioară;  

✓ Principiul complementarităţii formal –non-formal;  

✓ Principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;  

✓ Principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale 

locale prin coordonare;  

✓ Principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;  

✓ Principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături de 

instituţiile guvernamentale în vederea realizării obiectivelor;  

✓ Principiul cooperării – implementarea strategiei are la bază cooperarea instituţională, atât la nivel 

naţional, cât şi internaţional.  

OBIECTIVE: 

Corelarea permanenta a desfasurarii, monitorizarii si evaluarii activitatilor educative cu 

prioritatile strategice ale Colegiului Economic “Delta Dunarii”: 

1. Cresterea nivelului calitatii actului de predare-invatare/ educare prin stimularea performantei scolare 

si extrascolare (corelarea cu tinte lestrategice educative nationale si internationale; diversificarea 

activitatilor educative; dezvoltarea de parteneriate locale, nationale si internationale; cresterea 

numarului de elevi implicati in activitati educative- cluburi si cercuri scolare si extrascolare, 

concursuri scolare etc.); 

2. Imbunatatirea starii disciplinare la nivelul colegiului (cresterea gradului de securitate din scoala; 

stimularea tolerantei si a oportunitatilor de rezolvare constructiva a conflictelor; parteneriate cu 

comunitatea locala, nationala si internationala); 

3. Asigurarea educatiei de baza pentru toti elevii (formarea competentelor-cheie pentru toti elevii prin 

orele de consiliere si orientare  cat si prin activitati scolare si extracurriculare); 

4. Optimizarea relatiei scoala –familie(valorificarea laturii educative prin activitati, materiale, 

parteneriate etc. in relatia scoala-familie). 
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REZULTATE ASTEPTATE: 

➢ Activitati extracurriculare diversificate, ca altermative viabile de atragere a elevilor in spatiul educativ 

formal si non-formal, in defavoarea strazii; 

➢ Numar cat mai mare de elevi in viata scolii prin participarea acestora la concursuri si alte activitati 

extrascolare; 

➢ Numar cat mai mare de elevi cu rezultate bune si foarte bune la invatatura; 

➢ Numar cat mai redus de manifestaria gresive/ violente in scoala; 

➢ Cresterea promovabilitatii la examenul de bacalaureat; 

➢ Competente specifice ariei curriculare “consiliere si orientare” (autocunoastere, dezvoltare personala, 

comunicare si abilitati sociale, consecintele consumului de droguri, planificarea carierei, 

managementul informatiilor si al invatarii) consolidate la nivelul personalitatii elevilor; 

➢ Numar cat mai mare de materiale informative si formative realizate in cadrul activitatilor 

extracurriculare (fotografii, inregistrari, pliante, afise, desene, referate, eseuri etc.) si promavate la 

nivelul colegiului si a comunitatii; 

➢ Diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare din cauza absentelor sau a actelor de 

indisciplina; 

➢ Imbunatatirea frecventei; 

➢ Optimizarea relatiei scoala-familie. 

 

MODALITATI DE REALIZARE: 

Realizarea acestor obiective se va concretiza prin: 

 Dezbaterea regulamentului scolar si de ordine interioara prin intelegerea necesitatii respectarii lui; 

 Informarea saptamanala a parintilor despre situatia la invatatura a elevilor princarnetul de note si a 

consultatiilor cu parintii; 

 Teme in orele de dirigentie despre educatia si formarea profesionala. Succesul profesional, invatarea 

de-a lungul vietii, consecintele consumului de droguri etc.; 

 Intalniri cu oameni de succes in cariera; 

 Ore de consiliere si orientare desfasurate in colaborare cu psihologul scolar pentru clarificarea 

problemelor motivationale legate de invatare; 

 Stabilirea unui program de lucru pentru elevii ce intampina dificultati in invatare si verificarea 

respectariilui; 
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 Analiza saptamanala/lunara a frecventei; 

 Participarea la activitati educative extrascolare: vizite la muzee, excursii tematice, activitati de 

voluntariat.  

Activitățile educative se vor realiza prin aplicarea și asumarea unor valori morale exigente și, 

în baza lor, cuantificarea unor norme de conduită a personalului didactic de conducere și predare în 

raporturile cu elevii, părinții, reprezentanții instituțiilor comunității locale și colegii. 

Atingerea idealului unui comportament moral de către personalul didactic și elevi, presupune 

asumarea și promovarea următoarelor valori: 

1. imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;  

2. responsabilitate morală, socială şi profesională;  

3. integritate morală şi profesională;  

4.  confidenţialitate;  

5. activitate în interesul public;  

6. respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;  

7. respectarea autonomiei personale;  

8. onestitate şi corectitudine intelectuală;  

9. respect şi toleranţă;  

10. autoexigenţă în exercitarea profesiei;  

11. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;  

12. implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a 

prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care 

lucrează;  

13. respingerea conduitelor didactice inadecvate.  

Pentru aceasta toţi diriginţii au întocmit la timp planificarea temelor pentru orele de dirigenţie şi 

programul managerial în conformitate cu conţinutul programei pentru activităţi educative, ceea cea 

condus în final la creşterea performanţei şcolare şi determinarea unui comportament civilizat al elevilor 

în cadrul şcolii şi în afara acesteia. 

Pentru atingerea obiectivelor, diriginţii au respectat tematica propusă iar în cadrul comisiilor educative 

pe ani de studiu s-au desfăşurat activități metodice și extracurriculare sub diferite forme din care 

menţionăm: 

1. ACTIVITĂŢI  EXTRACURICULARE 

1.„Campionatul intern de fotbal”in care participa 20 de echipe reprezentative ale claselor - responsabil 

prof. Şapera Stere. 

2. ”14 Noiembrie – Revenirea Dobrogei la ţară” 

3. ”1 Decembrie 1918, ziua natională a României” 

4. “24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române” 

5. “ Cum poți găsi locuri de muncăîn U. E.”  

6. “ Vine Craciunul pentru toti”- actiune umanitara- prof. ChesaruNicoleta 

7. “Prevenirea traficului de persoane”- masa rotunda-prof. Purcherea Laurenţa 
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8. Activități cultural-artistice în cadrul Proiectului Educațional  ”Eminescu azi” – Responsabili: membrii 

catedrei de Limba Română 

9. SPUNE NU TUTUNULUI!- 24.11.2021-Activitate la care au participat elevii colegiului 

10. “Dezvoltarea inteligentei emotionale la elevi”- dezbatere 
 

 

2. CONCURSURI SI ACTIVITĂŢI INTERNE: 

  1."Balul bobocilor" – organizat de elevii clasei a XII- a, coordonator,  prof.Pogurschi Mihaela 

2. Ziua Nationala a Romaniei- activitate organizata de  prof. PAVEL FANI si Prof. PAVEL VIOLETA. 

3. Concursuri in cadrul programului Junior Achievement România Educatie pentru sanatate: Clubul 

I<heart>sport/ Junior Achievement România : prof. LUNGU MIHAELA 

 

3. CONSILIUL   ELEVILOR  

În anul şcolar 2021-2022 Consiliul Elevilor Colegiului Economic „Delta Dunarii’ Tulcea s-au implicat 

în diverse activităţi , atât la nivelul şcolii , cât şi la nivel judeţean. 

1. „ Sărbători de Crăciun „ – spectacol organizat în şcoală 

2.  “Ora Pământului la Tulcea” 

3. Competitii sportive  organizate în căminul internat al Colegiului Economic “ Delta Dunării”  

4. Romania curata! Campanie Nationala. 

 

 

 

        Dar cum activitatea diriginţilor se apreciază şi după rezultatele la învăţătură şi 

disciplină, vom prezenta în continuare o analiză statistică din baza de date: 

4.FRECVENŢA LA CURSURI 

 

În atenţia diriginţilor a stat frecvenţa la cursuri a elevilor, condiţie esenţială pentru obţinerea unor 

rezultate bune la învăţătură şi la sfârşitul anului se contabilizează la nuvel de  de liceu: 32.423  absenţe, 

în creștere faţă de anul școlar trecut in care au fost: 30.161  total absenţe. 

 

SITUAȚIE COMPARATIVĂ TOTAL ABSENȚE/ AN ȘCOLAR 
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Numărul absenţelor nemotivate  este de : 18.813  in creștere faţă de 13.459  in anul şcolar precedent. 

 

 

 

 

ANUL 

ȘCOLAR 

NR.TOTAL 

ABSENŢE 

NR. ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

NR. DE 

ELEVI 

NR. ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

/ELEV 

NR. 

SANCȚIUNI 

2019-2020 31.074 11.203 713 15,71 84 

2020-2021 30.161 13.459 709 19,98 89 

2021-2022 32.423 18.813 667 28,20 115 

 

2020-2021 2021-2022

30161

32423

NR.TOTAL ABSENŢE
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SITUATIA ABSENȚELOR PE ANI DE STUDIU 

Pe an de studii situaţia absentelor se prezintă astfel: 

 

 

 

AN DE STUDIU TOTAL ABSENTE DIN CARE ABSENTE 

NEMOTIVATE 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

IX 3.343 5.787 1.777 1.038 

X 6.122 9.026 2.050 3.041 

XI 4.798 12.325 1.493 2.809 

XII 6.630 8.335 3.389 1.924 

 PROF 8.968 15.773 4.898 10.011 

 

 

NUMĂR TOTAL ABSENȚE / AN DE STUDIU 

31.074 31.161
32.423

11.203
13.459

18.813

2019-2020 2020-2021 2021-2022

SITUAȚIE COMPARATIVĂ ABSENȚE
2021-2022

NR.TOTAL

NR. ABSENȚE 
NEMOTIVATE
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AN ȘCOLAR 2021- 2022 

 

 

 

 

5.787
9.026

12.325

8.335

15.773

IX X XI XII  PROF

NR. TOTAL ABSENȚE
an școlar 2021-2022

TOTAL ABSENTE

1.038
3.041

2.809

1.924

10.011

IX X XI XII  PROF

NR. TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE
an școlar 2021-2022

TOTAL ABSENTE
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MODALITĂŢI DE AMELIORARE A PREZENTEI/ABSENTEI: 

19,98

28,2

2020-2021 2021-2022

NR. ABSENȚE NEMOTIVATE/ ELEV/ 
COLEGIU

IX X XI XII  PROF

8,8

17,7
20,7

14,4

93,56

NUMĂR MEDIU ABSENȚE 

NEMOTIVATE/ELEV 28,20

DIN CARE ABSENTE
NEMOTIVATE
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- se impune o mai bună colaborare între familie – elev – diriginte. 

-aplicarea corecta a regulamentului scolar si de ordine interioara 

MODALITĂŢI DE AMELIORARE A ABANDONULUI SCOLAR: 

 -profesorii-diriginţi trebuie să discute mai mult cu elevii care au tendinţa de a renunţauşor la şcoalăşi cu 

familiile acestora şi să-i convingă că fără o calificare corespunzătoare într-un domeniu, viitorul lor este 

incert; 

-Bursa FundatieiPHOEBUS,de prevenire a abandonului scolar.( sustinerea financiara partiala) 

SITUAŢIA SANCŢIUNILOR APLICATE ÎN TIMPUL ANULUI ŞCOLAR 2021-2022 

Pentru a preveni absenteismul, diriginţii au aplicat regulamentul şi funcţie de numărul sancţiunilor au 

acordat un număr total de 115 sancţiuni (84 în anul şcolar trecut), respectiv:  

-  mustrări scrise –62 

 - preavize de exmatriculare – 22 

 

 

 

 

 

5.SITUATIA DISCIPLINARA 

2020-2021 2021-2022

84

115

SITUAŢIA COMPARATIVĂ A 
SANCŢIUNILOR ACORDATE  
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Notele acordate la purtare elevilor şi media generală pe clase reflectă aplicarea corectă a 

regulamentului şcolarşi regimul sancţiunilor elevilor. 

 

 

 

Media generală la purtare pe colegiu: 2020-2021 – 9,56 

Media generală la purtare pe colegiu :2019-2020 – 9,44 

 

MEDIA LA PURTARE PE LICEU ȘI PE ANI DE STUDIU 

 

 

 

9,56

9,44

2020-2021 2021-2022

COMPARAȚIE MEDIA GENERALĂ LA 
PURTARE/COLEGIU

MEDIA LA PURTAE

Cls. IX Cls X Cls XI Cls XII Prof.

9,82 9,67
9,4

9,69

8,63

MEDIA LA PURTARE PE LICEU SI PE ANI 
DE STUDIU 
2021-2022
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Analizând toate notele la purtare acordate în anul şcolar se constată că din totalul de 667 de elevi, 115 

au fost sancţionaţi cu scăderea notei la purtare astfel: 

• Medii între  9,00 – 9,99 - 49 

• medii între  8,00 – 8,99  -  35 

• medii între  7,00 – 7,99 -  15 

• medii sub  7,00      -           16 

Un număr de 552 elevi au obţinut media 10 la purtare.  

 

Modalităţi de ameliorare: stabilirea unui program de lucru şi respectarea lui, supravegherea atentă a 

elevului de către părinţi şi a elevilor interni de către pedagogii şcolari, organizarea eficientă a timpului 

liber, etc.  

Având în vedere notele acordate la purtare şi media generală pe clasă şi pe anii de studiu, se poate aprecia 

că majoritatea elevilor Colegiului dovedesc un comportament civilizat în timpul orelor şi în pauze. 

Dar, pe lângă ei există totuşi un număr mare de elevi care se abat de la normele şi prevederile 

regulamentului şcolar: 

• Fumatul în locuri nepermise (sala de sport, cantina) 

• Parasirea incintei scolii in pauze peste gard 

• Participarea la ore on-line 

Modalităţi de ameliorare: a comportamentului agresiv, indecent, neperfomantscolar: stabilirea 

unui program de lucru şi respectarea lui, supravegherea atentă a elevului de către părinţişi a elevilor 

interni de către pedagogii şcolari, organizarea eficientă a timpului liber, etc.  

Modalităţi de ameliorare a atitudinii, a comportamentului in cadrul orelor: menţinem metodele 

activ-participative de predare-învăţareşi implicăm elevii în proiecte care să le pună în evidenţă 

aptitudinile. 

Fată de acești elevi au fost luate măsuri imediate prin înștiințarea diriginților. 
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6.SERVICIUL PE ŞCOALĂ 

    S-a desfăşurat pe baza unui grafic şi diriginţii au organizat şi, parţial, au coordonat activitatea elevilor, 

nesemnalizându-se evenimente deosebite în clase sau în spaţiul aferent acestora. 

Situaţia s-a schimbat odată cu venirea frigului, când grupurile sanitare de la toate etajele din corpul B şi 

grupurile sanitare din corpul C au devenit spaţii pentru fumat. 

 

 

 

 

7.CONSILIEREA INDIVIDUALĂ A ELEVILOR 

uU                                                                   

Unitatea scolara: COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNARII” TULCEA       

Nr. înreg. 3674/2022 

   

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL  

CABINETULUI SCOLAR/INTERȘCOLAR 

 DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICA 

COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNARII” TULCEA 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

1.CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

1.1. Număr de beneficiari  

 

Număr de persoane distincte 

care au beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE 
Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

An școlar 2021-2022 - - - 71 28 19 
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1.2. Date statistice   

Nr. 

crt. 
Activităţi desfăşurate conform Registrului de 

activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

1 

Nr. elevilor consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre didactice 

consiliate individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 

personală  7   

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 

abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților 

de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

 

 

32 

 

18 

 

 

8 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se include 

prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar) 

 

14 

 

 

10 

 

 

11 

 

Orientarea carierei  18   

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se 

include prevenirea consumului de substanțe 

cu risc, a traficului de ființe)    

- altele =    

***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

 

 

 

2. CONSILIERE DE GRUP 

 

2.1. Activităţi de consiliere de grup 
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Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, 

activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități  

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1. Orientarea in cariera - sa ne cunoastem valorile, interesele, abilitatile 4 102  

2. Promovarea activitatilor cabinetului de asistenta psihopedagogica 2 120  

3. Autocunoastere si intercunoastere prin exercitii 2 48  

4. Despre furie si prietenie 2 30  

5. Jocurile de noroc - chiar sunt o joaca? 3 72  

6. Despre emotii si autoreglarea lor 3 75  

7. Eficientizarea invatarii - cum sa invat mai repede si mai bine? 5 132  

8. Cum ne crestem stima de sine 3 75  

9. Conflictele – cum sa le evitam si sa invatam din ele 2 49  

10. Orientarea in cariera - pasii deciziei de cariera 3 78  

11. Spune NU presiunii grupului 3 82  

12. Asertivitatea - Ce este si cum se antreneaza? 3 84  

13. Facilitarea luarii deciziei privind optiunea pentru clasa a X-a 2 48  

14. Presiunea grupului - Sa invatam sa-i facem fata  2 48  

15. Bullying - Sa demolam miturile despre bullying! Ce pot face martorii? 4 102  

16. Bullying si cyberbullying -  discutii si dezbateri 4 98  

17. Planificarea carierei - calea care mi se potriveste 2 54  

18. Sa invatam sa manageriem stresul  2 47  

19. Organizarea timpului - aliatul meu 2 49  

20. Sa invatam sa dezvoltam relatii rationale  2 52  

21. Promovarea ofertei educationale a colegiului 5 128  

22. Cum sa ne exprimam furia fara sa-i ranim pe ceilalti 2 22  

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1. 
Adaptarea scolara - evaluare si interventie 

1 28 Cerc 

metodic 

2. Mindfulness pentru profesori - tehnica de limitare a distressului la 

cadrele didactice 

1 22  
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Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1. Copilul invata ceea ce traieste 1 8  

 2. Importanta sustinerii copiilor in procesul de tranzitie de la gimnaziu la 

liceu 

5 117  

 

 

 

2.2. Programe de consiliere de grup 

2.2.1. Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii  Număr 

total programe 

Număr total  

beneficiari programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală    

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de 

comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței 

domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

 

  

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          

(se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar) 

 

1 300 

Orientarea carierei  1 138 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea consumului 

de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

 

  

 

2.2.2. Detalierea programelor de consiliere de grup 

 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1. Optimizarea procesului de 

învățare, pornind de la 

investigarea factorilor 

fundamentali de care depinde 

invatarea 

Urban 

clasa 

clasele        

IX - XII               

2 ore / clasa 300  

2. Pasi catre decizia de cariera - 

identificarea domeniilor de 

activitate potrivite pe baza tipului 

de personalitate si a intereselor 

ocupationale prevalente 

 Clasele 

   a XII-a 

2 ore / clasa 138  
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Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

       

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

       

 

3.Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   18 

Număr de elevi consiliaţi individual 12 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 210 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente) 6 

Număr de cadre didactice consiliate 9 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 10 

 

 

4.Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE, alte instituţii (numeric): 

 

a) ca organizator 

 2 

 

b) ca participant 

 

1 

 

 Prof. consilier, 

                                                                                           Psih. SANDA MADALINA GEORGIANA 

 

 

uU                                                                

8.LECTORATE CU PĂRINŢII 
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Legătura cu părinţii s-a realizat atât în cadrul lectoratelor cu părinţii pe şcoală din semestrul I si 

II, în cadrul consultaţiilor săptămânale/lunare pe care diriginţiişi le-au programat în funcţie de probleme 

cat si in on-line incepand din martie. 

Menţionăm că există şi părinţi care manifestă dezinteres pentru copii, colaborarea neexistând, 

mulţipărinţi fiind plecaţi în străinătate, iar copiii sunt lăsaţi în grija unei rude. În anul şcolar 2021-2022 

avem 161 elevi ai căror părinţi lucrează în străinătate şi pentru 124 de elevi, ambii părinţi sunt plecaţi. 

Legătura cu părinţii a funcţionatrelativ bine pentru clasele a IX-aşi a X a si bine pentru cls. a XI- XII a. 

 

9. ACTIVITATEA INTERNATULUI 

 

A) CAMINUL DE FETE 

La începutul anului școlar 2021-2022  în internatul de fete, au fost cazate un număr de 115 eleve. In mai 

, mai erau cazate 101 eleve. 

Situația școlară: 

❖ Medii între 6-7...29 eleve 

❖ Medii între 7-8...30 eleve 

❖ Medii între 8-9...23 eleve 

❖ Medii între 9-10...6 eleve 

❖ Eleve corigente...29 eleve. Majoritatea elevelor au corigențe la matematică. 

 

Activități recreative: 

▪ Vizionarea unei piese de teatru la teatrul ”Jean Bart”  

▪ Seară dansantă cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. 

Nu au fost evenimente deosebite, iar colaborarea cu profesorii diriginți a fost bună.  

B) CAMINUL DE BĂIEȚI 

La începutul anului școlar 2021-2022, în internatul de băieți, au fost cazati un număr de 71 elevi. In mai, 

mai erau cazați 65 elevi, 6 elevi optând pentru alte forme de cazare. 

Situația școlară: 

❖ Medii între sub 7...14 elevi; 

❖ Medii între 7-8...17 elevi; 
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❖ Medii între 8-9...10 elevi; 

❖ Medii între 9-10...3 elevi; 

❖ Elevi corigenți...la o materie: 30 de elevi, iar la 2 materii 9 elevi. 

Activitatea în internat s-a desfășurat conform programului de studiu. 

Colaborarea cu profesorii diriginți și părinții a fost bună. 

 

 

 

 10. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

-perfecționarea metodică a diriginților 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale realizate conform Programei pentru 

Consiliere și Orientare aprobată prin OMEC nr. 5287/09.10.2006 si a noilor reperere 

metodologice la clasa a IX; 

- folosirea modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

- tematica orelor de dirigenție în concordanță cu particularitățile de vârstă, personalitate 

și preocupările elevilor; 

- relația bună dintre profesorii-diriginți și elevi; 

- au fost stabilite responsabilități ale membrilor comisiei. 

- varietatea mare de activități extrașcolare și extra curriculare organizate;  

- actualizarea permanentă a măsurilor și acțiunilor pentru realizarea scopului propus;  

- realizarea parteneriatului  cu părinții, a consultațiilor cu părinții și monitorizarea 

fluxurilor informaționale dintre școală și familie;  

- realizarea asistenței psihopedagogice a elevilor aflați în situații speciale;  

- conturarea unei culturi a calității; 

- experiența acumulată în domeniul activității educative; 

- diminuarea barierelor de comunicarea profesor-elev, diriginte-părinți. 

 

PUNCTE SLABE:     

-multe activități primite de la diferite instituții, iar eficienta lor scade; 

-lipsa de participare la concursuri semnificative; 

- colaborare parțială diriginți – pedagogi  pentru prevenirea și combaterea abaterilor 

disciplinare din cadrul căminelor; 

- dificultăți de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului școlar; 

- lipsa dispozitivelor electronice si a internetului; 
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- dificultăți de convingere a unor elevi pentru a purta uniforma colegiului. 

 

 

 

OPORTUNITAŢI: 

- existenta disponibilității părinților de a deveni parteneri în educație. 

- existenta oportunității de relaționare pozitivă  a Colegiului Economic „Delta Dunării” 

Tulcea cu instituții precum: Teatrul „Jean Bart”, Biblioteca „Panait Cerna” Tulcea, Casa 

Avramide, sponsori care oferă sprijin financiar pentru școlarizarea unor elevi ai 

colegiului, etc.; 

- bursele Phoebus 

- organizarea unor activități extrașcolare care pot duce la realizarea unor legături 

interumane strânse; 

- posibilitatea comunicării prin mijloace moderne. 

 

AMENINŢĂRI: 

- existenta unei discrepanțe între sistemul de valori promovat de școală și sistemul de 

valori recunoscut de către elevi;  

- existenta unui număr foarte mare de tentații datorate mediului urban; 

- capacitatea de influențare negativă a personalității elevilor prin mass-media sau prin 

„cultul străzii”;  

- pretențiile exagerate sau, la polul opus, indiferența manifestate de către unii părinți; 

- creșterea numărului elevilor ai căror părinți sunt plecați să muncească în străinătate şi 

care nu beneficiază de suportul afectiv, moral și material parental. 
 

 

 

Consilier Educativ, 

Prof. Ec. Laurenta PURCHEREA 
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-  

____________________________________________________________________________ 

V. CONCLUZII 

 

Anul școlar 2021-2022 a avut o serie de rezultate deosebite, printre care și: 

- Procentul de promovare ridicat la examenul de Bacalaureat (91,92% în prima sesiune), mai mare 

decât nivelul județean (77,60%)  sau național (80%); 

- Rezultate foarte bune la olimpiade și concursuri curriculare (5 premii la faza națională și 36 de 

premii la faza județeană) și concursuri extracurriculare (40 de premii și mențiuni); 

- Parteneriatele POCU, ERASMUS+, ROSE, JUNIOR ACHIEVEMENT și altele; 

- Creșterea numărului agenților economici parteneri.  

 

Principalele cauze ale rezultatelor deosebite: 

- Pregătirea suplimentară a elevilor de clasele a XII-a în vederea obținerii unei promovabilități mai 

mari la examenul de bacalaureat, prin subproiectul „Program pentru succes” al proiectului ROSE; 

- Implicarea cadrelor didactice în identificarea elevilor capabili de performanță în activitățile școlare, 

dar și pentru participarea la activități extracurriculare; 

- Implicarea conducerii, cu sprijinul personalului didactic și didactic auxiliar, în dezvoltarea 

parteneriatelor vechi, inițierea altora; 

- Implementarea principiului „Cât mai multe clase cu practică reală, la un agent economic/ o 

instituție publică.” 

- Tematica și modul de desfășurare a activităților metodice/dezvoltare profesională la nivelul ariilor 

curriculare/comisiilor; 

- Continuarea gestionării cursurilor pe platforma Google Classroom a școlii, nu doar pe perioada stării 

de urgență (respectiv a suspendării cursurilor în sistem față-în-față), ci și după acea perioadă; 

 

 

Câteva din deficiențele constatate: 

- Scăderea ușoară a populației școlare, însoțită de o creștere a pierderilor școlare (29 de elevi față de 

22 de elevi în anul anterior); 

- O reducere a procentului de promovare de la 79,30% la 73,39% înaintea examenului de corigențe; 

- Scăderea mediei de încadrare cu 0,83 puncte procentuale, de la 8,15 (2020-2021) la 7,32 (2021-

2022); 

- Scăderea ușoară a numărului de cadre didactice ce au calitatea de metodiști și/sau membri în 

Consiliile Consultative ale inspectorilor I.S.J. Tulcea.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

 

Întocmit, 

Director, 
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Prof. ec. Mocanu Camelia-Domnica 


