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VIZIUNEA:
Institu ia î i propune să răspundă aspira iilor formative ale ț ș ț

tinerilor, idealurilor educative ale părin ilor, celor profesionale ale ț

oamenilor colii, i în egală măsură, a teptărilor comunită ii ș ș ș ț

locale care investe te în educa ie. ș ț

VIZIUNEA:
Institu ia î i propune să răspundă aspira iilor formative ale ț ș ț

tinerilor, idealurilor educative ale părin ilor, celor profesionale ale ț

oamenilor colii, i în egală măsură, a teptărilor comunită ii ș ș ș ț

locale care investe te în educa ie. ș ț

MISIUNEA:
Misiunea noastră este de a furniza servicii educaţionale de cea mai 

bună calitate în vederea formării competenţelor curriculare şi 

abilităţilor de viaţă ale elevilor pentru o inserţie socială şi 

profesională de succes. Ne dorim să fim un exemplu de bună 

practică pentru un comportament responsabil, conturând 

personalităţi complexe, capabile să se afirme în viaţa comunităţii 

şi să devină parteneri ai acesteia.
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Deviza
„Învă ăm pentru via ă, nu pentru coală!”ț ț ș



 OFERTA EDUCA IONALĂ DIN PERSPECTIVA RELEVAN EIȚ Ț
PENTRU PLANIFICAREA SOCIALĂ

    Liceul Teoretic “Ioan Petruş” are o oferta educaţională diversificată şi de calitate care să 
asigure atingerea standardelor de învăţare. Liceul nostru dispune de toate condiţiile 
pentru ca elevii să poata să înveţe temeinic şi să-şi dezvolte competenţe şi atitudini ce le 
vor permite să funcţioneze cu succes, ca adulti, în societate. 
   O gama larga de activităţi şcolare şi extrascolare valorifică şi dezvoltă talente şi interese 
specifice elevilor, contribuind esential la formarea lor ca personalitate echilibrata şi 
armonioasă.
    Dezvoltarea economică a oraşului Otopeni, faptul că multe familii îşi stabilesc domiciliul 
în oraşul nostru sau lucrează pe raza oraşului a determinat an de an creşrerea populaţiei 
şcolare. Baza materială, resursele umane şi calitatea învãţãmântului din unitatea noastrã 
contribuie la apariţia numeroaselor solicitãri de transfer a elevilor din localitãþile limitrofe. 
     Planul de şcolarizare se realizează întotdeauna şi am putea avea mai multe clase 
decât cele existente dacă spaţiul ne-ar permite. Funcţionăm la foarte multe clase cu 
efective de peste 30 de elevi. 
      Menţionăm că locurile la clasele a IX-a se ocupă după prima etapã a admiterii 
computerizate.



Gimnazial - 692 elevi

Clasa Nr. clase Profil

V 6 2 intensiv engleză

VI 6 2 intensiv engleză

VII 7 2 intensiv engleză

VIII 6 2 intensiv engleză

Liceal - 367 elevi
Clasa Nr. clase Profil

IX 3
1 real, matematică-informatică
1 real, ştiinţele naturii
1 uman, filologie

X 3
1 real, matematică-informatică
1 real, ştiinţele naturii
1 uman, filologie

XI 3
1 real, matematică-informatică
1 real, ştiinţele naturii
1 uman, filologie

XII 3
1 real, matematică-informatică
1 real, ştiinţele naturii
1 uman, filologie

Primar - 1139 elevi 
Clasa Nr.  clase 

Pregătitoare 8

I 8

II 8

III 7

IV 7

Niveluri educaţionale: primar, gimnazial, liceal

Forma de învăţământ: cursuri de zi 

Filiera învăţământului liceal: teoretică

Profilurile învăţământului liceal: real şi umanist

Specializările învăţământului liceal: 
• Matematică-informatică
• Ştiinţe ale naturii
• Filologie 

       Plan de şcolarizare    
            2018-2019



Prin oferta educaţională ne-am propus:
• Organizarea unor demersuri educative si experienţe de învatare stimulative si 
variate, desfasurate în clasa şi în afara ei care ofera oportunitati de a participa la 
activitati artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse 
şi echipamente;
• Asigurarea dezvoltarii depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice 
fiecarui elev, prin activitati de învăţare organizate astfel încât fiecare elev să-şi pună 
în valoare abilităţile şi cunoştinţele, experimentând, în acelasi timp, avantajele 
cooperarii şi ale sprijinului reciproc; 
• Cultivarea respectului pentru puncte de vedere si idei diferite în cadrul unor 
strategii didactice de învatare bazate pe discutii, dezbateri si reflecţii, prin utilizarea 
metodelor activ-participative; 
• Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare elev să se simta în 
sigurantă fizica si psihica, valorizat si responsabilizat, participant activ la propria 
formare.

    Liceul Teoretic «  Ioan Petruş » îşi promovează oferta educaţională atât la târgul 
de ofertă educațională organizat la nivelul ISJ Ilfov cât şi prin activităţile organizate şi 
desfăşurate cu prilejul zilelor porţilor deschise. Totodată promovăm oferta educaţională 
cu ajutorul pliantului scolii si cu ajutorul web-site-ului www.liceulotopeni.ro
     Pliantul şcolii este instrumentul de marketing educațional, prin intermediul căruia se 
dorește atragerea atenției părinților asupra felului în care unitatea noastră de 
învăţământ își desfășoară activitatea.



Oferta educa ională a colii se bazează pe curriculum-ul na ional dar i pe tradi iaț ș ț ș ț

colii, stabilind un echilibru între continuitate i modernizare în raport cu cerin ele societă ii.ș ș ț ț

Elaborarea curriculum-ului s-a realizat în conformitate cu planul cadru, existând o justă corelare 
între curriculum-ul naţional şi cel local. 

Oferta educaţionala a şcolii a fost aprobată în cadrul Consiliului Profesoral şi a vizat interesul 
elevilor 

Au fost asigurate elevilor manualele şcolare necesare, au fost procurate toate documentele 
curriculare oficiale  şi în funcţie de specificul disciplinelor predate, cadrele didactice au folosit 
materialul didactic existent în cabinetele şi laboratoarele liceului (plânse, hărţi, atlase, aparatura 
audio-video, calculatoare, truse de laborator, etc). Alături de manualele şcolare, pentru implementarea 
curriculumului, s-au folosit şi cărţile existente în dotarea bibliotecii liceului dar şi auxiliare 
curriculare procurate de elevi la recomandarea învăţătorilor/ profesorilor.

Au fost aplicate documentele curriculare aprobate, fiind respectate programele şcolare atât 
pentru disciplinele din trunchiul comun cât şi pentru disciplinele opţionale. 

Au fost încurajate şi dezbătute în cadrul CP/CA propunerile cadrelor didactice privind 
îmbunătăţirea curriculum-ului naţional sau a curriculum-ului la decizia şcolii iar când a fost cazul 
acestea au fost transmise organelor ierarhice superioare.



LISTA OPŢIONALELOR OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Nr. crt. Denumire opţional aprobat Clasa/diriginte Aria curriculară Profesor propunător
1 1.Lectura ca abilitate de viaţă

2.Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia 
românească

V A Lb. şi comunicare
Om şi societate

Dima Silvia
Constantinescu Marina

2 1.Mituri şi legende greco-romane
2.Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia 
românească

V B Om şi societate
Om şi societate

Duţescu Elena
Constantinescu Marina

3 1.Mituri şi legende greco-romane
2.Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia 
românească

V C Om şi societate
Om şi societate

Duţescu Elena
Constantinescu Marina

4 1.Mituri şi legende greco-romane
2.Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia 
românească
3.Culture and civilization 

V D  Om şi societate
Om şi societate
Lb. şi comunicare

Duţescu Elena
Constantinescu Marina
Pavel Oana

5 1. English through videos V E intensiv Lb. şi comunicare Prof.lb.engleză
6 1. English through videos V F intensiv Lb. şi comunicare Prof.lb.engleză
7 1.English through videos VI A intensiv

Popescu Roxana
Lb. şi comunicare Florea Luciana

8 1.English through videos VI B intensiv
Taslîcă Ionela

Lb. şi comunicare Căvescu Emanuela

9 1.Matematica în aer liber
2.Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România

VI C
Moldoveanu Cătălina

Matem. şi ştiinţe
Om şi societate

Moldoveanu Cătălina
Constantinescu Marina

10 1.Matematica în aer liber
2.Lectura ca abilităţi de viaţă

VI D
Duban Florentin

Matem. şi ştiinţe
Lb. şi comunicare

Moldoveanu Cătălina
Niculae Elena

11 1.Matematica în aer liber
2.Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România

VI E
Ţigăneşteanu 
Gyongyi

Matem. şi ştiinţe
Om şi societate

Moldoveanu Cătălina
Constantinescu Marina

12 1.Tehnici de pictură
2.Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România

VI F
Viziteu Emanuela

Arte
Om şi societate

Popescu Roxana
Constantinescu Marina



13 1.Micii artişti în lumea teatrului
2.Prietenul meu, calculatorului
3.Istorie orală-istorie trăită-istorie povestită

VII A
 Filip Mirela

Lb. şi comunicare
Tehnologii
Om şi societate

Filip Mirela
Marinescu Tatiana
Constantinescu Marina

14 1.Lectura ca abilitate de viaţă
2. Istorie orală-istorie trăită-istorie povestită
3.Decoraţiuni interioare
4.Prietenul meu calculatorul
5. Matematica în aer liber

VII B 
Ştefan Lucica

Lb. şi comunicare
Om şi societate
Tehnologii
Tehnologii
Matem.şi ştiinţe

Niculae Elena
Constantinescu M.
Farcaş Marina
Marinescu Tatiana
Avrămuţ C.

15 1.Istorie orală-istorie trăită-istorie povestită
2.Decoraţiuni interioare
3.Prietenul meu calculatorul

VII C 
Moroeanu Gabriela

Om şi societate
Tehnologii
Tehnologii

Constantinescu M.
Farcaş Marina
Marinescu Tatiana

16 1. Istorie orală-istorie trăită-istorie povestită
2.Decoraţiuni interioare
3.Prietenul meu calculatorul
4.Matematică şi ştiinţe în societatea 
cunoaşterii

VII D 
Păun Ana

Om şi societate
Tehnologii
Tehnologii
Matematică şi ştiinţe

Constantinescu M.
Farcaş Marina
Marinescu Tatiana
Taslîca Ionela

17 1. Istorie orală-istorie trăită-istorie povestită
2.Decoraţiuni interioare
3.Prietenul meu calculatorul
4.Tehnici de pictură

VII E 
Farcaş Marina

Om şi societate
Tehnologii
Tehnologii
Arte

Constantinescu M.
Farcaş Marina
Marinescu Tatiana
Popescu Roxana

18 1.English trough videos VII F 
Florea Luciana

Lb. şi comunicare Florea Luciana

19 1.Reading and writing VII G 
Kiriţă Monica

Lb. şi comunicare Kiriţă Monica

20 1.Reading and writing VIII A 
Avrămuţ Cristina

Lb. şi comunicare Kiriţă Monica

21 1.General knowledge in English VIII B 
Predoiu Valentina

Lb. şi comunicare Florea Luciana

22 1.Literatură prin teatru şi film
2.Matematica în aer liber
3.Educaţie pentru democraţie

VIII C
Dinu Constantin

Lb. şi comunicare
Matem. şi ştiinţe
Om şi societate

Rucăreanu Alina
Moldoveanu Cătălina
Constantinescu M.

23 1.Matematica în aer liber
2.Lectura ca abilităţi de viaţă
3. Educaţie pentru democraţie

VIII D
Pavel Oana

Matem. şi ştiinţe
Lb. şi comunicare
Om şi societate

Moldoveanu Cătălina
Filip Mirela
Constantinescu M.

24 1.Literatură prin teatru şi film
2. Educaţie pentru democraţie
3.Prietenul meu calculatorul

VIII E
Triculescu Gabriel

Lb. şi comunicare
Om şi societate
Tehnologii

Rucăreanu Alina
Constantinescu M.
Marinescu Tatiana

25 1.Literatură prin teatru şi film
2. Educaţie pentru democraţie
3.Prietenul meu calculatorul

VIII F
Rucăreanu Alina

Lb. şi comunicare
Om şi societate
Tehnologii

Rugăreanu Alina
Constantinescu M.
Marinescu Tatiana



ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Nr. crt. Denumire opţional propus Clasa/diriginte Aria curriculară Profesor
1 1.Matematică – aprofundare

2.Otopeni – studiu geografic
3.Baschet
4.Chimie – aprofundare

IX 
mate- info.

Matem.şi ştiinţe
Om şi societate
Ed.fizică şi sport
Matem.şi ştiinţe

Hlevca Cristina
Sibiceanu A.
Triculescu G.
Ciobanu Cerasela

2 1.Otopeni – studiu geografic
2.Baschet

IX 
uman

Om şi societate
Ed.fizică şi sport

Sibiceanu A.
Triculescu G.

3 1.Matematică – aprofundare
2.Otopeni – studiu geografic
3.Baschet
4.Chimie - aprofundare

IX 
stiintele naturii

Matem.şi ştiinţe
Om şi societate
Ed.fizică şi sport
Matem.şi ştiinţe

Prof.de matem.
Sibiceanu A.
Triculescu G.
Ciobanu Cerasela

4
1.Matematică – aprofundare
2.Otopeni – studiu geografic
3.Limba franceză – aprofundare
4.Managementul vieţii personale

X R
Hlevca C.

Matem.şi ştiinţe
Om şi societate
Limbă şi comunicare
Consiliere şi orientare

Hlevca Cristina
Sibiceanu A.
Alexandru Elena
Niculae Elena

5 1.Lb.română – aprofundare
2.Otopeni – studiu geografic
3.Managementul vieţii personale

X U
Gridan M.

Limbă şi comunicare
Om şi societate
Consiliere şi orientare

Gridan Maria
Sibiceanu A.
Niculae Elena

6 1.Geografia turismului
2.Istoria evreilor – holocaustul
3.Dreptul de proprietate intelectuală
4.Educaţie pentru dezvoltare
5.Educaţie juridică
6.Educaţie pentru democraţie
7.Managementul vieţii personale
8.Lb.română - aprofundare

X SN
Neagu C.

Om şi societate
Om şi societate
Om şi societate
Om şi societate
Om şi societate
Om şi societate
Consiliere şi orientare
Limbă şi comunicare

Sibiceanu A.
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina
Niculae Elena
Gridan Maria



7 1.Matematică – aprofundare
2.Sinteze matematice
3.Chimie – aprofundare
4.Biologie – aprofundare
5.Baschet
6.Istoria evreilor – holocaustul

XI R
Ciobanu C

Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Ed.fizică şi sport
Om şi societate

Hlevca Cristina
Hlevca Cristina
Ciobanu cerasela
Mamaua M.
Triculescuu G.
Dinu Constantin

8 1.Lb.româmă – aprofundare
2.Matematică – aprofundare
3.Sinteze matematice
4.Chimie – aprofundare
5.Biologie – aprofundare
6.Geografia turismului
7.Baschet – aprofundare
8.Fizică - aprofundare

XI SN
Marinescu T

Limbă şi comunicare
Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Om şi societate
Ed.fizică şi sport
Matem.şi ştiinţe

Gridan Maria 
Hlevca Cristina
Hlevca Cristina
Ciobanu Cerasela
Mamaua M.
Sibiceanu A.
Triculescu G.
Hera Viorica

9 1.Istoria monarhiei din România
2.Lb.română – aprofundare
3.Bioetică şi morală
4.Istorie – aprofundare
5.Lb.engleză – aprofundare
6.Successful writing
7.Educaţie pentru sănătate
8.Geografia turismului
9.Baschet
10.Holocaustul. Istoria evreilor
11.Educaţie pentru dezvoltare
12.Economie – aprofundare
13.Educaţie juridică

XI U Boghean V Om şi societate
Limbă şi comunicare
Om şi societate
Om şi societate
Limbă şi comunicare
Limbă şi comunicare
Matem.şi ştiinţe
Om şi societate
Ed.fizică şi sport
Om şi societate
Om şi societate
Om şi societate
Om şi societate

Boghean Victor
Predoiu V.
Ion Iliuţă
Dinu Constantin
Kiriţă Monica
Kiriţă Monica
Mamaua Mariana
Sibiceanu A.
Triculescu G.
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina



10 1.Lb.română – aprofundare
2.Matematică – aprofundare
3.Sinteze matematice
4.Biologie- aprofundare
5.Otopeni- studiu geografic
6.Chimie- aprofundare
7.Bioetică şi morală

XII R
Matei V.

Limbă şi comunicare
Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Om şi societate
Matem.şi ştiinţe
Om şi societate

Gridan Maria
Hlevca Cristina
Hlevca Cristina
Mamaua Mariana
Sibiceanu A.
Timotin Ana
Ion Iliuţă

11 1.Biologie – aprofundare
2.Matematică – aprofundare
3.Sinteze Matematice
4.Geografia turismului
5.Chimie – aprofundare
6.Istoria evreilor. Holocaustul
7.Bioetcă şi morală

XII SN
Timotin A

Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Matem.şi ştiinţe
Om şi societate
Matem.şi ştiinţe
Om şi societate
Om şi societate

Vîlcu Daniela
Prof.de matem.
prof.de matem.
Sibiceanu A.
Timotin Ana
Dinu Constantin
Ion Iliuţă

12 1.Istorie – aprofundare
2.Geografie – aprofundare
3.Lectură ca abilităţi de viaţă
4.Istoria evreilor. Holocaustul
5.Educaţie juridică
6.Educaţie pentru dezvoltare
7.Educaţie pentru dreptul de proprietate intelectuală
8.Managementul vieţii personale
9.Lb.română – aprofundare
10.Lb.engleză – aprofundare
11.Bioetică şi morală

XII U
Niculae E.

Om şi societate
Om şi societate
Limbă şi comunicare
Om şi societate
Om şi societate
Om şi societate
Om şi societate
Consiliere şi orientare
Limbă şi comunicare
Limbă şi comunicare
Om şi societate

Dinu Constantin
Sibiceanu A.
Niculae Elena
Dinu Constantin
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina
Neagu Cătălina
Niculae Elena
Niculae Elena
Prof.lb.engleză
Ion Iliuţă



LISTA OPŢIONALELOR ALESE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Nr. crt. Clasa Denumire opţional ales Profesor
1 V A 1.Lectura ca abilitate de viaţă Dima Vasilica
2 V B 1.Mituri şi legende greco-romane Duţescu Elena
3 V C 1.Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia românească Dinu Constantin
4 V D  1.Culture and civilization Pavel Oana
5 V E 1. English through videos Florea Luciana
6 V F 1. English through videos Florea Luciana
7 VI A 1.English through videos Florea Luciana
8 VI B 1.English through videos Căvescu Emanuela
9 VI C 1.Matematica în aer liber Moldoveanu Cătălina
10 VI D 1.Matematica în aer liber Moldoveanu Cătălina
11 VI E 1.Matematica în aer liber Moldoveanu Cătălina
12 VI F 1.Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România Dinu Constantin
13 VII A 1.Micii artişti în lumea teatrului Filip Mirela
14 VII B 1.Prietenul meu calculatorul Marinescu Tatiana
15 VII C 1.Prietenul meu calculatorul Marinescu Tatiana
16 VII D 1.Prietenul meu calculatorul Marinescu Tatiana
17 VII E 1.Prietenul meu calculatorul Marinescu Tatiana
18 VII F 1.English trough videos Florea Luciana
19 VII G 1.Reading and writing Kiriţă Monica
20 VIII A 1.Reading and writing Kiriţă Monica
21 VIII B 1.General knowledge in English Florea Luciana
22 VIII C 1.Matematica în aer liber Moldoveanu Cătălina
23 VIII D 1.Matematica în aer liber Moldoveanu Cătălina
24 VIII E 1.Prietenul meu calculatorul Marinescu Tatiana
25 VIII F 1.Literatură prin teatru şi film Rucăreau Alina



ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Nr. crt. Clasa Denumire opţional ales Profesor
1 IX Matematică-informatică 1.Otopeni – studiu geografic Sibiceanu Aurelia
2 IX Ştiinţele naturii 1.Otopeni – studiu geografic Sibiceanu Aurelia
3 IX Uman 1.Baschet Triculescu Gabriel
4 X Matematică-informatică 1.Matematică – aprofundare Hlevca Cristina
5 X Ştiinţele naturii 1.Lb.română – aprofundare Gridan Maria
6 X Uman 1.Lb.română – aprofundare Gridan Maria

7 XI Matematică-informatică
1.Matematică – aprofundare
2.Sinteze matematice
3.Chimie – aprofundare

Hlevca Cristina
Hlevca Cristina
Ciobanu Cerasela

8 XI Ştiinţele naturii

1.Lb.româmă – aprofundare
2.Matematică – aprofundare
3.Chimie – aprofundare
4.Biologie – aprofundare

Gridan Maria
Taslîcă Ionela
Ciobanu Cerasela
Mamaua Mariana

9 XI Uman 

1.Istoria monarhiei din România
2.Lb.română – aprofundare
3.Istorie – aprofundare
4.Lb.engleză – aprofundare
5.Successful writing

Boghean Victor
Predoiu Valentina
Dinu Constantin
Kiriţă Monica
Kiriţă Monica

10 XII Matematică-informatică
1.Matematică – aprofundare
2.Sinteze matematice
3.Chimie- aprofundare

Hlevca Cristina
Hlevca Cristina
Timotin Ana

11 XII Ştiinţele naturii 

1.Biologie – aprofundare
2.Matematică – aprofundare
3.Sinteze matematice
4.Geografia turismului
5.Chimie – aprofundare

Vîlcu Daniela
Taslîcă Ionela
Taslîcă Ionela
Sibiceanu Aurelia
Timotin Ana

12 XII Uman

1.Istorie – aprofundare
2.Geografie – aprofundare
3.Lectură ca abilităţi de viaţă
4.Managementul vieţii personale
5.Lb.română – aprofundare
6.Lb.engleză – aprofundare

Dinu Constantin
Sibiceanu Aurelia
Niculae Elena
Niculae Elena
Niculae Elena
Florea Luciana



Profesori învăţământ primar  - 38

Profesori gimnaziu şi liceu - 65

Personal auxiliar - 6

Personal nedidactic - 8

      RESURSE UMANE



- 34 săli de clasă
- laborator de chimie
- laborator de fizică 
- laborator de biologie
- laborator de informatică
- laborator AEL 
- bibliotecă
- sală polifuncţională
- cabinet medical
- cabinet logopedie
- cabinet asistenţă psihopedagogică
- sală de sport polifuncţională
- teren handbal, baschet, fotbal

- aparatură electrică/electronică, material didactic adecvat, mobilier modern
- proces intensiv-educativ de calitate

 RESURSE 
MATERIALE



Holurile coliiș
Spa ii de expozi ie pentruț ț

lucrările elevilor i ale ș
profesorilor







Capela ortodoxă



Săli
de clasă



Cabinet consiliere psihologică

Laborator fizică

Cabinet medical

Laborator chimie Laborator biologie



Sală de festivităţi polifuncţională

Sala de informaticăLaborator AEL



Bibliotecă





Sală de sport polifuncţională

În curtea şcolii sunt amenajate cu instalaţii de nocturnă: 
- 1 teren de fotbal
- 1 teren de handbal
- 1 teren de baschet.

Dispunem de această bază materială, de implementarea 
proiectelor şi programelor educative, prin sprijinul permanent 
pe care îl acordă unităţilor de învăţământ Primăria oraşului 
Otopeni.

Mulţumim pe această cale domnlui Primar Gheorghe 
Constantin Silviu, întregului Consiliu Local pentru condiţiile 
materiale de excepţie existente în Liceul Teoretic “Ioan Petruş”, 
cât şi în celelalte instituţii de învăţământ de pe raza oraşului 
Otopeni.











Oferă:
- Consiliere individuală
- Consiliere de grup
- Informare
- Orientarea carierei

Tematica:
- Cunoaşterea şi imaginea de sine
- Dezvoltarea unor abilităţi de comunicare
  şi managementul conflictelor
- Rezolvarea de probleme
- Tehnici de învăţare eficientă
- Dezvoltarea creativităţii
- Dezvoltarea abilităţilor de prevenire
  a consumului de alcool,  tutun şi droguri
- Decizii responsabile

Tipuri de consiliere:
- Informaţională
- Educaţională
- De dezvoltare personală
- Suportivă
- Carieră
- Psihologică
- Pastorală

                    
 Telefon: (021) 351 22 78

 CABINET
CONSILIERE 
PSIHOLOGICĂ
ŞI LOGOPEDIE 



Doctor:Barbat Adriana (pe perioada determinata) 
Asistent generalist: Puzderică Iuliana 
Asistent generalist: Tudorana Daniela
Asistent generalist: Mircea Didina

Activitatea cadrelor medicale constă în: 
•Triajul epidemiologic al copiilor; 
•Examenul clinic de bilant al claselor terminale (IV, VIII, XII) si al claselor pregatitoare; 
•Triajul epidemiologic saptamanal la scoala si de 2 ori pe saptamana la gradinitele cu program prelungit si 
program normal; 
•Acordarea primului ajutor copiilor in caz de urgenta; 
•Urmarirea tratamentelor la copii cronici, daca este cazul; 
•Informarea prin sedinte cu parintii, in cazul vaccinarilor obligatorii sau informarea parintilor in situatii de 
natura medicala aparute noi; 
•Prin colaborare cu DSP Ilfov se fac sesiuni de informari cu tematica:
-  prevenirea tuberculozei;
-  prevenirea bolilor cu transmitere sexuala;
-  prevenirea consumului de droguri si etnobotanice;
-  reguli de igiena scolara pentru prevenirea bolilor respiratorii si digestive. 
Program de lucru: luni-vineri 8,30-19,00  program prin rotatie

Telefon: (021) 3104243

 CABINET
  MEDICAL



 Centru de Pregătire şi Examinare Cambridge
 

Ca o confirmare a valorii i calită ii predării şi învă ării limbii engleze, în liceul ș ț ț

nostru, a urmat, firesc, colaborarea cu Consiliul Britanic. Acest proiect a fost demarat acum 5 
ani i presupune pregătirea i organizarea de Examene Cambridge. Orice elev din coala ș ș ș

noastră, care î i manifestă interesul pentru sus inerea acestor examene, are tot sprijinul ș ț

cadrelor didactice, ace tia oferind informa ii i materialele necesare pentru ob inerea ș ț ș ț

Certificatelor Cambridge.
Conform contractului de parteneriat încheiat cu British Council, liceul nostru 

organizează, o dată pe an, la începutul semestrului al II-lea, la o dată convenită de comun 
acord, examene Cambridge pentru mai multe niveluri: Young English Learners Examination 
(YLE)-Starters, Movers, Flyers, Key English Test (KET) şi Preliminary English Test (PET). 
De-a lungul celor 5 ani de colaborare, marea majoritate a elevilor care au dorit să susţină 
examene Cambridge au ob inut certificate care le atestă nivelul de stăpânire a limbii engleze. ț

Aceste Certificate, recunoscute în întreaga lume, echivalează, conform legii, admiterea în 
clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze, la clasele a IX-a bilingv, cât i proba de ș

Competen e Lingvistice din cadrul examenului de Bacalaureat. ț

Coordonator,
Prof. Florea Luciana Gabriela

Centru de excelenţă în predarea limbii engleze
 

 În ceea ce prive te studiul limbii engleze, Liceul Teoretic “Ioan Petru ” se mândreşte ș ș

cu existen a a două clase cu predare intensivă a limbii engleze per nivel. Acest proiect a ț

venit în întâmpinarea nevoilor educative ale comunită ii locale, dar se datorează i cre terii ț ș ș

importan ei studiului limbii engleze în general. În anul 2010, s-a înfiin at prima clasă cu ț ț

predare intensivă a limbii engleze. Elevii acelei prime clase, dar si cei care au urmat, au 
ob inut rezultate foarte bune i premii la olimpiade i concursuri colare, aducând prestigiu ț ș ș ș

liceului nostru, făcând cunoscut numele ora ului nostru i al Liceului “Ioan Petru ”, la nivel ș ș ș

na ional şi internaţional. Metodologia pentru admiterea la clasele cu predare intensivă a ț

limbii engleze se află pe site-ul liceului www.liceulotopeni.ro

Coordonator,
Prof. Florea Luciana Gabriela 



OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ – ANALIZĂ SWOT

PUNCTE TARI

-Bază materială cu mobilier şcolar modern, bine întreţinut
- Existenţa laboratoarelor dotate cu echipamente şi mijloace 
didactice, tehnică informaţională şi de comunicare
- Existenţa cabinetelor de medicină pediatrică, de consiliere 
psihopedagogică şi de logopedie
- Existenţa a două laboratoare de informatică cu o reţea de 
calculatoare şi un server, conectate la Internet
- Existenţa licenţelor pentru programele informatice
-Existenţa unei biblioteci cu un mare fond de carte şcolară
- Existenţa terenurilor de sport şi a sălii de sport
- Realizarea planului de şcolarizare 
- Elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şi olimpiade, 
inclusiv cele naţionale
- Rezultate foarte bune şi Bacalaureat
- Număr  mare de absolvenţi care urmează o facultate (de stat sau 
particulară)
-Curriculum-ul la decizia şcolii este variat şi adaptat nevoilor 
elevilor pentru fiecare  ciclu de învăţământ
-Cursurile se desfăşoară îmbinând mijloacele clasice cu cele 
moderne ( calculatoare, videoproiectoare, table interactive)
-Gama variată de  activitati extrascolare desfasurate in saptamana 
“Sa stii mai multe, sa fii mai bun” (excursii, vizionare de filme si 
teatru, activitati de ecologizare,etc) precum şi organizarea 
periodică de serbari şcolare ,activităţi cultural educative

PUNCTE SLABE

-Din cauza spatiului insuficient, 
cabinetele si laboratoarele sunt 
folosite ca săli de clasă
- Clase cu efective peste limita 
maximă prevăzută de legea nr 1-
2011

- Insuficienţa materialelor didactice 
necesare activităţii centrate pe elev 
- Spatiul insuficient in laboratorul de 
informatica
- Necunoaşterea de către toate 
cadrele didactice a modalităţilor de 
utilizare a echipamentelor audio – 
video şi TIC
-Numarul insuficient de manuale şi 
auxiliare şcolare 
-Dezinteres manifestat d e  u n i i  
elevi pentru educaţie şi formare 
profesională



OPORTUNITĂŢI

- Fonduri de la bugetul local în vederea dotării sălilor 
de clasă, a laboratoarelor, a sălii de sport şi a 
cabinetului de consiliere psihopedagogică

-Completarea fondului de carte din bibliotecă şi 
adaptarea acestuia la programele şcolare

- Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului 
didactic
 - Existenţa multor posibilităţi de informare şi 
formare a cadrelor didactice

- Posibilitatea implicării liceului în programe de 
cooperare naţionale şi internaţionale
- Parteneriate cu alte unităţi de învăţământ 

- Relaţii profesionale foarte bune cu Primăria 
oraşului Otopeni şi Inspectoratul şcolar Ilfov

AMENINŢĂRI

- creşterea populaţiei şcolare şi spaţiului şcolar 
insuficient constituirii  de clase corespunzătoare 
efectivelor 

- Lipsa unor prevederi specifice în legislaţia 
şcolară care să permită motivarea/ atenţionarea/
sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate de 
propria dezvoltare profesională
- Influenţa nefastă a canalelor de comunicare 

media care oferă false modele
- Lipsa de interes din partea unor părinţi, în 
raport cu educaţia şi  în raport cu evoluţia 
propriilor copii

-Lipsa facilităţilor oferite de comunitate 
cadrelor tinere specializate pentru 
rezolvarea situaţiilor deosebite (locuinţe, 
copii mici)

-Migrarea cadrelor didactice tinere către 
domenii mai bine plătite



PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢITE A OFERTEI 
EDUCAŢIONALE 

•Constituirea claselor de început de ciclu fără a mai accepta depăşirea numărului de elevi pe clasă  
•Asigurarea manualelor şcolare pentru toţi elevii din învăţământul obligatoriu 
•Achiziţionare de casetofoane pentru ed. Muzicală şi limbi moderne 
•Repunerea în funcţiune a staţiei radio 
•Optimizarea relatiei elev-parinte; parinte-scoala; elev-profesor
•Folosirea in mai mare masura a mijloacelor moderne de predare-invatare (calculator, retroproiector, 
Internet)
•Desfasurarea orelor de pregatire a elevilor participanti la olimpiade şi concursuri şcolare ;
•Desfăşurare de activităţi prin care să fie marcate evenimentele , sărbători importante
•Participare la acţiuni de voluntariat organizate in cadrul liceului 

Achiziţionarea şi confecţionarea materialului didactic necesar desfăşurării lecţiilor în bune 
condiţii – toate clasele;
Utilizarea tablelor interactive, a laptopului, a proiectorului conectat la internet în mod constant 
Publicarea   în revista şcolară “Otopeanu” a unor articole şi fotografii din timpul activităţilor 
şcolare şi extraşcolare ,precum şi în  in mass-media
Crearea unui forum pe site-ul liceului pentru comunicarea cu părinţii
 Postarea pe site a  anunţurilor importante, a filmelor, fotografiilor din timpul activităţilor şcolare 
şi extraşcolare

•Desfăşurarea unor  activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de 
relaţii bune în şcoală
•Adaptarea programelor şcolare la profilul individual al elevilor.
•Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor  ţinând cont de nevoile de cunoaştere specifice vârstei 
acestora 
•Integrarea  în lecţie a materialului  didactic confectionat, achizitionat sau existent la nivelul scolii.
•Desfăşurarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă la concursurile şcolare, 
aceştia beneficiind direct de îndrumările cadrului didactic;



TRASEU - 1 DRUMUL ODAI – VERONICA (ODAI)
- STAŢII: VERONICA –DRUMUL ODAI, BANCUTE, ROMCARTON, CANAL  ODAI     

TRASEU - 1 A ION CREANGA ( ZONA ODAI ) 
- STATII: 1 MAI (CANAL), 1 MAI NR. 68, ION CREANGA (SPALATORIE, BLOC ROZ)             

TRASEU - 2 CEPECA
TRASEU - 3 BRETEA PASARELA AEROPORT ,GERIATRIE,MAGURA (PECO), GARA BALOTESTI, CARTIER FERME 
(STR. FERME M), STATIE GARDEN (ICMA), STR. 9 MAI

- STAŢII: BRETEA PASARELA AEROPORT, GERIATRIE, MAGURA, (PECO), GARA BALOTESTI, STR. FERME 
M, STATIE GARDEN (ICMA), STR. 9 MAI 
TRASEU - 3 A GRIVITA
TRASEU - 4 OTOPENII DE JOS : STR PUTNA, COMPLEX  LUXOR, MEGA IMAGE (23 AUGUST), STR. BISERICII 
(BISERICA), STR. DALIEI, STR. CAMPULUI
 
 Menţiuni: 
- PARINTII SE ANGAJEAZA SA RASPUNDA DE COMPORTAMENTUL CIVILIZAT AL FIULUI/FIICEI PE DURATA 
TRANSPORTULUI, CAT SI IN STATIILE DE IMBARCARE.
- IN CAZUL IN CARE ELEVUL ESTE INDISCIPLINAT, VIOLENT, ADRESEAZA INJURII COLEGILOR SAU 
CONDUCATORULUI AUTO, TRANSPORTUL VA FI SISTAT PENTRU ACEL ELEV.
- LA URCAREA IN AUTOVEHICUL ELEVUL TREBUIE SA PREZINTE CONDUCATORULUI AUTO CARNETUL DE ELEV 
VIZAT  PENTRU ANUL IN CURS SI CU FOTOGRAFIA APLICATA. IN CAZ CONTRAR ELEVUL NU VA BENEFICIA DE 
TRANSPORT. 
- ORICE DEGRADARE ADUSA AUTOVEHICULULUI VA FI SUPORTATA  DE PARINTII COPILULUI VINOVAT.
- SOFERUL NU RASPUNDE DE LUCRURILE PERSONALE  ALE ELEVILOR.
- IN CAZUL IN CARE TRASEELE  SE BLOCHEAZA DIN CAUZA TRAFICULUI INTENS SAU A UNUI ACCIDENT, 
TRANSPORTATORUL NU ESTE RASPUNZATOR PENTRU INTARZIERE (TRAFIC BLOCAT, ACCIDENT CIRCULATIE, 
CIRCULATIE GREOAIE).

TRANSPORT GRATUIT
PENTRU ELEVII CLASELOR
PRIMARE ŞI GIMNAZIALE





Parteneriat cu Primăria oraşului Otopeni

     Parteneriat cu Centrul Cultural “Ion Manu”, Otopeni

Paza şi siguranţa în liceu sunt asigurate de firma
AKA Group Security

     Colaborarea cu Poliţia Otopeni - Agent de Proximitate Burlacu Iulian, 
pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă

unităţii de învăţământ



CONTACT:
Str. 23 August, nr. 4, Otopeni, Jud. Ilfov
Tel/fax: (021) 3512278
Tel: (021) 3518884

E-mail: liceulotopeni@yahoo.com
Web: www.liceulotopeni.ro
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