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I. Analiza activităţii manageriale 

La baza proiectării Planului managerial au stat principii care au vizat cunoaşterea, 

valorificarea şi realizarea funcţiilor manageriale. S-a urmărit ca între planurile 

manageriale ale comisiilor metodice şi comisiilor de lucru din şcoală şi celelalte proiecte 

de activitate să existe o unitate metodologică în vederea realizării obiectivelor şi 

măsurilor propuse pentru obţinerea unui învăţământ de calitate. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Buna proiectare managerială  Neîndeplinirea la timp a unor 

sarcini de către cadrele didactice 

 Organizarea eficientă a 

comisiilor şi compartimentelor 

 Neefectuarea corectă a serviciului 

pe şcoală de către unele cadre 

didactice 

 Baza didactico-materială foarte 

bună 

 Neimplicarea părinţilor în viaţa 

şcolii 

 Promovarea examenelor de 

certificare a competenţelor 

profesionale în proporţie de 

100% 

 Neimplicarea agenţilor economici 

în viaţa şcolii 

 Cadre didactice calificate în 

proporţie de 94% 

 Un număr mare de elevi 

înregistraţi cu abandon şcolar 

 Atragerea de fonduri 

extrabugetare prin efectuarea de 

servicii către populaţie şi prin 

închirierea de spaţii 

 Programarea în concediu a 

personalului nedidactic s-a făcut 

fără a asigura prezenţa a unui 

număr suficient de personal pe 

perioada vacanţei de vară 

 Promovarea examenului de 

bacalaureat a unei eleve înscrise 

la examen, în sesiunea de vară, 

la disciplina Matematică 

 

 Onorarea la timp a tuturor 

comenzilor de drapele 

 

 

II. Resurse umane 

 

1. Elevi 

a. La sfârşitul anului şcolar 2012-2013, s-a înregistrat următoarea situaţie: 



 Elevi 

înscrişi 

Promovaţi Repetenţi Procent de 

promovabilitate 

Liceu  

IX-XI 

154 118 36 76,63% 

Stagii de 

pregătire 

practică 

36 32 4 88,89% 

An de 

completare 

26 18 8 69,23% 

Total 217 167 49 76,95% 

 

 

b. Pe parcursul anului şcolar 2012-2013 s-au acumulat 17567 absenţe, dintre care 

4344 motivate. 

 

c. Un număr de 55 elevi au avut nota scăzută la purtare, după cum urmează: 

Nota la 

purtare 

Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 

Număr 

elevi 

4 2 4 3 6 5 15 16 

 

2. Personal didactic 

a. În anul şcolar 2012-2013, personalul didactic a fost compus din: 

 29 profesori, dintre care 20 titulari, 9 suplinitori(  7 calificaţi şi 2 

necalificaţi) 

 8 profesori de instruire practică, 7 titulari şi 1 suplinitor calificat 

b. Participarea cadrelor didactice la activităţi de perfecţionare şi cursuri de 

formare 

Întreaga activitate metodico-ştiinţifică s-a desfăşurat în cadrul comisiilor şi catedrelor 

metodice de specialitate şi a cercurilor pedagogice la nivel de judeţ. Cadrele didactice au 

participat la examene de obţinere a gradelor didactice( Bîrte Simona-gradul II, Suciu 

Ionuţ Florin, Simion Doriana- gradul I) şi la diferite simpozioane. 

În anul şcolar 2012-2013, 1 cadru didactic s-a înscris la gradul didactic I. De asemenea, 

au fost parcurse diverse cursuri de formare, la care au fost înscrise 5 persoane.  

III. Rezultate la examene de certificare a competenţelor profesionale 

 Elevi înscrişi Elevi absenţi Procent 

promovabilitate 

An de completare 18 - 100% 

Stagii de pregătire 

practică 

31 - 100/ 



 

Elevii din clasele de stagii de pregătire practică şi cei din anul de completare au participat 

la simularea examenelor ce certificare a competenţelor profesionale. 

Simularea examenelor de certificare a competenţelor profesionale a venit în sprijinul 

elevilor prin aceea că le-a dovedit nivelul cunoştinţelor şi i-a mobilizat pentru a se pregăti 

mai intens pentru aceste examene. Pentru aceasta se recomandă continuarea desfăşurării 

acestor simulări.  

IV. Activităţi şcolare şi extraşcolare derulate 

În anul şcolar trecut au avut loc  multe activităţi şcolare şi extraşcolare, organizate de 

către diriginţi şi pedagogi. Dintre acestea se pot aminti: 

Data Titlu Participanţi 

3.X.2013 Crosul toamnei 15 elevi 

18.X.2013 Balul bobocilor 90 elevi 

22.X.2013 Săptămâna europeană a mobilităţii 24 elevi 

13.XI.2013 Concurs Sunt cetăţean european Elevii claselor a X-a 

15.XI.2013 Concurs de cultură generală Elevii claselor a XI-a 

28.XI.2013 Cupa 1 Decembrie la fotbal 22 elevi 

30.XI.2013 Concurs de istorie 24 elevi 

4.XII.2013 Cupa Moş Nicolae la tenis de masă 6 elevi 

12.XII.2013 Crăciunul prin ochi de copil 36 elevi 

16-

20.XII.2013 

Concert de colinde Grupul Cosânzeana 

16.II.2014 Excursie la Salina Turda 45 elevi 

14.III.2014 Activitate antiviolenţă şi 

antiinfracţională 

Toţi elevii 

9.V.2014 Cupa 9 mai la fotbal 30 elevi 

16.V.2014 Olimpiada inocenţilor 26 elevi 

30.V.2014 Spectacol cultural-artistic cu ocazia 

Zilelor şcolii 

Toţi elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Proiecte derulate 

S-au derulat în anul şcolar 2012-2013 2 proiecte la nivelul şcolii:  

Sănătatea că-i mai bună decât toate – coordonator prof. Lişcan Valerica 

 Cu diligenţa prin trecut şi viitor – coordonator prof. Bîrte Simona 

VI. Rezultate la concursuri 

În anul şcolar 2012-2013 s-au organizat concursuri pe meserii, faza pe şcoală, pentru 4 

domenii de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului 

omenesc, Mecanică, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Din păcate nu au fost 

organizate concursuri la nivel interjudeţean sau naţional. De asemenea a fost organizat un 

concurs, la nivelul şcolii, pe teme de protecţia consumatorilor, unde au participat elevi de 

la toate domeniile de pregătire profesională. 

VII. Resurse materiale şi investiţii 

Bugetul alocat şcolii noastre pentru acest an calendaristic este de 2933 mii ei. 

Pentru uzul şcolar şi pentru îmbunătăţirea bazei didactico-materiale s-au achiziţionat, în 

valoare de 23.748 lei: 

 Cărţi la bibliotecă 

 Imprimantă 

 Monitor 

 Televizor 

 Aparat foto 

 Mingi de fotbal  

 Unelte pentru atelierul de coafură 

De asemenea s-au mai realizat următoarele lucrări: 

 Modernizarea unui spaţiu şi transformarea acestuia în sediu pentru Biroul sindical 

 Reparaţii în internatul şcolar 

 Reparaţii la Biserica din incinta şcolii 

 Zugrăvirea unei săli de clasă 

 Deratizarea şi dezinfectarea spaţiilor din incinta şcolii 
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