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Structură raport

Cadrul legislativ

Cadrul organizatoric

Date privind unitatea școlară

Management-relații de colaborare, imagine și 
comunicare

Activitatea educativă, școlară și extrașcolară

Raport de activitate al Comisiei de dezvoltare 
profesioanala si cercetare stiintifica

Raport de activitate al ariei curriculare - consiliere, 
orientare-dirigenție, activități extrașcolare

Raport de activitate al CDI și bibliotecă

Rapoarte de activitate pe catedre 



În anul şcolar 2019-2020 activitatea şcolară din 

Liceul Teoretic“Dante Alighieri” s-a desfăşurat în
baza LEN

nr.1/2011, a Regulamentului de organizare și

funcţionare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar, a Regulamentului de ordine

interioară, a altor Ordine si Dispoziţii emise de 

MEN și Inspectoratul Școlar, precum și în

conformitate cu Programul managerial adoptat la

începutul anului şcolar.

CADRUL LEGISLATIV



CADRUL ORGANIZATORIC-RESURSE  
MATERIALE

– 35 săli de clasă

– 7 laboratoare cu anexele 
corespunzătoare

– Biblioteca

– CDI

– sala de sport

– sala de mese

– bazinul de inot

– sala de festivitați

– spatii cu destinație 
metodică și administrativă

• 88 de profesori: 

» 37 cu gradul I

» 13 cu gradul II

» 15 cu gradul definitiv

» 4 cadre didactice cu 
doctorat

» 18 suplinitori calificați

» 1 suplinitor necalificat

• 10 posturi personal didactic auxiliar

• 7 posturi personal nedidactic

CADRUL ORGANIZATORIC-RESURSE UMANE



LICEU:  6 CLASE a IX-a
 matematică informatică intensiv engleză 

 matematică informatică

 știintele naturii

 filologie

 filologie bilingv italiană

 Științele naturii maternă italiană

GIMNAZIU : 5 CLASE a V-a

PRIMAR: 2 CLASE pregătitoare

PLANUL DE ȘCOLARIZARE



 Învățământ primar clasa pregatitoare 56 elevi

 Învățământ primar 249 elevi

 Învățământ gimnazial 428 elevi

 Învățământ liceal 825 elevi

POPULAȚIA ȘCOLARĂ

TOTAL  ELEVI 1558



CICLUL PRIMAR

• 306 elevi înscriși la 
începutul 
semestrului

• 304 elevi rămași la 
sfârșitul semestrului

• 304 elevi promovați

CICLUL GIMNAZIAL

• 428 elevi înscriși la 
începutul 
semestrului

• 428 elevi rămași la 
sfârșitul semestrului

• 427 promovați

CICLUL LICEAL

• 826 elevi înscriși la 
începutul 
semestrului

• 825 elevi rămași la 
sfârșitul semestrului

• 824 promovați

REZULTATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ LA SFÂRȘITUL 
SEMESTRULUI I AN ȘCOLAR -2019-2020

PROMOVABILITATE PRIMAR 100%
PROMOVABILITATE  GIMNAZIU  99.76%
PROMOVABILITATE  LICEU 99,87%



Nivelul Total absenţe Nemotivate Motivate

Ciclul primar 1734 13 1721

Gimnazial 7829 1709 6120

Liceal 38849 7940 30909

TOTAL 48412 9662 38750

Total burse Învățământ
primar

Învățământ 
gimnazial

Învățământ 
liceal

SEM 

I

SEM 

II

SEM 

I

SEM 

II

SEM 

I

SEM 

II

Burse de performanță 13 13 22 21 6 6
Burse de merit 0 0 226 355 415 551
Burse de studiu 0 0 9 11 20 8
Burse de ajutor social 10 12 19 20 93 103
TOTAL 23 25 276 407 534 668

SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ABSENŢE:

FACILITĂȚI ACORDATE ELEVILOR:



Veniturile proprii în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2020 au

fost de 171292.34 lei din total venituri realizate în această perioadă în

valoare de 190834.20 lei.

Pe structura cheltuielilor bugetare în perioada 1 septembrie 2019 –

31 august 2020, cheltuielile au fost repartizate după cum urmează:

- cheltuieli de personal 7457570 lei

- cheltuieli materiale 984858.43 lei

- burse 1917909 lei

-ajutoare sociale 10162 lei

Sume aferente persoane cu dizabilitati 129244 lei



Din data de 29.04.2020, activitatea didactică s-a desfășurat conform Procedurii operaționale nr.472/30.04.2020, completată cu

Procedura operationalăîn data de 18.05.2020 care reglementează procesul de monitorizare a organizării și desfășurării activității de

învățare on-line la nivelul unității de învățământ, în scopul asigurării continuării procesului educațional în perioada în care cursurile

sunt suspendate.

Legislația care a stat la baza elaborării acestei procedure este următoarea:

Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu

completările și modificările ulterioare,

- Hotărârea nr. 6/09.03.2020, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, privind suspendarea cursurilor în

unitățile de învățământ de stat și particular;

- Decretul nr. 195/16.03.2020, al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

- Decretul nr. 240/14.04.2020, al Președintelui Rornâniei, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

- Ordonanțele militare ale Ministerului Afacerilor inteme privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

- OMEC nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la

nivelul sistemului de învățamânt preuniversitar,



Procent cadre 

didactice 

NIVEL PRIMAR 

care au 

participat la 

activitate on-

line 

Procent elevi 

NIVEL 

PRIMAR care 

au participat 

la activitate 

on-line 

Procent cadre 

didactice 

NIVEL 

GIMNAZIAL 

care au 

participat la 

activitate on-

line 

Procent elevi 

NIVEL 

GIMNAZIAL care 

au participat la 

activitate on-line 

Procent 

cadre 

didactice 

NIVEL 

LICEAL care 

au 

participat la 

activitate 

on-line 

Procent 

elevi NIVEL 

LICEAL care 

au 

participat 

la activitate 

on-line 

100 99.67 100 81.48 100 80.7

Activitatea didactică s-a desfășurat cu respectarea orarului școlii.

Cadrele didactice, elevii și părinții au fost informați cu privire la accesarea

platformelor de e-learning și a resurselor de învățare. Toate cadrele

didactice au efectuat ore on-line, conform orarului folosind resurse

EduCRED, G-Suite for education, Edu Apps, Quizzes, NextLab, Email,

Facebook, Zoom, Whatsapp, Telefon, Discord, Teams.



Protect Your Digital Way Today and Tomorrow!
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Prezentarea proiectului în date

Unde?
În ţările partenere: 

România, Grecia şi Turcia
În şcolile implicate: Liceul teoretic „Dante 

Alighieri”, Geniko Likeio Alikianou şi 
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Când?
Pe parcursul a doi ani, în perioada 

1 septembrie 2019 şi 31 august 2021

Cum?
Prin organizarea a trei întâlniri de proiect, a 
trei sesiuni de formare pentru profesori şi a 
trei mobilităţi pe termen scurt pentru elevii 

din cele trei ţări.

Cine?
Beneficiari direcţi şi indirecţi:

90 profesori, 300 elevi şi aprox. 600 
părinţi din cele trei ţări partenere



Prezentarea temei generale şi a 

obiectivelor

Tema generală a proiectului?
Cyber Security. Cyber Bullying.

Siguranţa elevilor din şcolile partenere, cu 
vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, în mediul 

virtual.

Obiectivele proiectului?
1. Creşterea nivelului de conştientizare în rândul 
elevilor cu privire la probleme de siguranţă pe 

care le pot întâmpina pe Internet.
2. Creşterea nivelului de informare în rândul 

grupurilor vulnerabile în legătură cu ameninţările 
digitale curente.

3. Promovarea egalităţii de gen.
4. Crearea de oportunităţi în carieră pentru 

grupuri vulnerabile.
5. Realizarea unui cadru curricular inovativ în 

domeniul siguranţei cibernetice, adecvat elevilor 
cu vârste între 12 şi 16 ani. 



Prezentarea rezultatelor tangibile

Campanii de prevenire a fenomenului „Cyberbullying” şi campanii de 
conştientizare în legătură cu ameninţările digitale, sub formă de filme, scenarii 

de film, piese de teatru şi scenarii de piese de teatru, desene şi animaţii digitale, 
manuale de cybersecurity, cyberbullying, însoţite de prezentări, materiale video, 

dicţionare interactive, instrumente de evaluare, colecţie de chestionare şi 
interpretări de chestionare în legătură cu siguranţa pe Internet a elevilor şi 

părinţilor, broşuri şi flyere de promovare a proiectului, programe de criptare, 
website-ul proiectului etc.



Beneficii extra

30 participanţi cu oportunităţi reduse, ce 
întâmpină probleme economice şi sociale 

vor fi implicaţi în implementarea 
proiectului

Vizibilitatea proiectului va fi asigurată de pagina 
de Facebook a proiectului, canalul YouTube,site-

ul dedicat al proiectului, site-ul individual al 
şcolilor partenere şi, nu în ultimul rând, de 

TwinSpace-ul dedicat de pe platforma eTwinning.
Echipa de proiect din cele trei ţări participante 

urmăreşte diseminarea rezultatelor ce urmează a 
fi obţinute şi prin participarea la evenimente de 

profil din Europa şi Statele Unite ale Americii. 
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REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2020

Procentul de promovabilitate la Evaluarea nationala  a fost de 96.38%/
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EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020

Procentul de promovabilitate, pentru seria curentă, dupa cele doua sesiuni de bacalaureat : 91,13 %.
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