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                                                                          Viziunea școlii 

                               „ Fiecare copil pe care îl educăm este un adult pe care îl câștigăm” 

 

 

 

 Raportul privind starea şi calitatea învăţământului Liceului „Andrei Mureşanu”, Bra-

şov a fost realizat pe cele trei domenii manageriale: Capacitate organizaţională, Eficienţă 

educaţională, Managementul calităţii.  

 El a fost întocmit pe baza rapoartelor înaintate de şefii comisiilor metodice, departa-

mentul secretariat, contabilitate, laborant, bibliotecă, administrator- reţea, profesor psiholog 

consilier şcolar, coordonator pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare, comisia 

CEAC, rapoartele statistice SC2 (referitor la mediile şcolare). 
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I. CAPACITATE ORGANIZAŢIONALĂ 

I.1. Management strategic 

 I.1. 1. Planul de dezvoltare instituţională al şcolii a fost întocmit pentru perioada 2018-

2023  având  patru ţinte strategice: 

 

1. Asigurarea calității educației prin valorificarea potenţialului elevilor şi al cadrelor di-

dactice, a resurselor educaționale şi materiale, precum şi a unui climat organizaţional 

propice împărtășirii de bune practici. 

Opţiuni: 

- Conceperea unor lecţii care să determine formarea de raţionamente logice şi să stimuleze 

creativitatea elevilor;  

-  Realizarea de lecţii deschise cu un  caracter interdisciplinar, proiectate de către echipele de 

cadre didactice; 

-  Elaborarea de planuri de intervenţie personalizată pentru elevii cu nevoi speciale; 

-  Elaborarea de resurse educaţionale deschise; 

-  Eficientizarea activității tuturor comisiilor din unitate, prin cooperare și împărtășirea de bu-

ne practici care să vizeze coerența, flexibilitatea și implicit calitatea procesului instructiv-

educativ; 

- Asigurarea unui cadru eficient de comunicare internă şi externă a informaţiilor; 

-  Formarea continuă a cadrelor didactice; 

 

 

2. Spaţiu educaţional generos, care să confere elevilor şi cadrelor didactice condiţii opti-

me pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ, siguranţă, securitate şi sănătate; 

 

Opţiuni:  

-  Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă, a cabinetelor şi a laboratoarelor; 

- Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, în toate 

compartimentele de lucru; 

-  Monitorizarea video a căilor de acces în şcoală, a curţii şi a holurilor; 

-  Amenajarea unui cabinet metodic; 

-  Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a cabinetului medical; 

- Evaluarea factorilor de risc; 

- Întocmirea planului comun de acţiune cu Poliţia Locală; 
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3. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului şcolar şi obţinerea de resurse 

financiare extrabugetare. 

Opţiuni:  

-  Menţinerea în condiţii optime a bazei tehnico-materiale existente; 

-  Amenajarea unor spaţii în funcţie de nevoile şcolii; 

-  Convingerea părinţilor, a cadrelor didactice, absolvenţilor şi a altor angajaţi să redirecţioneze 

2% din impozitul pe venit în favoarea şcolii; 

- Organizarea de spectacole şi expoziţii cu lucrări ale elevilor şi licitaţii pentru strângere de fon-

duri;  

- Obţinerea unor venituri proprii şi a unor sponsorizări; 

 

4. Deschiderea şcolii spre comunitatea locală şi internaţională. 

 

Opţiuni: 

-  Derularea unor parteneriate cu alte instituţii şcolare, muzee, teatre, alte instituţii de cultură, 

Casa Corpului Didactic, Inspectoratul Şcolar, Consiliul Local, Consiliul Judeţean, ONG-uri; 

-  Asigurarea unui climat de securitate şi siguranţă în şcoală, pe baza colaborării cu ISU Bra-

şov, Poliţia Locală, Direcţia de Sănătate Publică şi Prefectura. 

- Asigurarea transparenţei deciziilor  instituţiei, prin promovarea pe site-ul şcolii a informaţii-

lor de interes public şi  a celor mai reprezentative activităţi realizate de cadrele didactice şi 

elevi; 

-  Sensibilizarea elevilor faţă de valorile comunităţii şi faţă de persoanele aflate în dificultate, 

în vederea implicării acestora în activităţi cu scop caritabil şi de voluntariat; 

-  Valorificarea disponibilității reprezentanților mass media pentru popularizarea evenimente-

lor și rezultatelor deosebite ale școlii; 

- Participarea la proiecte internaţionale în cadrul programului Erasmus+ şi la proiecte bilatera-

le; 

-  Stimularea și participarea a cât mai multor elevi în proiecte naționale și internaționale. 

 

 

 PDI-ul a fost revizuit la începutul anului şcolar în urma emiterii noului Regulament de 

organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România, din 22.03.2019. 
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 I.1. 2. Planurile manageriale ale şcolii pe anul şcolar 2019-2020  au urmărit atingerea ţin-

telor strategice propuse în planul de dezvoltare instituţională, fiind organizat pe cele patru domenii 

funcţionale. La elaborarea lor, s-a ţinut cont de prioritățile cuprinse în documentele şi prevederile 

actelor normative, emise de MEC, ISJ Braşov şi de Regulamentul  de organizare și funcționare a 

colegiilor și liceelor pedagogice din România, din 22.03.2019, 

  I. 1. 3. Organigrama şcolii prezintă modul în care sunt organizate şi comunică sectoarele și 

comisiile din școală. În proiectarea acesteia s-a urmărit constituirea de comisii şi compartimente care 

să respecte normativele în vigoare şi să asigure funcţionalitatea şcolii şi comunicarea precum şi rela-

ţionarea intra- şi extra- instituţională, în toate aspectele a compartimentelor instituţiei.  

I.2. Management operaţional 

 Documentele proiective pe anul şcolar 2019-2020 la nivelul şcolii au fost elaborate ca rezultat 

al propunerilor, discuţiilor, şi consultărilor care au avut loc în cadrul şedinţelor Consiliului de admin-

istraţie, Consiliului profesoral, în cadrul şedinţe de catedră, comisia CEAC, sectorul financiar-

contabil şi administrativ, astfel încât planurile manageriale și proiectele școlii reflectă implicarea per-

sonalului şcolii în atingerea  obiectivelor.  

 Echipele de lucru şi comisiile din cdrul unităţii şcolare, sarcinile şi responsabilităţile acestora 

au fost reactualizate și stabilite conform organigramei şcolii, și în concordanță cu interesul, calitățile 

și capacităţile membrilor instituției.  

 Dezbaterea și reactualizarea Regulamentului intern şi a unor instrumente şi grafice de lucru au ur-

mărit optimizarea activităţii din întreaga şcoală. 

  În vederea eficientizării activităţii din întreaga instituţie au fost revizuite sau elaborate in-

strumente interne de lucru:  

- Planurile operaţionale; 

- Planurile manageriale; 

- Planuri de măsuri; 

- Decizii interne; 

- Încadrarea personalului şi schemele orare; 

- Regulamentul de organizare şi  funcţionare al Liceului „Andrei Mureşanu”; 

- Organigrama de funcţionare a Liceului „Andrei Mureşanu”; 

- Fişele postului personalului didactic;  
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- Documente de implementare a  Sistemului de Control Managerial Intern; 

- Raportul privind Starea Învăţământului în anul şcolar 2018-2019;  

- Graficul de control; 

- Calendarul activităților extrașcolare și extracurriculare;  

- Statele de funcţii; 

- Criterii de evaluare a activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi a personalului nedidactic 

în vederea acordării calificativelor anuale; 

- Tematicile, graficele vizând activitatea Consiliului de Administraţie şi a  Consiliului Profesoral; 

- Planurile operaţionale ale comisiilor de lucru constituite prin decizie şi alte documente care asigu-

ră derularea în condiţii optime a procesului instructiv-educativ; 

- Programul de organizare şi defăşurare a activităţii de prevenire şi combatere a infectării cu SARS 

Co V 2; 

S-a asigurat sistemul de protecţie şi securitate al elevilor, personalului și instituției prin: 

- asigurarea de pază fizică de către un paznic, în Corpul “A”; 

- supravegherea  video  a căilor de acces în şcoală, a curţii şi a holurilor; 

- întocmirea Raporturilor de evaluare a riscurilor la securitate fizică pentru cele cinci corpuri de 

clădire; 

-  colaborarea cu Poliţia Locală pentru asigurarea protecţiei şi securităţii elevilor şi personalului 

şi bunurilor şcolii; 

-  prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI personalul didactic şi 

nedidactic;  

- organizarea unor exerciţii şi simulări pentru situaţii de urgenţă. 

 Simulările și exercițiile efectuate în semestrul I pentru evacuarea elevilor și a personalului școlii 

în caz de incendiu şi seism, i-au ajutat pe aceștia să înțeleagă și să rețină procedurile care trebuie puse în 

aplicare în astfel de situații.  

 În domeniul de Securitate şi Sănătate în Muncă, s-au asigurat condiţii de muncă adecvate pentru 

angajaţii unităţii. În cursul anului s-a asigurat necesarul de echipament de lucru și de protecție conform 

normativului propriu de acordare. Angajaţii au fost instruţi periodic de către conducătorii locului de 

muncă.  

 Trimestrial Comitetul de Securitate în Muncă s-a întâlnit cu reprezentanţii lucrătorilor pentru a 

analiza şi rezolva propunerile venite din partea angajaţilor.  
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 În cursul anului a fost efectuat controlul medical periodic pentru toţi salariaţii din unitate.  

  Preocupările şcolii pentru sănătatea elevilor şi a anagajaţilor şi prevenirea îmbolnăvirii acestora 

s-au concretizat prin sprijinul acordat prin asigurarea de materiale, consumabile cabinetului medical.   

O componentă importantă a managementului operaţional a fost asigurarea condiţiilor pentru op-

timizarea calităţii învăţării prin eforturi susţinute orientate spre creşterea nivelului de dotare și de securi-

tate al şcolii. În cadrul acestor preocupări se înscriu: 

- lucrări de igienizare și reabilitare a unor spații școlare: săli de clasă, laboratoarul de infor-

matică; 

-  amenajarea arhivei şcolii; 

- achiziţionarea de mobilier pentru dotarea sălilor de clasă (bănci, scaune) 

-  gestionarea corectă şi eficientă a bunurilor de către laborant, a materialelor  didactice din 

catedrele de chimie, fizică şi biologie; 

- începerea lucrărilor de reabilitare la Corpul “B” de clădire în vedrea obţinerii autorizaţiei 

la incendiu; 

- achiziţionarea de echipamente pentru dotarea laboratorul de informatică, etc 

 

I.3. Managementul personalului 

 Activitățile privind managementul personalului au vizat:  

-  încheierea de contracte individuale cu personalul angajat;  

- stabilirea de sarcini concrete pentru toate categoriile de personal, în concordanţă cu capacităţile 

şi interesele acestora şi conform nevoilor de funcţionare şi dezvoltare a instituţiei noastre.  

-     realizarea proiectul planului de încadrare cu personalul necesar pentru desfăşurarea unei activităţi 

de calitate, statul de funcţii, alte situaţii solicitate.  

 Încadrarea personalului didactic a fost făcută după repartizarea din septembrie 2019 a su-

plinitorilor pe posturi, efectuată de ISJ Braşov. Atribuirea orelor cadrelor didactice s-a făcut în 

cadrul comisiilor metodice, respectând metodologia de încadrare a personalului didactic. 

  În urma parcurgerii acestor etape, la începutul anului școlar 2019-2020, încadrarea person-

alului didactic s-a realizat astfel: 70 de cadre didactice, din care 43 cadre didactice titulare, din care 

7 cadre didactice titulare detaşate, 5 cadre didactice asociate, 15 cadre didactice suplinitori. 
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Titulari 

Nivel/ grad didactic Grad I Grad II Definitivat  Debutanţi 

Liceu 26 3 1 0 

Gimnaziu 6 3 0 0 

Primar 8 3 0 0 

Total 40 9 1 0 

Suplinitori 

Nivel/ grd didactic Grad I Grad II Definitivat Debutanţi 

Liceu 7 0 5 2 

Gimnaziu 1 0 3 2 

Primar 0 0 0 0 

Total 8 0 8 4 

 

 

  

Constatări și aprecieri:  

-  Numărul cadrelor didactice este mai mare faţă de anul şcolar 2018-2019 prin creşterea planului 

de şcolarizare cu două clase, una la nivel gimnazial (clasa a V-a ), respectiv la nivel liceal (edu-

cator- puericultor); 

- Întreg personalul didactic este calificat; 

-  La sfârșitul anului școlar 2019-2020 toate cadrele didactice au obţunut calificativul Foarte 

bine. 
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Situaţia încadrării cadrelor didactice evidenţiază preocuparea permanentă de a pune la dis-

poziţia elevilor un corp profesoral stabil, cu un înalt nivel de pregătire.  

 

 Personalul didactic auxiliar și nedidactic a asigurat buna desfășurare a procesului instruc-

tiv-educativ din unitatea noastră, precum și o bună comunicare cu elevii, părinții și 

reprezentanții comunității. 

 Normele de la personalul didactic auxiliar (12 norme) și nedidactic (22 norme) au fost dis-

tribuite astfel: 

Secretariat Contabilitate  Administrator 

patrimoniu 

Laborant Bibiotecar Pedagog Supraveghetor 

Noapte  

Personal 

nedidactic  

2,5 2 1,5 1 2 1 2 22 

 

I.3.1. Dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice 

  O precupare permanentă ce se înscrie în sfera managementului personalului este legată de 

sprijinirea cadrelor didactice în dezvoltarea profesională şi personală.  

 Au fost identificate ca priorități ale instituției noastre de învățământ privind dezvoltarea pro-

fesională a personalului didactic: participarea la programe de formare continuă , activități metodico-

științifice și psihopedagogice la cercurile pedagogice, elaborarea și prezentarea de referate pe teme 

de specialitate și/sau psihopedagogice, cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru person-

alul didactic auxiliar,simpozioane sau conferințe la nivel județean, național, stagii de informare 

științifică de specialitate și în domeniul științelor educației, întâlniri organizate de instituții de 

învățământ superior, societăți științifice sau alte organizații profesionale ale personalului didactic, 

parteneriate educaționale pe probleme de specialitate sau psihopedagogice, vizite de studiu la 

instituții culturale, biblioteci, muzee, ateliere teoretice și practice (pictură, muzică, teatru, IT), 

discuții în cadrul catedrelor, a comisiilor metodice, a comisiilor de lucru, a grupurilor de lucru, de-

spre probleme de actualitate. 

 Din colectivul de cadre didactice fac parte profesori care au calitatea de: formatori în cadrul 

unor cursuri și sesiuni de formare, membri în Consiliul consultativ al disciplinelor, profesori men-

tori și metodiști, membri/evaluatori la olimpiade și concursuri locale/județene, membri în comisii d 

atestat;  membri/ evaluatori în Comisii de organizare a examenului de Evaluare Naţională şi Baca-

laureat,  membri/ evaluatori în Comisia de Titularizare, propunători de subiecte pentru concursuri și 

olimpiade. 

Profesori formatori: Cioc Niculae, Vakulovski Carmina, Ercuş Camelia - Dorina, Koncz Magdale-

na, Cațaron Adriana, Popa Cornel, Chelbuţă-Ban Corina, Mihai Iudit, Cristescu Cosmina, Ionei 

Carmen, Prian Melinda, Ciauş Liliana, Nazâru Mirela, Măeruţ Irina; 
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Profesori mentori: Cioc Niculae, Ercuș Camelia-Dorina, Cațaron Adriana, Koncz Magda; 

Profesori metodişti ISJ : Ercuş Camelia Dorina,  Cristescu Cosmina, Ionei Carmen, Creţu Ana Ma-

ria, Stoica Ileana, Vakulovski Carmina, Popa Cornel, Ciupală Codruța, Koncz Magda, Cațaron 

Adriana, Modiga Marius, Oţelea Alexandra; 

Profesori în corpul de experţi în educaţie: Cioc Niculae, Ercuș Camelia Dorina, Cațaron Adriana, 

Koncz Magda, Mihai Iudit, Ciauș Liliana, Vakulovski Carmina, Hudiţă Anda, Zamfir Anca, Măeruţ 

Irina. 

Prof. Caţaron Adriana participă la PROGRAMUL  DE PREGATIRE PENTRU PERFORMANŢĂ 

A ELEVILOR DE GIMNAZIU DIN BRASOV, organizat de Facultatea de Matematică din Univer-

sitatea „Transilvania” Brașov . 

Profesori în Centrul de Excelenţă Braşov: Caţaron Adriana şi Ciauş Liliana susţin lecţii la discipli-

nele matematică şi biologie. 

Profesori mentori la Universitatea Transilvania, Braşov: Ciupală Codruţa, Koncz Magdalena 

Cadre didactice care au fost formatori 

Nr. 

crt. 

Denumirea cursului Numele formatorului  Observaţii 

1. De-a arhitectura  Prof. Vakulovski Carmina  Program de formare a cadrelor 

didactice şi a arhitecţilor care 

vor susţine disciplina opţională 

„De-a arhitectura în oraşul 

meu” 

2. Tehnici de intervenție educațională în 

reintegrarea școlară –ADȘ gimnaziu” 

Prof. Vakulovski Carmina Cursuri acreditate de CCD 

Brașov în cadrul proiectului 

POCU 74/6/18/106736 cu ti-

tlul "Învaţă, Dobândeşte, Dă-

ruieşte! - Educație şi compe-

tenţe” al IȘJ Brașov (20 CPT 

fiecare program, nr. OMEN de 

acreditare 3937/19.04.2019); 

3. Învățarea experiențială-secretul succe-

sului-PSET și PST primar”, 

Prof. Vakulovski Carmina 

4. Proiectul CRED: formarea pentru 

disciplina Matematică (nivel primar), 

în cadrul Modulului II; 

Prof. Vakulovski Carmina formator de formatori 

5. Studiu de impact derulat de Centrul de 

Evaluare si Analize Educaționale în 

parteneriat cu Leibniz-Institut für die 

Prof. Deliu Gabriela  Proietul face parte din echipa 

de scriere a itemilor instru-

mentului de evaluare a 



 

- 11 - 

 

Pädagogik der Naturwissenschaften 

und Mathematik, sub coordonarea 

cercetatorilor: Knut Neumann si Stef-

an Sorge. 

 

competențelor profesorale de 

predare a fizicii prin metoda 

investigației, dar și de evaluare 

a competențelor de investigație 

ale elevilor. 

6. Cursuri de limba româna si 

acomodare culturală pentru străini 

Migrant Integration Center Braşov 

România 

Prof. Măeruţ Irina  Formator naţional  

7.  Limba română şi acomodare culturală Prof. Măeruţ Irina Lector limba română pentru 

străini 

 

 Cadre didactice înscrise într-o formă de perfecţionare (grade didactice, doctorat) 

Nr. crt. NUME ȘI PRENUME FORMA DE PERFECȚIONARE 

Deliu Gabriela a susținut Teza de Doctorat: „Competența-performanța în studiul fizicii la nivel preuni-

versitar. Evaluare prin modele statistice”.  

1. Prof. Vakulovski Carmina doctorat 

2. Prof. înv. primar Chihaia Ioana gradul I 

3. Prof. înv. primar Jitaru Nicoleta gradul I 

4. Prof. înv. primar Pătraşcu Claudia  gradul I 

5. Prof. Oţelea Alexandra  gradul I 

6. Prof. Necula Paula  gradul I 

7. Prof. Arcaş Florina  gradul I 

8. Prof. Spiridon Nicolae  gradul I 

 

Cursuri de formare 

Profesorul  Specialitatea Tipul formării continue Furnizor de 

formare  

Perioadă Nr. 

ore  

Credite  

Ercuş Camelia Dorina  Geografie   

Program POCU  

 

Casa  

01- 29.11.2020 80 20 

Caţaron Adriana Matematică 
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Ciauş Liliana  Biologie  Curs “Strategii de-

sustinere a tranzitiei 

elevilorpe parcursul 

școlaritații” 

 

„Deschidem scoala, 

deschidem viitorul ! 

Educație și Competențe” 

Corpului 

Didactic  

Braşov 

Şuteu Mihaela  Discipline psi-

hopedagocice  

Drăgilin Mirela Consilier Şcolar 

Tudor Adrian  Religie 

Oţelea Alexandra  Educaţie vizuală 

Modiga Marius  Educaţie muzi-

cală 

Pătraşcu Monica  Înv. Primar  

Hudiţă Anda  T.I.C  

Cristescu Cosmina  Limba şi litera-

tura română  

CRED  

– Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru 

toți, Formare nivel II 

MEC/ Casa  

Corpului 

Didactic  

 Braşov 

An şcolar   34 

Măeruţ Irina  

Ionei Carmen  

Ercuş Camelia Dorina  Geografie  

Radu Larisa  Biologie  

Vakulovski Carmina  

 

Învăţământ pri-

mar  

Prodea Mirela 

Sfetea Nicoleta 

Pătraşcu Monica 

Pătraşcu Claudia  

Mustăţea Veronica  Limba franceză 

Stoica Ileana  Matematică  

Şuteu Mihaela  Discipline psi-

hopedagogice  

"Cum mutăm școala 

acasă"  

Instrumente pentru 

susținerea procesului 

educațional online 

CCD Braşov August / sep-

tembrie 2020  

12  

Tudor Adrian Religie  

Modiga Marius  Educaţie muzi-

cală  

Caţaron Adriana  Matematică  

Stoica Ileana Matematică Curs: „Evaluarea și dez-

voltarea personală a 

copiilor și elevilor”/ 

19.11.2019

-7.02.2020 

90 22 19.11.2

019-

7.02.20

20 

Cațaron Adriana 

Chelbuță-Ban Corina Limba engleză  

Iliescu camelia 

Creţu Ana Maria  

Beldiman Cristina Prof. înv. primar Cursul de Educaţie par- FONPC  Noiembrie 2019 20  
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entală, din cadrul Proiec-

tului ,,Rezilienţa şi pre-

venirea violenţei în con-

textul consumului exce-

siv de alcool" 

Braşov 

Cațaron Adriana  Provocări şi soluţii în 

Educaţia dijitală avizat 

MEN nr. 2357/DGIP/ 

 

CCD BU-

CURESTI 

Iulie 2020    

Învăţarea experientiala- 

secretul succesului 

CCD BV 4.02-

4.03.2020  

12 

ore 

 

Meleşteu Diana   Curs online     

Modiga Marius   ”Utilizarea TIC în 

procesul de pre-

dare/învățare” 

GoAhead 19.11.2019 – 

07.02.2020 

90 

de 

ore 

22 cred-

ite 

Cristescu Cosmina  Limbaşi litera-

ture română  

„Profesor în online” Digital Nation 9-17.05.2020 30  

Modiga Marius  Educaţie muzi-

cală 

Oțelea Maria Alexandra 

 

 

Educație  

Plastică 

 

 

Profesor în 50 de mi-

nute. Cum să împaci 

copiii, tehnologia, 

părinții și lipsa de 

timp? 

CN. I. Meșotă 

Brașov 

Nov. 2019 2 

ore 

- 

Instrumente pentru 

susţinerea procesului 

Educaţional 

CCD Brașov Sept 2020 12 

ore 

- 

Utilizarea responsabilă a 

resurselor educaționale 

digitale 

CCD Brașov Sept 2020 12 

ore 

- 

Raimer Mirela Educație Plas-

tică 

Modulul II de psi-

hopedagogie 

Universitatea 

Tehnica din 

Cluj 

Napoca  

   

Participări la conferinţe, consfătuiri, congrese şi simpozioane 

Participări la Simpozioane/ Seminarii  

Cadrul didactic  Denumirea simpozionului/ 

Seminarului  

Lucrarea  Perioada  Locaţia  

Dawed Raluca  Seminarul  ”Starea de bine în 

școală – Elevi versus pro-

fesori” 

   

Mădan Sanda Simpozionul judetean „Ele- Biocombustibili 16.11.2019  
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mentele care ne definesc via-

ţa” 

utilizati pentru mo-

toare cu aprindere 

prin comprimare,” 

 

Donici George Elementele care ne definesc 

viața!" 

"Hidrogenul și 

energia verde" 

16.11.2019  

Chihaia Ioana,  

Vakulovski  Carmina 

Simpozionul didactic județean 

„Facilitarea învățării prin teh-

nologii educaționale moder-

ne”, 

   

Chihaia Ioana,  

Erneanu  Maria 

Simpozionul Naţional 

„Educrates”, ediţia a VI-a. 

   

Chihaia Ioana,  

Vakulovski  Carmina 

Atelierul“LearningApps”   Biblioteca Jude-

țeană Brașov –

Secția pentru 

Copii și Tineret, 

 

Participări la conferinţe 

Cadrul didactic  Denumirea conferinţei  Lucrarea  Perioada  

Cristescu Cosmina  Conferința Internațională 

Literature, Discoure and 

Multicultural Dialogue, 7th
 

Edition, 

Rewarded Poets Published in the 

Communist Textbooks, publicat în 

volumu 

conferinţei,Multiculturalism through 

the Lenses of Literary Discourse, 

Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, 

Dumitru-Mircea Buda (editori), 

apărut la Editura Arhipeleg XXI 

Press, Târgu-Mureş, 2019, ISBN 

978-606-8624-09-9, pp. 102-106. 

7-8.12.2020 

Măeruţ Irina  Conferința Internațională ”Edu-

cație Online” 

sub patronajul MECC, în parte-

neriat cu Primăria Municipiului 

Chișinău, organizat de către Di-

recția Generală Educație, Tineret 

și Sport 

 

6-11.07.2020 

Cioc Niculae „Modalități și  forme eficiente Asociaţia Naţională a Colegiilor 20-23.02.2020  
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Ercus Camelia Dorina 

Şuteu Mihaela   

pentru implementarea  și  dez-

voltarea  educației  timpurii în  

sistemul  educațional  preuni-

versitar românesc” 

şi Liceelor Pedagogice din Ro-

mânia 

Braşov 

 

Participări la Workshopuri/Ateliere de lucru 

Cadrul didactic  Denumirea activităţii  Furnizorul  Perioada  

Mitrofan Maria Ana, 

Prodea Mirela, 

 Chihaia Ioana,  

 Beldiman Cristina, 

 Jitaru Nicoleta 

Workshopul de dezvoltare pro-

fesională „Cum învață oamenii” 

  

Chihaia Ioana Atelierul digital de prezentare și 

testare a aplicației „MozaBook” 

Centrul Sergiana Brașov  

Chihaia Ioana,  

Vakulovski  Carmina 

Atelierul „Starea de bine a ca-

drelor didactice”, 

Simona Baciu, autorul cărții 

 “The Teacher Within”, 

 

 

 

Vakulovski  Carmina Webinarul Dream Manage-

ment”; 

 24.10.2019 

Vakulovski  Carmina Workshopu „Profesor în 50 de 

minute”, 

Colegiul Național „Dr. Ioan 

Meșotă” Brașov; 

20.11.2019 

Hudiţă Anda  Workshop Realitatea virtuală și 

Învățarea pe simulatoare 

 

Institutul de Cercetare Dezvoltare 

Universitatea Transilvania 

 

 

Publicaţii 

Cadrul didactic  Denumirea articolului  Publicaţia  Perioada  

Ercuş Camelia Dorina  Articol „Delimitarea mărilor 

teritoriale „ 

Revista GEIS Referate si comunicari 

de geografie -vol. XXIV c, ISSN  

1841-9941 

August 2020  

Măeruţ Irina  Articol 

 „ Alexandru Macdonski – poe-

tul prins la limita unui dincolo 

de limită” 

Revista de cultură și literatură ”Miș-

carea literara”, 

Februarie 2020 
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 În sfera preocupărilor privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, se înscriu activități 

precum:  

- organizarea de dezbateri și activități metodice la nivelul catedrelor și comisiilor din școală; 

-  organizarea în unitatea noastră de învățământ a unor activităţi la nivelul cercurilor metodice 

zonale sau judeţene;  

- participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice. 

 

 

Profesor 
Tipul de activi-

tate 

Nivel  de în-

văţământ 

Implicarea în activităţi: invitat, 

moderator, organizator, susţi-

nător al activităţii 

Observaţii 

Cadrele didactice 

didactice 

Cerc pedagogic primar Vakulovski Carmina – organiza-

tor şi moderator 

Chihaia Ioana, Jitaru Nicoleta, 

Pătraşcu Monica, Pătraşcu Clau-

dia – prezentare de materiale 

Beldiman Cristina, Prodea 

Mirela, Sfetea Nicoleta, Ştefan 

Camelia, Mitrofan Maria-Ana, 

Erneanu Maria - invitaţi 

 

Chihaia Ioana Susţinere lucrare 

Grad I 

primar Organizator, susţinător  

Jitaru Nina-Nicoleta Susţinere lucrare 

Grad I 

primar Organizator, susţinător  

Cațaron Adriana Microcerc 1 Gimnaziu+ 

liceu 

Organizator microcerc la noi in 

școală 

30.oct.2019 

Melesteu Diana Exemple de bune 

practici 

gimnaziu Prezentare activitate 30 oct. 2019 

Cațaron Adriana 

Membrii catedrei de 

matematică 

 

Etapa pe școală a 

olimpiadei de 

matematică și a 

concursului Adolf 

Haimovici 

Gimnaziu+ 

liceu 

Organizator 

 

Propunere subiecte 

Evaluare lucrări 

16.01.2020 

Etapa locală Gimnaziu+ 

liceu 

Evaluare lucrări 21.02.2020 

Cațaron Adriana Comisia de selec-

tare a subiectelor 

pt faza locală 

Gimnaziu Membru comisie ISJ Ian. 2020 

Cațaron Adriana Cerc profesoral 

Gazeta Mate-

matică 

Gimnaziu+ 

liceu 

Susținator al activității Lunar, la CN Dr. 

I.Meșotă 
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Cațaron Adriana Cursuri la Centrul 

de Excelență Bv 

Gimnaziu Susținator al activității Săptămanal 

Radu Larisa Consfatuiri 

Cerc metodic 

gimnaziu invitat  

Ciauș Liliana Consfatuiri liceu invitat  

Ercuş Camellia 

Dorina  

Consfături  

Consiliul consu-

latativ la disci-

plina Geografie  

Microcerc  

Liceal  invitat  Septembrie 2019 

 

Periodic  

Organizarea Con-

cursului “Terra 

de la realitate la 

poveste” 

Gimnaziu  Organizator  05.02.2020 

Prian Melinda  Lectii-model pt. 

clasele de 

pedagogic 

 

         Participare ședințe 

de catedra si de 

microcerc. 

 

Liceal    

Koncz Magdalena   

         Participare 

ședințe de catedra 

si de microcerc 

  Mentorat studenti 

Liceal    

Crețu Ana-Maria 

Chelbuţă-Ban Co-

rina 

Iliescu Camelia 

Budan Adriana 

Mustăţea Veronica 

Necula Paula 

Ședințe de 

microcerc/ 

consfătuiri 

gimnazial și 

liceal 

invitat   



 

- 18 - 

 

Tănăsescu Mihaela 

Pitiş Gabriela 

Crețu Ana-Maria ședințe practică 

pedagogi-

că/practică pe-

dagogică 

liceal invitat/susținător al activității  

 

 

 

I. 3.2. Activităţile  comisilor 

 

   Comisia de curriculum  

 

Comisia de curriculum constituită la nivelul şcolii a stabilit la începutul anului şcolar obiec-

tivele ce trebuie urmărite pe parcursul acestuia. Astfel s-a avut în vedere: 

- analiza cantitativă şi calitativă a cunoştinţelor elevilor la începutul anului şcolar în vederea 

realizării procesului instructiv educativ, în funcţie de rezultatele evaluării iniţiale, de cerinţele pro-

gramei şcolare şi de posibilităţile elevilor,  

- implementarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  colegiilor şi liceelor 

pedagogice din România, 

- monitorizarea modului de realizare în demersul didactic a relaţiilor între obiective, conţi-

nuturi, strategii, 

- realizarea concordanţei între curriculum, formare de competenţe şi evaluare, orientarea 

conţinuturilor disciplinelor opţionale pe aspecte privind dezvoltarea socială şi educaţională. 

În cadrul şedinţelor au fost analizate noile programe şcolare intrate în vigoare, procurarea 

metodologiilor de organizarea examenelor naţionale, adimitere în liceu, certificarea competenţelor 

la prifilurile vocaţionale, aplicarea CDŞ.  

Responsabilul  fiecărei catedre a organizat și coordonat întreaga activitate, a întocmit și 

completat dosarul catedrei, a elaborat rapoarte și analize, a propus planuri de obținere a performan-

țelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte 

activități stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al unității. Au fost stabilite atribuți-
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ile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei, atribuția de responsabil de catedră fiind stipula-

tă în fișa postului didactic. 

Comisia de curriculum a monitorizat: parcurgerea ritmică a conţinuturilor, a progresului şco-

lar, întocmirea planurilor remediale, utilizarea tehnologiei informatice în procesul instructiv – edu-

cativ, organizarea olimpiadelor şcolare, etapa pe şcoală, desfăşurarea lucrărilor semestriale în pri-

mul semestru, online. 

   Comisia de Formarea continuă 

 Comisia de formare continuă a urmat direcţiile stabilite în planul managerial şi în planul 

operaţional a comisei. Astfel, pe parcursul anului şcolar s-au realizat activităţi: 

- crearea bazei de date privind formarea continuă a cadrelor didactice; 

- documentarea privind legislaţia în vigoare în legătura cu formarea continuă cadrelor didactice; 

- diseminarea tuturor informaţiilor referitoare la perfecţionarea prin grade didactice; 

- promovarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Braşov şi alte instituţii. 

 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediu 

şcolar şi promovarea interculturalităţii 

 

Prevenirea şi combaterea violenţei si a discriminarii în mediul şcolar constituie o premisă 

importantă pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, dar și 

pentru satisfacerea trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.  

Activitatea comisiei s-a desfăşurat conform sarcinilor comisiei respective care s-au aplicat, 

atât elevilor, personalului didactic, nedidactic auxiliar, persoanelor străine aflate în incinta unităţii  

de învăţământ, părinţilor ca parteneri de educaţie, cât şi  tuturor persoanelor care au fost implicate în 

educaţia copiilor.  Comisia  pentru combaterea violenţei  a colaborat  cu toate celelalte comisii or-

ganizate la nivel de unitate . A întocmit planul de măsuri al comisiei, pe care l-a popularizat atât 

tuturor cadrelor didactice, cât şi părinţilor. Toate  cadrele didactice au adus la cunoştinţă conducerii 

unităţii, părinţilor, colaboratorilor abaterile disciplinare ale copiilor, pentru soluţionarea conform  

regulamentului școlar  și regulilor  stabilite la nivel  de școală.   

Comisia a sprijinit diriginţii şi conducerea unităţii în organizarea consultaţiilor şi dezbateri-

lor  cu părinţii, pe probleme privind educarea copiilor, respectiv combaterea violenţei,  a susţinut  

programe de educare a copiilor în spiritul unui comportament de grijă şi păstrare a bunurilor materi-

ale din unitate şi de remediere a acestora, prin derularea şi finalizarea unor teme din planul de mă-

suri din acest semestru. Toate incidentele au fost  semnalate şi îndreptate prin metode educative 

specifice. Comisia a luat  măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitate şi de informare a condu-

cerii în cazul în care s-a impus acest aspect.  



 

- 20 - 

 

Activităţi: 

- Workshop „Violenta in scoala”, activitate cu Politia Braşov-  octombrie 2019 

-  Săptămâna toleranţei - Dezbatere, studii de caz, concurs de desene –aplicatii pe tema tole-

rantei, noimbrie 2019 

- Violeneţa verbală în rândul elevilor   - discuţii libere; Dezbatere, studii de caz; 

 

 Comisia de disciplină și serviciu pe şcoală 

Comisia de disciplină și serviciu pe şcoală a întocmit raportul de activitate pe anul şcolar 

precedent şi a analizat activitatea desfăşurată identificând punctele tari dar şi cele vulnerabile şi a  

stabilit planul operaţional de activităţi pentru anul şcolar 2019-2020. 

 Diriginţii au prelucrat tuturor claselor de elevi dar şi colectivelor de părinţi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 

S-a elaborat planificarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice şi s-a făcut cunoscut tu-

turor cadrelor didactice procedura privind siguranţa şi măsurile de asigurare a protecţiei unităţii 

şcolare. S-a asigurat eficient paza şi securitatea unităţii şcolare de către portar şi profesorii de ser-

viciu, fiecare având sarcini exprese. S-a monitorizat desfăşurarea serviciului pe şcoală şi s-a stabilit 

graficul de acoperire a orele cadrelor didactice absente sau a serviciului pe şcoală pentru cadrele 

didactice absente. Cazurile de indisciplină au fost analizate în Consiliile claselor şi s-au stabilit 

măsuri pentru fiecare caz în parte, iar elevii au beneficiat de suportul consilierului şcolar. 

 

 Comisia pentru întocmirea orarului 

            Orarul şcolii a fost întocmit pe baza schemelor orare şi a încadrărilor, la nivel primar, gim-

nazial şi liceal respectând, pe cât posibil, curba de efort a elevilor, ţinând cont de particularităţile 

şcolii noastre. 

În elaborare s-a ţinut cont de zilele de practică ale elevilor din clasele cu profil pedagogic 

specializarea învăţător - educatoare. 

Paralel s-a întocmit orarul Seminarului Teologic Orodox „Dumitru  Stăniloae”, ţinând cont 

de zilele şi orele în care unii dintre profesori trebuie să se depalseze între cele două corpuri de clădi-

re. Comisia a ţinut cont în întocmirea orarului şi de potrivirea orelor predate de profesori la ciclul 

primar, respectând recomandările psihopedagogice referitoare la nivelul de vârstă al elevilor. 

Verificarea riguroasă a încadrărilor, a opţionalelor, a numărului de ore pentru fiecare profe-

sor şi clasă, a condus la utilizarea orarului încă din prima săptămână de școală. El a mai suferit apoi 

unele retuşări, apărute în urma modificărilor de personal didactic. Pe parcursul semestrului s-au 

făcut verificări periodice, retuşări și completări. 
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 Comisia de organizare şi coordonare a notării ritmice, frecvenţei elevilor 

 Comisia de organizare şi coordonare a notării ritmice, a frecvenţei elevilor, a examenelor de 

corigenţă şi de verificare a documentelor şcolare și actelor de studiu s-a reunit în ședință în data de  20 

septembrie 2019 pentru analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior şi pentru stabilirea activi-

tăţilor în anul şcolar 2019-2020. În perioada 4-8 noiembrie 2019 a fost efectuată verificarea notării 

ritmice. Au existat rubrici unde nu erau trecute note sau nu erau note suficiente, iar colegii respectivi 

au fost rugați să treacă notele din cataloagele personale în cele oficiale sau să treacă rezultatele testelor 

date înainte de verificare.  Notele insuficiente la o materie se explică în general prin programarea teste-

lor sau a proiectelor individuale pe tot parcursul semestrului. În ceea ce priveşte situaţia frecvenţei 

elevilor, profesorii diriginţi au monitorizat situația, au motivat absențele conform documentelor dove-

ditoare și au dispus măsurile necesare conform regulamentului în cazul existenței absențelor nemoti-

vate. Prin intermediul colegilor diriginți, părinții au fost informați referitor la planificarea  activităţilor de 

evaluare, a metodologiei utilizate, bareme, rezultatele evaluării, recompensele în cazul succesului şcolar, 

consecinţele insuccesului şcolar, expunerea rezultatelor activităţii educabililor în clase sau în alte spaţii 

ale şcolii și de prevederile R.O.I. 

Comisia de promovare a imaginii şcolii 

 Comisia de promovare a imaginii şcolii s-a preocupat de reactualizarea periodică a paginii 

WEB, a asigurat funcţionarea site-ului unităţii şcolare şi l-a actualizat în permanență, cu informaţii şi 

activităţi desfăşurate pe parcursul anului şcolar. Au fost postate frecvent imagini/informaţii de la acti-

vităţi relevante derulate în şcoală: 

-Postarea frecventă a imaginilor/informațiilor de la activități relevante derulate în școală, pe pagina de 

Facebook a liceului „Liceul Andrei Mureșanu Brașov în cuvinte și imagini” 

https://www.facebook.com/groups/liceul.andreimuresanubrasov/  

I.6.10 Comisia privind implementarea Strategiei Naţionale de activitate Comunitară 

Comisia a desfăşurat activităţi  umanitare precum: 

- Voluntariat la Fundaţia Bucuria Darului în colaborare cu echipa Proiectului Erasmus Let’ s pull 

dow all barriers, unde elevii au ajutat la pregătirea, servirea meseişi pregătirea de conserve din leg-

ume  

- Colaborare cu echipa Proiectului Erasmus Let’ s pull dow all barriers, la Fundaţia Casa mea, 

Prejmer; 

https://www.facebook.com/groups/liceul.andreimuresanubrasov/


 

- 22 - 

 

- Activitate caritabilă  la Fundaţia Bucuria Darului, colectare şi donare de fructe şi alimente, prof. 

Mustăţea Veronica, prof. Tudor Adrian; 

Cabinetul Psihopedagogic 

  

 Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Nr. elevi consiliaţi indi-

vidual pe nivel de în-

văţământ 

0 0 9 0 24 0 8 0 

 

Tematică / nr. beneficiari distincţi 

- beneficiarii cu care se abordează mai 

multe teme, sunt trecuţi la tematica domi-

nantă/ prioritară 

- fiecare caz se raportează o singură dată 

Nr. 

elevi 

Nr. 

părinți 

Nr. 

cadre 

didac-

tice 

Ierarhizarea cazurilor în func-

ţie de tematică şi frecvenţă 

(pe o scală de la 1 la 5; 5 – 

frecvenţa cea mai mare; 1 – 

frecvenţa cea mai mică) 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 

personală  
12 0 0 4 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abili-

tăţilor emoţionale şi de comunicare  

(se include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților 

de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

34 7 7 5 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității  

(se include prevenirea eșecului școlar, a ab-

senteismului/ abandonului  școlar) 

15 7 7 3 

Orientarea carierei  6 2 4 2 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sănătos   

(se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

3 1 3 1 

Total beneficiari distincţi (suma pe coloane) 71 17 21  

Consiliere de grup în cabinet:  

Nr. copii/elevi consiliaţi 42 
Nr. de grupuri de 

copii/elevii 
16 

Nr. de şedinţe de consil-

iere cu copiii/elevii 
19 

din care consiliaţi pt. 

OŞP 
11 din care consiliate pt. OŞP 3 din care şedinţe pt. OŞP 3 

 

 Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Nr. elevi consiliaţi în grup 

mic pe nivel de învăţământ 
0 0 2 0 20 0 20 0 

 

Nr. părinţi consiliaţi 21 
Nr. de grupuri de 

părinţi 
0 

Nr. de şedinţe  de consil-

iere cu părinţii 
22 

Nr. cadre didactice con-

siliate 
14 

Nr. de grupuri de cadre 

didactice 
0 

Nr. de şedinţe de consil-

iere cu cadrele didactice 
14 

Nr. grupuri adult-elev 4 

Nr. de persoane consili-

ate în grup tip adult-

elev 

9 
Nr. de şedinţe de consil-

iere cu adult-elev 
4 
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 Consiliere de grup la clasă (activităţi şi programe): 

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 

benefici-

ari 

Observaţii/ rezultate 

 

 49 90 Participare activa   

Tematica activităților de consiliere de grup mare cu 

cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu 

părinții la invitația educatorului/ învățătorului/ dirigin-

telui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

benefici-

ari 

Observaţii/ rezultate 

 

 2 90 Implicare  

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 

părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu 

părinții la invitația educatorului/ învățătorului/ dirigin-

telui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

benefici-

ari 

Observaţii/ rezultate 

 

 32 900 Sedintele cu parintii  

unde au fosrt prezen-

tate obiectivele si 

scopul activitatii de 

consiliere psihopeda-

gogica 

 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consil-

iere de grup a elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. bene-

ficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

   

 

Campanie antidrog  Poliţia 

Braşov,  

Cea mai mare lecţie din 

lume- Drepturile Copiilor 

 

 

URBAN  

 

URBAN 

CLASELE 

IX-XII 

 

 

CLASA 

aV a C 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

250 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Participare 

activa 

 

 

 

 

 

Diploma 

de partici-

pare 

Cazuri de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară: 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   19 

Număr de elevi consiliaţi individual 12 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 8 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având com-

portamente agresive / violente) 3 

Număr de cadre didactice consiliate 5 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere în desfăşurare 

 

Consiliere copii/elevi cu CES (cu Certificat de orientare școlară) 

Nr.copii/elevi aflați în proces de consiliere la nivelul cabinetului 8 

Nr.de elevi care beneficiază de asist. personal/ 

însoţitor pe tot parcursul activităţilor şcolare 
4   



 

- 24 - 

 

 

7. Consiliere elevi în risc de abandon 

școlar 

Nr.cazuri în 

unitățile școlare 
0 

Nr. elevi în proces 

de consiliere  
0 

8. Consiliere copii/elevi cu părinți 

plecați la muncă în străinătate 

Nr.cazuri în 

unitățile școlare 
1 

Nr. elevi în proces 

de consiliere  
1 

9. Activități de prevenire a consumului 

de substanțe ilegale 

Nr. subiecți 

consiliați in-

vidual 

0 
Nr. activități de in-

formare, prevenire 
3 

 

 II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

II. 1. Oferta educaţională 

Nivel de învăţământ  Clasa Nr. clase  Profiluri  Specializarea  

Primar Pregătitoare  2   

Gimnaziu  a V-a  3 

Liceu  a IX-a  5  Vocaţional Învăţător- educatoare  

Educator-puricultor  

Teologie ortodoxă 

Real  

 

Matematică –informatică 

(14 locuri intensiv engleză)  

Ştiinţe ale Naturii  

(14 locuri intensiv engleză) 

 

II.2. Structura populației școlare 

Nivelul de învăţământ Număr clase Număr elevi 

 Primar 11 301 

Gimnazial 9 284 

 Liceal 17 459 

Total  37 1044 
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Se constată a usoară creşetere a populaţiei şcolare în acest an şcolar la nivel gimnazial şi liceal. 

II. 3. Mișcarea elevilor în anul școlar 2019-2020 s-a realizat astfel: 

Transferați Retrași Abandon şcolar 

Plecaţi  Veniţi  

6 3 1 1 

 

II. 4. CURRICULUMULUI 

II.4.1 Proiectarea curriculum-ului 

În proiectarea didactică a fost respectat formatul documentelor proiective, iar în elaborarea 

planificărilor s-a ţinut cont de cerinţele programelor şcolare, s-au respectat particularităţile de vârstă 

ale elevilor precum şi specificul colectivului fiecărei clase.  

Planificările anuale şi pe unităţi de învăţare au fost elaborate ulterior aplicării şi interpretării 

testelor predictive, respectând programele şcolare, având ca scop fundamentarea acestora pe achizi-

ţiile anterioare ale elevilor. 

Prognozele didactice şi schiţele de lecţie au fost în concordanţă  cu documentele care con-

cretizează conţinuturile procesului de învăţământ. 

La ciclul primar, proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a 

conţinuturilor programelor şcolare.  

Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă 

cu programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, parti-

cipative, existând concordanţă între competenţele specifice, obiectivele opearţionale, conţinuturi, 

activităţi de învăţare- metode didactice- mijloace didactice. 

S-au întocmit adaptări curriculare pentru elevii cu CES precum și activități de învățare și 

evaluare, fișe de lucru diferențiate, pentru acești elevi. 

. 

II.4.2 Realizarea curriculum-ului 

Conţinuturile şcolare au fost parcurse conform planificării. În cadrul orelor de curs s-au uti-

lizat diferite auxiliare curriculare şi alte mijloace didactice (planşe, fişe, CD-uri, DVD-uri), mijloace 

TIC. 

 În urma inspecţiilor realizate la clasă s-a constatat abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe, care au fost măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate 

în rezultatele testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, as-
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pect materializat în achiziţii, capacităţi, competenţe. S-au utilizat strategii didactice, materiale, me-

tode care au asigurat caracterul aplicativ al învăţării şi s-a urmărit formarea unor competenţe speci-

fice prevăzute de programele şcolare 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, cadrele didactice au adoptat strategii de provocare şi dirijare 

a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibi-

lităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modela-

toare, problematice. 

În lecţiile desfăşurate la clasă, s-au folosit tehnici de implicare individuală sau în grup a ele-

vilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor 

la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de 

primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.  

În perioada predării online s-a utilizat Platforma educaţională G Suide for Education, în 

aplicaţia MEET sau Classrom. 

Au fost întocmite Resurse Educaţionale Deschise şi postate pe diferite site-uri. 

În vederea participării la Examenele Naționale 2020 s-au întocmit graficele de pregătire şi s-

au informat corespunzător părinţii (metodologie, conţinuturi, grafic de desfăşurare).  

În perioada 02-12.06.2020  s-a organizat sesiunea de prăgătire pentru examenele naţionale, respec-

tând Ordinul comun al MEC și MS nr. 4220/08.05.2020. La această sesiune au participat 65 de elevi 

din clasele a XII şi a VIII-a.  

Pentru  participarea la concursurile şcolare cuprinse în calendarul  ministerului şi ISJ Bra-

şov,  s-au întocmit programe de pregătire pentru performanţă  pe discipline.  

II.4. 3.  Evaluarea rezultatelor învăţării 

Pe parcursul anului şcolar au fost utilizate toate tipurile de evaluare: inițială, continuă și 

sumativă. Testele predictive au fost elaborate la nivel de catedră şi aplicate la clase.  

Lecţiile de evaluare sunt prezente conform planificărilor calendaristice la finalul fiecărei 

unităţi de învăţare. Itemii au fost formulaţi în concordanţă cu obiectvele evaluării, conţinuturile şi 

standardele de performanţă, utilizându-se itemi obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi.  

S-a analizat admistrarea testului şi s-a consemnat progresul/regresul şcolar.  

În proiectarea activităţilor a fost inclusă şi autoevaluarea ca etapă în demersul didactic, care 

a fost realizată atât individual, cât şi în cadrul grupelor de lucru. 

Notarea a fost realizată ritmic, aşa cum reiese din raportul Comisiei de notare ritmică.  
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Părinţii au fost informaţi cu privire la rezultatele obţinute de elevi în urma administrării pro-

belor de evaluare (la şedinţele cu părinţii şi prin notarea calificativelor şi a notelor în carnetele de 

elev).  

În evaluarea elevilor, pe lângă metodele obişnuite de evaluare, s-au întocmit fişe de lucru, 

referate, proiecte şi portofolii. 

S-au asigurat condiţiile necesare pentru dezvoltarea elevilor în funcţie de particularităţile lor 

individuale prin susținerea acestora de a participa la activități destinate acestui scop: 

-   participarea la cursurile Centrului de Excelență;  

-  pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri și la olimpiade şcolare (toate catedrele); 

-  instituirea unor programe remediale pentru elevii care au înregistrat ramâneri în urmă la 

anumite discipline;  

- încurajarea participării elevilor la sesiuni de comunicări științifice, ateliere de lucru, dezbateri 

în cadrul unor cluburi și cercuri tematice; 

II.4.4  Realizarea CDŞ 

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate 

în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea directă a 

elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum.  

Orele din cadrul CDŞ sunt alocate în principal astfel: activităţi didactice destinate aprofun-

dării şi extinderii prevederilor programelor şcolare pentru a susţine pregătirea elevilor conform ne-

voilor lor personale, pentru performanţă înaltă şi pentru succes la examenul de evaluare națională şi 

activități didactice destinate promovării unor noi discipline din ariile curriculare limbă și comunica-

re, matematică și științe.  

La nivelul şcolii au fost aplicate următoarele CDŞ: 

Nivel de înăţământ Nr. CDŞ 

 

Discipline 

Primar 3 De-a arhitectura -1 

„Noi înşine” -1  

„Prietena mea cartea”-1  

  

Gimnaziu 9 Geografie - 4 

Fizică-1 

Limba şi literatura română-1 

Educaţie finaciară-1 

Educaţie rutieră-1 

Limba engleză-1  

Liceu 31 Geografie – 2 

Chimie - 1 

Limba şi literatura română- 5 
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Matematică- 4 

Consiliere şi orientare- 3 

Informatică - 4 

Educaţie muzicală- 1 

Biologie- 2 

Istorie- 6 

Limba engleză- 1 

Fizică-1  

Liceul Teologic Ortodox „Dumitru 

Stăniloae” 

8 Limba şi literatura română-1 

Muzică bisericească-2 

Discipline teologice-5 

 

II.4.5  Practica pedagogică 

O atenţie deosebită a fost acordată îndrumării practicii pedagogice de la clasele cu profil pe-

dagogic, specializările: învățător-educatoare , educator-puericultor. 

 Astfel,  a  fost implementat Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi 

liceelor pedagogice din România, aprobat Ordinul nr. 3.750 din 22 martie 2019 şi planul privind 

aplicarea principiilor și prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a colegiilor și 

liceelor pedagogice. 

Practica pedagogică s-a efectuat în şcoala de aplicaţie a Liceului ”Andrei Mureșanu” Bra-

șov, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Braşov şi Creşa Nr, 2 Braşov. S-au realizat ore  de asis-

tenţă, de observare a activităţilor și lecţiilor la şcoală şi la grădiniţă (practică observativă la elevii 

din ciclu inferior al liceului). 

 Elevii din ciclul superior al liceului, filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea în-

văţător-educatoare, au efectuat  în cadrul practicii pedagogice activități de predare şi evaluare, de 

proiectare, organizare şi autoevaluare a lecţiilor susținute. 

Profesorii coordonatori de practică pedagogică a întocmit planificările pentru fiecare clasă, a 

organizat, monitorizat și a evaluat participarea elevilor la activităţile de practică, asigurând legătura 

şi comunicarea optimă dintre profesorii metodişti şi unitățile de aplicaţie.  

Cadrele didactice desemnate să îndrume practica pedagogică au oferit informaţii şi consul-

tanţă metodică pentru proiectarea, defăşurarea şi evaluarea activităţilor.  

De asemenea au verificat şi corectat proiectele de activitate/lecţie care urmau a fi susţinute 

de către elevii profilului pedagocic, au completat pentru fiecare activitate/oră de practică fişa-tip de 

observare şi evaluare a lecţiei/activităţii, şi su oferit  feedback fiecărui elev, în urma susţinerii lec-

ţiilor. 

  Începând cu perioada pandemiei, orele de practică pedagogică s-au desfășurat în mediul on -

line realizându-se   prezentări de modele de proiecte de activitate, simularea în rândul elevelor a 
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unor secvențe didactice, întocmirea portofoliului personal, realizarea unor teme și proiecte 

didactice. 

II. 5  Rezultatele învăţării  

     Nivel primar 

Clasa Număr elevi 
SITUAŢIA PE MEDII Promovabilitatea 

Suficient Bine Foarte Bine 

Clasa 

pregătitoare 
49 

- - - 
100 % 

a I-a  A 48 1 12 35 100 % 

a II-a  A 63 2 9 52 100 % 

a III-a  A 66 2 13 51 100 % 

a IV-a  A 79 4 15 60 100 % 

Total 305 9 49 198 100 % 

        Nivel gimnazial  

Clasa Număr elevi 
SITUAŢIA PE MEDII Promovabilitatea  

5.00-6.99 7.00-8.99 9.00-10.00 

a V-a 82 0 22 60 100 % 

a VI-a  72 1 36 35 100 % 

a VII-a  62 3 26 33 100 % 

a VIII-a  66 2 21 43 100 % 

TOTAL 282 6 105 171 100 % 

      Nivel liceal  

Clasa Număr elevi 
SITUAŢIA PE MEDII Promovabili-

tatea  

  5.00-6.99 7.00-8.99 9.00-10.00 100 % 

a IX-a 141 0 94 47 100 % 

a X-a 112 0 66 46 100 % 

a XI-a 108 0 44 64 100 % 

a XII-a 97 0 34 63 100 % 

Total 458 0 238 220 100% 
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EVALUAREA EXTERNĂ 

 Examenul de Evaluare  Naţională 

La Examenul de Evaluare  Naţională  au  participat 65 de elevi, absolvenţi ai promoţiei 2020.  

Disciplina 
Sub 

nota 5 
5-5,99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 10 

Limba şi literatura română 3 3 7 10 17 23 2 

Matematică 6 6 13 13 18 7 2 

Media de absolvire 0 0 2 5 21 37 0 

Media la Evaluare Naţională 5 2 12 10 23 13 0 

Media de admitere 4 1 10 10 24 16 0 

 

 

 Se constată ca mediile de absolvire sunt mai mari decât cele de admitere.   

Astfel, din cei 65 de elevi, 58 au medii de admitere de peste 8.00.  

Admiterea în liceu  

Specializarea  Ultima medie de admitere 

An şcolar 2019-2020 An şcolar 2018- 2019 An şcolar 2017- 2018 

Matematică-informatică 9,01 8,60 8,35 

Ştiinţe ale Naturii 8,94 8,49 8,41 

Învăţător-educatoare 8,49 7,81 7,36 

Teologie-ortodoxă 6,88 

 

6,21 5,24 
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  Se constată o creştere a mediei de admitere la liceu față de anii precedenţi cu aproximativ 

0.40 de puncte  la profilul matematică- informatică  şi Ştiinţe ale Naturii, 0.70 puncte la specilaiza-

rea învăţător- educatoare.  

Distribuţia absolvenţilor gimnaziului admişi la liceele braşovene este următoarea: 

 

Nr. crt. Liceul (Colegiul) Nr. elevi 

1.  Liceul „Andrei Mureşanu” , Braşov 9 

2.  Seminarul Teologic „Dumitru Stăniloae” Braşov 2 

3.  Colegiul Naţional de Ştiinţele Naturii „Emil Racoviţă”, Braşov 6 

4.  Colegiul Naţional „Unirea” , Braşov 4 

5.  Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” , Braşov 3 

6.  Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă”, Braşov 2 

7.  Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Braşov 1 

8.  Colegiul Naţional Economic ”Andrei Bârseanu”,  Braşov 3 

9.  Colegiul Naţional  „Grigore Antipa”, Braşov 2 

10.  Colegiul ,,Nicolae Titulescu”, Braşov 4 

11.  Liceul cu Program Sportiv,  Braşov 1 

12.  Liceul Tehnologic Silvic ,,N. Rucăreanu”, Braşov 2 

13.  Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, Braşov 1 

14.  Colegiul Tehnic „Transilvania”, Braşov  1 

15.  Colegiul Tehnic Energetic ,,Remus Răduleţ” Braşov 1 

16.  Liceul Teoretic „Ioan Pascu”, Codlea  1 

17.  Colegiul Naţional „Doamna Stanca” Făgăraş  1 

18.  Liceul Tehnologic „Ioan Şenchea”,  Făgăraş 1 

19.  Liceul Teoretic „Mihai Săulescu”, Predeal 1 

20.  Şcoli profesionale/dual  7 

21.  Educaţie holostică  1 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT 

           Elevi înscrişi la examenul de bacalaureat: 111, seria curentă  97 

Promovabilitatea 

pe şcoală 

Promovabilitatea 

pe  judeţ 

Promovabilitatea 

la nivel naţional 

98 % 78.7% 62,9% 

Analiza mediilor pe clase   

Clasa  6-6,99 7-7.99 8-8.99 9-10 
Media  Promo-

vabilitate  

XII N, Ştiinţe ale Naturii  1 7 15 9 
8.50 100% 

XII P, Învăţător- educatoare  2 5 12 9 
8.14 100% 

XII R, Matematică- informatică 6 10 4 5 
7.73 96% 

XII T, Teologie ortodoxă  2 2 2 3 
8.19 100% 

 11 24 33 28 
 98% 

 

Analiza pe tranşe de note la Examenul Naţional de Bacalaureat 

Disciplina de examen 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 10 

Limba şi literatura română 3 9 15 38 32 0 

Matematică 8 17 21 24 11 2 

Istorie 2 1 0 3 2 1 

Geografie 2 1 1 5 14 1 

Biologie 1 0 4 8 19 6 

Informatică 1 3 2 1 3 0 

Chimie 0 1 0 2 2 0 

Fizică 0 1 1 2 0 1 

Socio-umane 0 1 1 5 6 0 
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 17 34 45 88 89 11 

Competentele lingvistice şi digitale 

 Datorită situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS -6 V-2 

competeneţele lingvistice şi digitale- examenul de bacalaureat nu s-au defăşurat, conform Ordinului 

nr.4341 din 27 mai 2020, a fost aprobată metodologia pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor 

de competenţă.  

 Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română la examenul de ba-

calaureat naţional 2020 s-a stabilit în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor 

anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, la disciplina limba şi literatura 

română. 

 Rezultate 

Clasa  Număr  

elevi 

Utilizator mediu 

(media 5-6.99) 

Utilizator avansat  

(media 7-8.49) 

Utilizator experinetat  

(media 8.50- 10) 

XII N 32 2 8 21 

XII P 27 1 11 17 

XII R 29 10 11 6 

XII T  9 2 3 4 

 97  15 33 48 

 

  Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul probei 

C la examenul de bacalaureat naţional 2020 s-a stabilit prin echivalarea nivelului de competenţă 

lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul 

învăţământului liceal, la limba modernă de circulaţie internaţională aleasă pentru susţinerea probei.  

Nivelul unic de competenţă se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul 

european comun de referinţă pentru limbi. 

Clasa  Număr elevi Calificativul A1 

(media 5-5.99) 

Calificativul A2 

(media 6-6.99) 

Calificativul B1 

(media 7-8.49) 

Calificativul B2 

(media 8.50-10.00) 

XII N 32 0 0 11 21 

XII P 29 0 7 11 11 

XII R 27 0 0 4 23 

XII T  9 1 3 3 2 

 97 1 10 29 57 

 

 Nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D la examenul de bacalaureat naţional 

2020 s-a stabilit calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a 
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mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele 

a IX-a, respectiv a X-a. 

Clasa  Număr 

elevi 

Utilizator începător  

(media 5-5.99) 

Utilizator mediu 

(media 6-6.99) 

Utilizator avansat  

(media 7-8.49) 

Utilizator experinentat  

(media 8.50-10.00) 

XII N 32 0 0 1 31 

XII P 27 0 0 3 26 

XII R 29 0 0 0 27 

XII T  9 0 0 6 3 

  0 0 10 87 

 

 Examenele de certificarea calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, 

specializările: învăţător- educatoare, teologie ortodoxă, s-au desfăşurat conform ordinului ministru-

lui educaţiei naţionale nr.4433/2014, cu modificările şi completările cuprinse în Ordinul nr. 

4450/03.06.2020. 

Clasa  Număr elevi 

înscrişi 

Număr elevi  

promovaţi  

Medii între 

9-9.99 

Media 10  Promovabilitate  

XII P, Învăţător- educatoare  29 28 16 12 96% 

XII T, Teologie ortodoxă  6 6   100% 

 

  Din cele 28 de absolvente ale profilului pedagogic, specializarea învăţător- educatoare, 11 

sunt încadrare în sistemul de învăţământ al judeţului Braşov. 

 Examenul de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-

informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020 s-a derulat 

conform Ordinul nr. 4421/2020.  

Pregătirea lor pentru proba teoretică şi cea practică a avut loc în cadrul orelor de laborator, iar din 

martie online. 

 

Clasa  Număr elevi 

înscrişi  

Număr elevi 

prezenţi  

Tranşe de note 

  

Media 

notelor  

Promovabilitate  

7-7.99  8-8.99 9-9.99 10 

XII R 27 26 2 16 7 1 8,78 100% 

 

Distribuţia  absolvenților de clasa a XII-a într-o formă superioară de învățământ  

Referitor la inserţia absolvenţilor promoţiei 2020,  s-a constatat că 90% dintre absolvenţi sunt în-

scrişi la diferite forme de învăţământ superior, majoritatea dintre ei fiind studenţi ai „Universităţii 
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Transilvania”, Braşov. Un procent important dintre absolvenţii înscrişi într-o formă de învăţământ 

superior au mers pe principiul continuităţii profilului şi specializării studiate în liceu, astfel:  

- absolvenţii cu profil pedagogic specializările învăţător- educatoare s-au orientat către specializări 

precum: ştiinţele educaţiei, litere, sociologie şi comunicare, drept, psihologie, management; 

- absolvenţii cu profil real, specializarea matematică – informatică s- au orientat către specializări 

precum: ştiinţe economice, informatică economică, mecatronică, inginerie electrică şi calculatoa-

re, informatică, contabilitate şi infromatică de gestiune, constructii, aeronautică; 

- absolvenţii cu profil real, specilaizarea Ştiinţe ale naturii s- au orientat către specializări precum: 

medicină, mecatronică, inginerie mecanică, farmacie, tehnică dentară, ingineria produselor ali-

mentare. 

Clasa a XII –a, Învăţător- educatoare  

Universitatea  Facultatea  Specializarea  Număr studenţi 

 

 

 

Universitatea  

”Transilvania” din Brașov 

Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

 

Psihopedagogie specială 9 

Facultatea de Litere 

 

Limba și literatura română,  

Limba engleză 

2 

Facultatea de Drept  

 

5 

Facultatea de Științe 

Economice și Administrarea 

afacerilor 

 

Contabilitate și Informatică 

de gestiune 

1 

Facultatea de Sociologie si 

Comunicare 

 

 Comunicare si Relații pub-

lice 

1 

Facultatea de Științe 

Economice și Administrarea 

afacerilor 

 

 Management 1 

Academia de Studii 

Economice București 

 

Facultatea de Administrație 

și Management public 

 

Administrație și Manage-

ment public 

1 

Universitatea din 

București 

 

 

Facultatea de Geografie 

 

Specializarea Geografie 1 

Facultatea de Matematică- 

Informatică 

 

Specializarea Matematică 1 

Universitatea  

”Babeș- Bolyai” Cluj-

Napoca,  

Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

 

Pedagogia Învățământului 

primar și preșcolar (PIPP) 

1 

 

Universitatea Viena 

 

Facultatea de Științe Poli-

tice 

 1 
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Clasa a XII –a, specializarea  Matematică - informatică 

 
Universitatea  

 

Facultatea  Specializarea  Număr studenţi 

Universitatea  

”Transilvania” din Brașov 

Facultatea de design de produs 

și mediu  

Inginerie medi-

cală 

4 

Facultatea de Științe economice  2 

Facultatea de Inginerie 

Tehnologică și  Management 

Industrial 

Ingineria și Man-

agementul 

Afacerilor 

2 

Facultatea de  Inginerie și calcu-

latoare 

 4 

Facultatea de Construcții Mașini  3 

Facultatea de  Inginerie electrică  3 

   

Academia Forțelor Aeriene 

”Henri Coandă”/ 

 

Facultatea de Management 

aeronautic, pilot avioane super-

sonice 

 1 

Universitatea ” Babeș- Bolyai” 

Cluj-Napoca 

Facultatea de Științe politice, 

administrative şi ale comunicării 

 2 

 Facultatea de Automatică și 

calculatoare 

 1 

Facultatea de  Inginerie electrică  1 

Fontys University Eindhoven  

 

 1 

London South Bank University/ 

Game Design and Develope-

ment 

  1 

 

 

CLASA XII-a, specializarea  Ştiinţe ale Naturii 

 
Universitatea  

 

Facultatea  Specializarea  Număr 

studenţi 

Universitatea  

”Transilvania” din Brașov 

Inginerie şi management în 

Industria Turismului 

 1 

Facultatea de drept   2 

Contabilitate şi informatică de 

gestiune 

 1 

Facultatea de Medicină Asistenţă medicală 

generală 

3 

Facultatea de mecanică  1 

Constructii Civile, Industriale 

și Agricole, 

 1 

Facultatea de Litere 

 

Specializarea Limba și 

literatura română,  

Limba engleză 

1 

Inginerie medicală  1 

Automatică şi informatică 

aplicată 

 1 

Autovehicule rutiere  1 

Automatică şi informatică 

aplicată, 

 1 

Universitatea Bucureşti  Facultatea de finaţe bănci  Facultatea de finaţe 2 
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bănci 

 Tehnică dentară 1 

Universitatea 

 “Lucian Blaga” Sibiu  

Matematică-informatică  2 

Jurnalism  2 

Facultatea de Drept   2 

Facultatea de Științe agricole, 

Industrie alimentară si 

protecția mediului 

 1 

   

Universitatea de Medicină, Farma-

cie, Științe și Tehnologie "George 

Emil Palade", Tg. Mureş  

Medicină generală  1 

Facultatea de Farmacie   1 

Universitatea Iaşi  Medicină veterinară  1 

Tilburg University Sociologie,  Italia    1 

Forensic Archaeology and Antropol-

ogy, Bradford, UK 

  1 

 

 

Clasa a XII-a, specialzarea Teologie ortodoxă  

 

Universitatea  

 

Facultatea  Specializarea  Număr 

studenţi 

Universitatea 

 “Lucian Blaga”  

Sibiu 

Facultatea de Teologie ,,Andrei Şaguna`` Si-

biu- 

Teologie pastorală 6 

Universitatea  

”Transilvania”din 

Brașov 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Adminis-

trarea Afacerilor 

Management 1 

 Asistenţă medicală general (postliceal) 

 

 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

57 
13 

3 

2 5 

5 
5 

0 
Univ Transilvania Braşov 
57  
Univ.  Sibiu 13 

Univ. Bucureşti  3 

Univ. Tg. Mureş   2 

Univ. Cluj Napoca   5 

Univ. din străinătate   5 

Scoli postlieale   5  

Univ.Iaşi  1 
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II. 6.  Rezultate în activitatea de performanță  

 

 Datorită intrării în pandemie şi a întreruperii cursurilor, etapele judeţene ale olimpiadelor au 

fost suspendate, singurele olimpiade care s-au susţinut, la care au participat elevi din şcoala noastră, 

au fost la discipline psihopedagogice,  limbi clasice, cultură civică. 

 

Nr. crt. Denumirea concursu-

lui/olimpiadei 

Etapa Clasa Premiul 

 obținut 

Profesorul care  

l-a pregătit 

1. Olimpiada de pedagogie 

și psihologie 

județeană IX P Premiul I Chivărean Delia 

2. Olimpiada de pedagogie 

și psihologie 

județeană IX E Premiul I Puia Maria 

3. Olimpiada de pedagogie 

și psihologie 

județeană X P Premiul I Mihai Iudit 

4. Olimpiada de pedagogie 

și psihologie 

județeană X P Premiul I Șuteu Mihaela 

5. Olimpiada de pedagogie 

și psihologie 

județeană XI P Premiul I Șuteu Mihaela 

6. Olimpiada de pedagogie 

și psihologie 

județeană XI P Premiul I Urduzan Anca 

7. Olimpiada de pedagogie 

și psihologie 

județeană XII P Premiul I Șuteu Mihaela 

8. Olimpiada Animatorilor județeană X P Premiul I Șuteu Mihaela 

9. Olimpiada de limbi clasi-

ce (limba latină) 

județeană VIII B  Premiul I Mirela Nazâru 

10.  Olimpiada de limbi clasi-

ce (limba greacă) 

județeană  Premiul I Mirela Nazâru 

11. Olimpiada de Educaţie 

Civică 

județeană a IV-a A Premiul I Vakulovski Carmina 

12.  Olimpiada de Lingvistica  judeteană VI B   Participare Centrul de Excelenţă Braşov 

 

Concursuri la disciplina Limba şi literatura română 

Nr. crt. Denumirea concursu-

lui/olimpiadei 

Etapa Clasa Premiul 

 obținut 

Profesorul care  

l-a pregătit 

1.   Etapa jude- VII B  Menţiune:1 Măeruţ Irina 
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   1. 

 

  

Comper – 

Limba română 

 

ţeană  

 

 Premiul III:1  

 V A  Premiul I:1 

Premiul  III :1 

 Mentiuni: 2  

 

VI B  Premiul I:3 

 PremiulII:10 

elevi 

 Menţiuni: 5 elevi 

I a V-a B 

 

 

 

Premiul I: 2 

Premiul II:  3 

Premiul III: 1 

Mențiuni:11 elevi 

Ionei Carmen 

I a V-a C 

a VI-a A 

Premiul I: 1 

Premiul II: 12 

Premiul III: 6 

 

Cristescu Cosmina 

     2. Olimpiada de Limba şi 

literatura română  

Calificati la 

etapa 

judeteană  

XII P  

V  A 

VII B 

VI B 

2 elevi 

1 elev 

1 elev 

4 elevi  

Măeruţ Irina 

3. Olimpiada  

”Lectura, ca abilitate de 

viață” 

 

 

Județeană a XI-a N Mențiuni: 2 Ionei Carmen 

Județeană a X-a P Mențiune: 1 Cristescu Cosmina 

Județeană a X-a T Mențiune: 1 Benga Tatiana 
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Rezultate la fazele locale/pe şcoală 

Profesorul  Disciplina Clasa  Nr. elevi 

participanţi  

Rezultate 

obţinute 

Premiul I, 

II,III, men-

ţiune 

Nivel: local, 

judeţean, 

naţional, 

regional 

Observaţii  

 

Cațaron 

Adriana 

 

Matematică 

 

 X N 

 

5 

 

2 calificati 

la et. Jud. 

 

Etapa locală 

 

Etapa jud nu s-a 

ținut din cauza 

pandemiei 

 

Șendroiu 

Ana 

 

 

 

XII N 2 1 calificat 

la et. jud 

Etapa locală 21.02.2020 

XII P 5 1 calificat 

la et. jud 

  

XII P 4 1 calificat 

etapa na-

tională 

Et. Jud.  

Concurs 

Tehnici  

 matematice  

7.02.2020 

Cațaron 

Adriana 

X N 4 1 calificat 

etapa na-

tională 

Et. Jud. 

 Concurs 

Tenici  

matematice  

Et. Națională nu 

s-a desfășurat 

Spiridon 

Nicolae 

Geografie 

 

  

VII B 1 I judetean  

Ercuş Came-

lia Dorina  

V C 

 

X P 

3 

 

2 

I 

 

I, II 

Locală  

 

Locală 

Etapa judeţeană 

nu s-a desfăşurat  

Oțelea Maria 

Alexandra 

Educație Plastică VI A, X 

P,  

5 elevi I- Daria 

Damian  

X P 

Concursul  

Internațional 

„Culorile 

toamnei” 
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  VI A, VII 

A, 

3 elevi - Concursul  

regional de 

desene  

“Ruginiu de 

toamnă” 

 

V C 2 elevi - Concursul 

național de 

desene  

“Umbrela 

verde” 

 

V C, VII 

B 

3 elevi - Concurs  

interjudețean  

artistic  

,, Viața e 

culoare” 

 

VII A 1 elev - Concurs 

Judeţean 

,,Spirit şi 

Tradiţie” 

 

Prian 

Melinda 

Handbal  

Atletism 

7-8 

8 

35 

5 

Faza pe 

scoala 

Nu s-au tinut Din cauza pan-

demiei de Covid-

19 

Both Silviu Fotbal Primar 2 clase Faza inter-

clase 

- - 

 

Concursuri desfăşurate la nivelul primar 

Profesorul Disciplina Clasa 
Nr. elevi 

participanţi 

Rezultate 

obţinute 

Premiul I, 

II,III, men-

ţiune 

Nivel: local, judeţean, 

naţional, regional 
Observaţii 

Vakulovski 

Carmina 

Concursul de 

matematică 

„Lumina Math” 

a IV-a A 4 I – 1 

II - 2 

naţional  

Vakulovski 

Carmina 

COMPER - 

Comunicare 

a IV-a A 31 I – 5 

II – 5 

III – 5 

M – 7  

Naţional – Etapa I  

Vakulovski 

Carmina 

COMPER - 

Matematică 

a IV-a A 31 I – 16 

II – 7 

III – 3 

M – 2  

Naţional – Etapa I  
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Beldiman 

Cristina 

COMPER - 

Comunicare 

a IV-a B 33 I – 5 

II – 11 

III – 5 

M – 9 

Naţional – Etapa I  

Beldiman 

Cristina 

COMPER - 

Matematică 

a IV-a B 33 I – 8 

II – 7 

III – 8 

M – 5 

Naţional – Etapa I  

Beldiman 

Cristina 

Concursul 

„Pace în cuvinte 

şi culoare” 

a IV-a B 4 I – 2 

II – 1  

Interjudeţean  

Jitaru  

Nina 

Nicoleta 

COMPER - 

Comunicare 

a IV-a C 13 I – 2 

II – 2 

III – 4 

M – 1 

Naţional – Etapa I  

Jitaru Nina-

Nicoleta 

COMPER - 

Matematică 

a IV-a C 13 I – 3 

II – 2 

III – 1 

M – 2 

Naţional – Etapa I  

Mitrofan 

Maria-Ana 

COMPER - 

Comunicare 

a III-a A 27 I – 21 

II – 3 

III – 3 

Naţional – Etapa I  

Mitrofan 

Maria-Ana 

COMPER - 

Matematică 

a III-a A 25 I – 15 

II – 6 

III – 4 

Naţional – Etapa I  

Prodea Mirela COMPER - 

Comunicare 

a III-a B 22 I – 9 

II – 8 

III – 5 

 

Naţional – Etapa I  

Prodea Mirela COMPER - 

Matematică 

a III-a B 24 I – 4 

II – 6 

III – 5 

M – 6 

Naţional – Etapa I  

Prodea Mirela Concursul 

„Pace în cuvinte 

şi culoare” 

a III-a B 6 I – 2 

II – 1  

III – 2  

Interjudeţean  

Sfetea  

Nicoleta 

COMPER - 

Comunicare 

a II-a B 33 I – 5 

II – 6 

III – 10 

M – 7 

Naţional – Etapa I  

Sfetea  

Nicoleta 

COMPER - 

Matematică 

a II-a B 30 I – 1 

III – 6 

M – 4 

Naţional – Etapa I  

 

II.7 Activităţi educative extraşcolare   

  Programe şi proiecte educative 

 Conform PDI-ului şcoala şi-a propus şi a implementat proiecte educative naţionale şi inter-

naţionale. Prin participarea la aceste proiecte, cadrele didactice şi-au îmbunătăţit competenţele pro-

fesionale, iar elevii şi-au perfecţionat competenţele de comunicare într-o limbă străină, de relaţiona-

re cu tineri din culturi diferite, au participat la diferite activităţi educative care au promovat o con-

duită socială responsabilă şi sustenabilă. 
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Proiecte internaţionale 

 Proiectul de parteneriat de schimb interșcolar  KA229, cu numărul de referinţă 2018-1-IT02-

KA229 048374_5, cu titlul „Let's pull down all barriers!”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin 

ANPCDEFP România. Demarat în 1.09.2019, proiectul reunește parteneri din cinci țări: Istituto di 

Istruzione Superiore "Bachelet-Galilei" Gravina in Puglia, Italia- instituţie coordonatoare, Mousiko 

Scholio Trikalon, Trikala, Grecia, Ies Al-Andalus, Arahal, Spain, Vilinius Santariskes Konsultacinis 

Mokymo Centras, Vilnius, Lithuania, Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov, România.  

Domeniul:  Incluziunea socială  

Scopul: Dezvoltarea și implementarea unor strategii instituționale pentru incluziune și suc-

cesul educației școlare  

Publicul ţintă: elevii cu vârsta între 15-18 ani, aflați în dificultate din punct de vedere social, 

economic-familial, profesorii din instituțiile participante 

Obiectivele: să promoveze o școală incluzivă, să încurajeze înțelegerea și acceptarea celor-

lalți pentru a promova comportamentul nediscriminatoriu şi simțul apartenenței la grup, să realizeze 

intervenții educaționale menite să compenseze dificultățile de relaționare profesor-elev, să faciliteze 

formele adecvate de socializare în cazul în care există un obicei zilnic de conflict și agresiune 

Rezultatele așteptate: acceptarea diversității, creșterea stimei de sine, crearea unui mediu 

școlar primitor, calm și proactiv, construirea unei conștiințe europene, menținând în același timp 

diversitatea culturală, reducerea agresiunii, scăderea nivelului abandonului școlar, creşterea motiva-

ției pentru studiu,  atitudine deschisă, de acceptare, fără prejudecăţi (open mind), consolidarea com-

petențelor existente și dobândirea de noi competențe privind incluziunea,  motivația de a lucra într-o 

echipă (mai ales multiculturală) 

Activităţile: activități cu codificare și Scratch, crearea unei cărţi de benzi desenate folosind 

ToonyTool, storytelling and storydoing, jocuri de "abilități de viață”, reprezentarea “problemelor” 

vieții elevilor prin intermediul fotografiilor 

Cadrele didactice implicate: dir. prof. Cioc Niculae, dir. adj. prof. Ercuș Camelia Dorina, 

prof. Koncz  Magdalena - coordonatorul proiectului la nivelul Liceului “Andrei Mureşanu” Braşov, 

prof. Mustăţea Veronica, prof.Vakulovski Carmina, prof. Creţu Ana-Maria, prof. Ciupală Codruţa,  

prof. Dobre Letiţia, prof. Ionei Carmen, prof. Jitaru Nicoleta, prof. Şuteu Mihaela, prof. Donici Ge-

orge, prof. Pătraşcu Claudia, prof. Pătraşcu Monica, prof. Hudiţă Anda, prof. Prodea Mirela, prof. 

Beldiman Cristina, prof. Dawed Raluca, prof. Erneanu Maria, secretar Cherciu Elena, secretar Micu 

Magnolia, informatician Tamba Marius. 
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Comisia de activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

 Comisia de activităţi extraşcolare şi extracurriculare este coordonată de Coordonato-

rul de Proiecte și Programe. La începutul anului școlar s-a întocmit calendarul activităților extrașco-

lare și extracurriculare care a fost analizat în Consiliul Profesoral şi aprobat în Consiliul de Admi-

nistraţie. Activităţile extracurriculare au fost proiectate în concordanţă cu obiectivele curriculare, 

nevoile şi interesele educabililor şi cu planul managerial al unităţii. Conform planului operaţional s-

au desfăşurat următoarele activităţi: constituirea comisiei diriginţilor, discutarea fişei de atribuţii a 

dirigintelui, întocmirea planificărilor calendaristice conform curriculumului naţional, procurarea şi 

mediatizarea materialelor bibliografice. 

Comisia diriginților și-a desfășurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului școlar, dar și să răspundă unor cerințe ivite ulterior. Prin activități precum ateliere 

de lucru, dezbateri, concursuri, competiții sportive, spectacole artistice, vizite de studiu la obiective 

de interes educațional, proiecte ecologice și de voluntariat, excursii și acțiuni de educație pentru 

sănătate, consiliere și orientare pentru alegerea carierei, școala a oferit elevilor o alternativă de 

învățare, în scopul modelării acestora în spiritul valorilor societății și a formării de comportamente 

responsabile, a dezvoltării abilităților de viață, crescând gradul de implicare al elevilor în activitățile 

organizate. S-au desfăşurat sedinţele cu parinţii, conform planificării şi proceselor-verbale existente 

la dosarul comisiei, în cadrul cărora părinții au fost informaţi cu privire la: Regulametul de Ordine 

interioară, reglementările referitoare la Evaluarea Naţională şi la admiterea în învăţământul liceal 

pentru anul şcolar 2019-2020 şi la Examenul de Bacalaureat 2020, informarea părinţilor despre si-

tuaţia şcolară, despre comportamentul elevilor şi despre frecvenţa acestora la ore. Săptămânal, au 

avut loc consilieri cu părinţii elevilor, conform programului stabilit de fiecare diriginte.  

Implicarea în programe, proiecte educaţionale şi activităţi extraşcolare  

Profesorul Programul 

educaţional 

 

Proiectul  

educaţional  

Activitatea  

extraşco-

lară 

Parteneri Te-

matică/ 

Plus 

valoare 

Nr. 

par-

tici- 

panţi 

Clasă Perioada 

derulării  

Popa  

Cornel 

 

Cristescu 

Cosmina  

 ”Comunismul, 

între propa-

gandă și 

adevăr” 

 Colegiul 

Național 

”Andrei 

Șaguna” 

Brașov 

 57  IX-a P 

X-a P 

Noiemb

rie 

2019- 

mai 

2020  

Crețu A. Erasmus+ Let's pull voluntariat Fundaţia Abili- 30  octom-
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Mustățea V. down all 

barriers! 

(coordona-

tor) 

Bucuria 

Darului 

Braşov 

tăţi de 

viaţă 

brie 

2019 

Ciupală Cod-

ruţa  

 Proiectului  

”Fit ForFu-

ture”- Săp-

tămâna infor-

mării profe-

sionale 

 Repereze

ntanţii  

mediului 

industrial 

braşovean 

Califi-

care și 

orien-

tare 

profe-

sională. 

28 XI R 24.02.20

20 

Hudiţă Anda   „Paşi spre 

viitor” 

   30  XII N  

 ”Galeria  

 terapiilor pen-

tru copii cu 

nevoi speciale   

   30  XII N  

Dawed Raluca Concurs de 

Planuri de 

Afaceri 

  Junior 

Achieve-

ment-

România  

Mini-

com-

pania  

4 

echipe 

XR, XP   An şco-

lar  

Ionei  

Carmen  

Cristescu 

Cosmina  

  Clubului de 

lectură 

gimnaziu și 

liceu 

Editura 

Art  

    

Ionei  

Carmen  

  

  ”Mihai 

Eminescu – 

poetul ne-

pereche” 

 Concurs 

de co-

laje şi 

recitări 

60  XI N, VB  15.01.20

20 

Programul 

educativ 

”Cunoaște-i 

pe artiștii 

brașoveni 

  

 

 

 

 

 

Muzeul 

de Artă 

 30 IX N  05.02. 

2020 

  ”Dragobe-

tele  

 lecturi 

din 

lirica de 

dragoste 

100 VII A  

IX  N 

 XI R 
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a lumii 

Măeruţ  

Irina  

ProgramulNa

țional ”Arta 

de a fi 

solidar” 

 Şcoala şi 

Familia  

 Discuţii 

tematice 

desen, 

creaţie 

artistică 

30 V A Aprilie 

2020  

Cristescu 

Cosmina 

”Humanitas 

în licee”, 

  Fundația 

Humanita

s Aqua 

Forte 

București 

Concurs

ul de 

cultură 

generală 

   

Mădan Sanda Ziua Liceului  Sesiunea de 

Comunicări 

Științifice 

 Docu-

mentare 

și 

prezen-

tare 

științific

ă 

22 

 

 

 

 

12 

VI B VII 

A, VII B 

12-29 

XI.2019 

 

 

Deliu  

Gabriela 

IXR, XIR 

Gherman 

Carmen 

 
5 IX P, XI 

P 

Cioc  

Niculae 

5 XI N 

Crăciun Dan 12 IX N, 

10N 10R 

Cațaron Adri-

ana 

  Vizionare 

spectacole 

Opera 

Brașov 

Opera 

Brașov 

  IX N, IX 

R, X N, X 

R 

10.10. 

2019, 

23.11. 

2019 

13.12. 

2019 

Meleșteu 

Diana 

  Noaptea 

eoropeană a 

cercetatori 

lor 

Univ. 

Transil-

vania 

  XI R Sept.201

9 

Ciauș 

 Liliana 

Schimb de 

experiența în 

învățămîntul 

Didactic Art V voluntariat Artă și 

cooperare 

Materi-

ale  

educațio
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preuniversitar nale 

Ciauș  

Liliana 

Schimb de 

experiența în 

învățămîntul 

preuniversitar 

Didactic Art V Tabara de 

creație 

CCD 

Galați 

Creează 

cu nisip 

col-

orat”- 

   

Chihaia Ioana „Dezvoltarea 

abilităţilor 

pentru viaţă” 

„Noi înşine”  JA  

Romania 

Antre-

preno-

riat 

25 P A An şco-

lar 

2019-

2020 

Cadrele didac-

tice de la în-

văţământul 

primar  

  Ziua  

Salutului 

-  310 Toate 

clasele de 

nivel 

primar 

21 

noiembr

ie 2019 

  Ziua scrisu-

lui de mână 

  310 Toate 

clasele de 

nivel 

primar 

23 ianu-

arie 

2020 

Modiga 

Marius 

 „Săptămâna 

fructelor și 

legumelor 

donate” 

    IX T- XII 

T 

25-  29. 

11. 

2019 

Modiga 

Marius 

  Concerte de 

Colinde ale 

Corului 

„Concen-

tus” 

Bisericile 

Ortodoxe 

Sânpetru,  

 

Concert   18- 22. 

12. 

2019 

Modiga 

Marius 

  „Credința și 

Tradiție în 

Lumea 

Satului 

Românesc” 

Pro-

topopiatul 

Ortodox 

Brașov   

Sim-

pozion 

  05.12. 

2019 

Modiga 

Marius 

,,Ascultă 5 

minute .... " 

  Radio 

Romania 

Muzical. 

Program 

național

Concurs 

  15-31. 

12. 2020 

Modiga 

Marius 

„Cantus 

Mundi” 

  Corul 

Madrigal 

Marin 

Constan-

tin 

Program 

național

Concurs 

  15-31. 

12. 2020 

Pavel Mirona  „Puntea peste 

veacuri” 

 ISJ 

Brașov, 

Proiect 

educațio

  15-31. 

12. 2020 
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Centrul 

Cultural 

Reduta, 

CN. Gr. 

Antipa 

nalcon-

curs inte 

județean 

Ungureanu 

Gheorghe 

,,Ascultă 5 

minute .... " 

  Radio 

Romania 

Muzical. 

Program 

național

Concurs 

  15-31. 

12. 2020 

Ungureanu 

Gheorghe 

„Cantus 

Mundi” 

  Corul 

Madrigal 

Marin  

C-tin 

Program 

național

Concurs 

  15-31. 

12. 2020 

Oțelea Maria  

Alexandra 

Educație 

Plastică 

 Album de 

arta The 

Colours of  

Autum  

ISBN 978-

973-0-

30752-8, 

Clubul 

evevilor 

Lipova 

Concurs 

-

sim-

pozion, 

ex-

pozitie, 

album 

de artă 

  Oct 

2019 -

ian 2020 

 

Ziua liceului 

Ziua liceului a fost sărbătorită în data de 29.11.2019, printr-o serie de activităţi culturale: 

-  Montaj literar artistic “Copilăria de ieri, copilăria de azi, Unirea darul de preţ al românilor”, 

clasa pregătiroare B, 

- Concurs de cultură generală, clasele a V-a A, clasa a VI-a B, clasa a VII-a B, 

- Sesiune de comunicări ştiinţifice, 

- Vizionare film: „Braşovul de altădată” clasa a VI-a A,  

- Expoziţie grafică „Litere medievale” catedra de Arte, 

- Atelier de lucru „Şcoala mea” clasel  a V-a A şi a VI-a B, 

- La mormântul lui Andrei Mureşanu, participare la slujba de comemorare şi depunere de co-

rone, clasele a VIII-a A şi  a IX-a N, 

- Acţiune caritabilă la căminul de bătrâni, clasa a IX-a P, 

- Vizită la Muzeul Casa Mureşenilor, Muzeul Civilizaţie Urbane, clasele a IX-a P şi  a X-a P, 

- Proiect „Paşi spre viitor- voi fi român de nadejde”, clasele a XII-a R şi  a XII-a. 
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Programul Naţional  Școala Altfel stbilit a se desfăşura în săptămâna 23-27 martie 2020, 

 s-a realizat prin activităţii online de către diriginţi/învăţători. Activităţile au constat în vizionare 

de filme, documentare, jocuri, activităţi de grup.  

II. 8. Dezvoltare de relaţii comunitare şi parteneriate  

Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structuri-

le reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile dedicate or-

ganizate de consilierul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, 

consultaţii pe probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri, admiteri), precum şi cur-

suri special, „lectorate” pentru părinţi pe teme de interes şi de actualitate (violenţa în şcoală şi în 

familie, orientarea şcolară şi profesională, etc.). Repezentanţii părinţilor în Consiliul de Administra-

ţie au fost prezenţi la toate întâlnirile şi s-au implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii.  

Săptămânal, învăţătorii şi profesorii diriginţi au avut întâlniri cu părinţii interesaţi în cadrul orelor 

de consiliere.  

Colaborări: 

- Autorităţile locale (Primărie, Consiliul Judeţean Braşov ); 

- Protopopiatul Braşov  

- Asociaţia Părinţilor Liceului „Andrei Mureşanu”; 

-  Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Braşov; 

- Asociația Arhitecților din România; 

- Asociaţia Deţinuţilor Politici; 

-  Muzeul Prima Şcoala Românească; 

-  Centrul Şcolar pentru Educaţie şi Recuperare Hipoacuzici; 

Relaţia familie - şcoală 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii s-a concretizat prin şedinţe cu 

părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat.  

 Unitatea de învățământ a semnat cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, contracte educați-

onale în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol. 

III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII  

III.1. Autoevaluarea instituțională  

    Comisia CEAC din şcoală, cuprinsă în organigrama şcolii a fost reglementată prin stabilirea 

componenţei, sarcinilor şi responsabilităţilor sale în cadrul şcolii.  S-a acordat o importanţă deose-

bită sprijinirii activităţii acestei comisii şi funcţionării acesteia în conformitate cu legea calităţii.   
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Activităţi:  

  - Completarea platformei de lucru https://calitate.aracip.eu/_layouts/AracipMc/Landing.aspx cu 

datele necesare finalizării RAEI; 

- Finalizarea RAEI pentru anul școlar 2018-2019; 

- Completarea Registrului CEAC cu procese verbale/hotărâri; 

- Realizarea formatului procedurilor operaționale conform Instrucțiunii MEN nr. 1/2018 (privind 

aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri 

prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin OSGG nr. 

600/2018) și prezentarea acestuia în Consiliul profesoral; distribuirea formatului colegilor (prin e-

mail) pentru actualizarea procedurilor existente; 

- Consultarea periodică a site-ului şi a paginii de Facebook ARACIP http://beta.aracip.eu/ ; 

  Comisia de Control Managerial Intern a fost reglementată prin stabilirea componenţei, 

şi ea fiind cuprinsă în organigrama şcolii. 

Portofoliul cuprinde informaţii utile: 

- Regulamentul de funcţionare a comisiei; 

- Instrumente de monitorizare; 

- Proceduri interne de lucru; 

- Codul de Etică şi integritate;  

- Registul de riscuri generale şi a celor aferente derulate la nivelul fiecărei structure; 

- Rapoarte de activitate; 

- Liste cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile. 

 A fost întocmit Programul de dezvoltare a SCIM, pentru anul 2020, în care au fost cuprinse 

măsurile, metodele şi procedurile redactate şi implemetate de direcorul şcolii şi întreg personalul 

angajat cu scopul realizării obiectivelor generale şi specifice. 

III.2. Asigurarea și optimizarea dezvoltării instituționale 

 Activitățile desfășurate în cadrul demersului managerial au contribuit la asigurarea și 

optimizarea dezvoltării instituționale.  

 Au fost proiectate și implementate instrumente și proceduri pentru autoevaluarea  

instituțională :  

-  Fișa de observare a lecției; 

-  Fișa de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic ; 

-  Fișe de atribuții pentru întregul personal; 

https://calitate.aracip.eu/_layouts/AracipMc/Landing.aspx
http://beta.aracip.eu/
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- Instrumente pentru evaluarea şi notarea elevilor: analiza testelor iniţiale/sumative, cu 

concluzii şi măsuri de îmbunătăţire, fişele de evaluare continuă şi sumativă a elevilor 

portofoliile elevilor, analize şi rapoarte statistice şi comparative; 

- fişele de evaluare a lecţiilor la practică pedagogic. 

 Procedurile interne elaborate au fost aduse la cunoștință personalului școlii și a fost monitorizată 

aplicarea lor. 
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III. 3. Analiza financiară 

 BUGET LOCAL  

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca   Titlul.10    6.000 lei 

Plăţi: 2.270 Ron 

 Bunuri şi servicii 

Titlul. 20 : Buget aprobat: 721.000 RON 

Plăţi: 689.785,60 RON 

Furnituri birou, materiale curăţenie, sistemul de  încălzire cu gaz, electricitate, apă, salubritate, tele-

fon, protecţia muncii. 

Ajutoare sociale : Titlul 57 – Buget aprobat- 18.000 lei 

Plati: - 15.107 lei 

Burse : Titlul 59 : Buget aprobat: 222.000 lei 

Plati: 202.657 lei 

Autofinanţate 

- Venituri 

- Total general: 245.000 lei 

Venituri chirie  15.000 

Donaţii  - sponsorizări - 

Subvenţii tarif - 

Cantină, cămin, cazare, masă 230.000 

Taxe şi alte venituri - 

 

Plăţi din autofinanţate 

Bunuri şi servicii 280.432,31 lei  din care: 

- utilităţi: 114.100,15 lei 

- materiale si prestari servicii : 27.282.47 

- reparaţii curente: 29.512 lei  

- hrana – 101.201,86 lei 

- obiecte de inventar – 6.974,83 lei 

- Deplasari detasari – 1,361 lei 

 Bugetul de  stat 

- Salarii: 5.875.195  lei TITLUL .10 

- Plati salarii : 5.874.406 lei 

- Transport elevi: 37.448 lei TITLUL.57 
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- Plati transport elevi: 30 926 lei 

- Burse:  41.827 TITLUL 59 

- Plati burse : 19.360 lei      

- Despagubiri civile 51.341 lei TITLUL. 59 

- Plati despagubiri civile :51.341 lei 

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate : 69.555 lei TITLUL. 59 

- Plati sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate : 69.555 lei 

III. 4. Resursele materiale  

Procesul instructiv –educativ  s-a desfăşurat în 4 corpuri de clădire: 

 Coprul A de clădire au funcţionat: 

Săli de clasă  Comisia CEAC  Lab. fizică Lab. chimie Lab. informatică Sala 

polifuncţional  

Birouri  

16 1 1 1 1 1 5 

 

Corpul B de clădire: 

Săli de clasă  Biblioteca  Cabinet consilier şcolar Cantina  Birouri  

12 1 1 1 2 

 

Seminarul Teologic Orodox „Dumitru Stăniloae” 

Săli de clasă  Capela   Lab. fizică Sala de sport Lab. informatică Biblioteca Birouri  

7 1 1 1 1 1 3 

 

Sala de sport  pentru orele de educaţie fizică şi sport şi competiţii sportive 

Internatul şcolar  

Camere   Izolator  Sala de lectură  Birou pedagog  Anexe  

32 1 1 1 3 

 

În Liceul „Andrei Mureşanu” funcţionează două biblioteci, una a liceului şi cea a Seminaru-

lui Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae”. Pentru buna funcţionare a a cestora au fost respectate 

normele biblioteconomenice în vigoare, procedurile existente în unitatea şcolară cu privire la efec-

tuarea operaţiilor în documentele de evidenţă. 

La începutul anului şcolar au fost întocmite fişe pentru elevii nou veniţi în şcoală, iar perio-

dic au fost verificate eventualele nereguli apărute au fost rezolvate cu ajutorul diriginţilor. 

Manualele au fost distribuite pe clase, la începutul anului şcolar şi pe parcursul anului şcolar 

pe măsură ce au sosit în unitatea de învăţământ. 
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Comisia de sprijin a bibilotecilor s-a implicat în activităţile derulate în bibliotecă. 

S-au comandat manualele conform adreselor primite de la ISJ Braşov şi s-a colaborat cu 

profesorii în vederea necesarului de manuale. 

Biblioteca Seminarului Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae” a continuat colaborarea cu 

Protopopiatul Ortodox Braşov sub îndrumarea doamnei bibiotecar Suciu Nicoleta. 

Laboratoarele de fizică şi chimie 

  În anul şcolar 2019-2020, în laboratoarele de fizică şi chimie au fost efectuate experimente-

le obligatorii prevăzute în programa şcolară în cadrul cercului cu ocazia sesiunii de comuinicări   la 

cele două discipline fizică cât şi la chimie.  

- Semestrul I au fost 38 de experimente din care pe chimie 21 şi fizică 17 

- Semestrul al II-lea au fost 91 de experimente din care pe chimie 41 şi fizică 50 

Starea ustensilelor de laborator este bună şi experimentele se pot desfăşura în condiţii optime. 

 Bazele de date ale școlii- SIIR au fost actualizate. În completarea și transmiterea machetelor 

solicitate de ISJ Iași s-au respectat cerințele și termenele specificate. Toate informațiile legate de 

activitatea școii, sunt făcute publice cu deschidere și transparență, fiind postate la avizierul școlii, și 

pe pe pagina Web a instituției noastre. 

 Colaborarea unității cu ISJ Braşov s-a concretizează prin răspunsul pozitiv la toate solici-

tările privind mobilizarea personalului în vederea participării la toate examenele naționale, în cali-

tate de membrii comisii, supraveghetor sau evaluator. 

 Liceul “Andrei Mureşanu”, Braşov a fost: 

- Centru de examen pentru Evaluarea Naţională; 

-  Centru  corectare Definitivat;  

- Centru pentru organizarea unor activităţi metodice la Matematică, Geografie.  

 


