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I. INTRODUCERE 
Prezentul raport își propune să evidențieze principalele coordonate ale activității de 

asigurare a calității educației la nivelul unității școlare în semestrul I al anului școlar 2014-
2015: autoevaluarea instituțională, analiza culturii organizaționale, evaluarea sistemică a 
așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți , a satisfacției personalului 
didactic, implementarea unor proceduri de comunicare interna,decizie și raportare, 
identificarea și prevenirea perturbărilor majore în desfășurarea procesului instructiv-
educativ,aplicarea unor proceduri de control al documentelor și înregistrărilor, precum și a 
unor proceduri de monitorizare,evaluare, revizuire și imbunatatire a calității.  

Capacitatea instituțională a unitatii școlare s-a reflectat în abordarea managerială 
pe cele doua componente: 

a)strategică, prin existența ,structura și conținutul documentelor proiective,prin 
organizarea internă a unității școlare și funcționarea sistemului de comunicare internă și 
externă; 

b)operațională, prin funcționarea curentă a unității de învățământ,existente și 
funcționarea sistemului de gestionare a informației,asigurarea securității tuturor celor 
implicați în activitatea școlara ,asigurarea serviciilor medicale pentru elevi și asigurarea 
serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi; 

Eficacitatea educațională la nivelul unității de învățământ s-a concretizat în 
îndeplinirea unor indicatori de performanță ,precum: definirea și promovarea ofertei 
educaționale, existența unor parteneriate cu reprezentanți ai comunității, proiectarea și 
realizarea currículum - ului, evaluarea rezultatelor școlare și a activităților extracurriculare, 
activitatea științifica și metodică a cadrelor didactice și activitatea financiară. 

II. CONTEXTUL LEGISLATIV , SOCIAL-ECONOMIC, INFORMAȚIONAL CU 
CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCATIEI 

II.1. Contexul legislativ, politic-instituţional 
La baza întregii activităţi desfăşurate în unitătea de învăţământ au stat:  

 Legea educației naționale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005;  

 Legea nr. 35-2007 privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi 
respectarea semnelor distinctive; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
aprobat prinOMECȘ nr. 5.115/2014 

 Ordinul MECTS nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
regimul actelorde studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de 
învățământ preuniversitar; 

 Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru 
disciplinele de studio din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline 
de studiu din învăţământul liceal; 

 Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinele, notele, notificările M.E.N., adresele, deciziile IȘJ Mehedinți; 

 Regulamentul de ordine interioară al CNGT; 
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 Convenţiile şi programele Europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitarîn proiecte şi parteneriate internaţionale şi alte documente şi convenţii 
specifice. 

II.2. Contextul economico-social 
 Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse 

extrabugetare, la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, dar interesul agenţilor 
economici în acordarea de sponsorizări şi donaţii este destul de scăzut. De aceea 
considerăm că resursele financiare – extrabugetare pot proveni, din programe de finanţare 
realizate prin derularea unor proiecte în parteneriat, cum ar fi de exemplu, cu: ECDL-
România, pentru obţinerea, de către elevi şi profesori, a permisului european de conducere a 
computerului, Agenţia Naţională Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale, pentru schimburi şcolare, lingvistice, interculturale cu şcoli din ţări 
membre sau potenţial membre ale Uniunii Europene. Totodată, noile proiectele educative 
aflate în dezbatere jalonează direcţii importante în politica educaţională oferind reale 
oportunităţi în perspectiva integrării europene. Pentru aceasta, se impune o cunoaştere mai 
bună de către elevii de clasa a XII-a şi de către părinţii acestora a oportunităţilor de pe piaţa 
muncii, pentru o orientare profesională mai adecvată.  

III. CURRICULUM 
 

Obiective:   
1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă 
asteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.   
2. Cunoasterea si aplicarea documentelor de politică educaţională si a finalităţilor, pe 
niveluri de şcolarizare, urmărind modificările legislative.  
3. Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor 
egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea 
elevilor pentru o societate în schimbare.  
4. Promovarea activitătilor instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe 
demersuri educationale inter- si transdisciplinare, diferentiate, stabilite conform nevoilor 
educaţionale individuale si/sau colective ale elevilor.  
5. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare si a metodelor de examinare a performanţelor 
scolare.  
6. Personalizarea şi diversificarea ofertei educaţionale: corelaţia dintre curriculum-ului 
naţional si CDS. 
8. Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi,  pe baza indicatorilor specifici (rata de 
participare, grad de cuprindere, rata de abandon, % reuşită).  
 
Indicatori de performanță:  
• Concordanta cu documentele M.E.N. 
• Realizarea standardelor, eficacitate (resurse / rezultate), eficienta (rezultate / obiective), 
progres.  
• Respectarea precizarilor din OMEN, metodologii si norme de aplicare a curriculumului 
scolar.  
• Respectarea termenelor.  
• Eficienta, promptitudine.  
• Identificarea oportunitatilor si a soluţiilor pentru rezolvarea problemelor.  
• Numar manageri educationali implicati în activitatea de control si decizie  
• Raportul dintre oferta scolii si nevoile comunitatii.  
• Criteriile privind calitatea curriculumului.  
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• Capacitatea de aplicabilitate si profesionalismul  în aplicarea si respectarea 
curriculumului scolar 
 
Implementarea Currículum-ului național la nivelul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” 
s-a realizat pe cele trei componente:  

 Trunchi comun- disciplinele de studiu obligatorii,conform filierei teoretice, 
profilului real sau uman și specializării: matematică-informatică, matematică-
informatică – bilingv, științele naturii, filologie, filologie-bilingv, științe sociale;  

 Curriculum diferențiat- discipline specifice profilului și specializării;  

 Curriculum la Decizia Școlii - discipline opționale ofertate la nivel național, 
regional și local;  

 
Consiliul de Administrație al unității, în urma consultării elevilor, Consiliului Profesoral, 
părinților și pe baza resurselor disponibile a aprobat C.D.S. În contextul 
reformei,currículum –ul la decizia școlii creează premisele unei oferte educaționale 
personalizate și a unui învățământ diferențiat în funcție de particularitățile de vârsta ale 
elevilor și nevoile de formare ale acestora. 

 

III.1 Curriculum la Decizia Școlii în anul școlar 2014 – 2015 
Lista disciplinelor optionale 

aprobate în Consiliul de administraţie 

 
Clasa 

Nr. opționale  
cf. plan-cadru 

 
OPȚIONALE 

V A 1-3 desen 

V B 1-3 desen 

VI A 1-3 Limba engleză 

VI B 1-3 Limba engleză 

VII A 1-2 Limba engleză 

VII B 1-2 Informatică - Web design 

VIII A 1-2 Limba română 

VIII B 1-2 astronomie 

IX A 1 muzică 

IX B 1 latină 

IX C 1 Desen tehnic 

IX D 1 Desen tehnic 

IX E 1 sport 

IX F 1 Desen tehnic 

IX G 1 matematică 

IX H 1 matematică 

X A 1 Comunicare interpersonală 

X B 1 Psihologie 

X C 1 Psihologie 
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X D 1 Biologie 

X E 1 matematică 

X F 1 fizică 

X G 1 Desen artistic 

X H 1 Spaniolă 

XI A  5-6 Sociologie, desen, psihologia vârstelor, muzică, latină, 
istoria comunismului 

XI B  5-6 Sociologie, desen, psihologia vârstelor, muzică, latină, 
istoria comunismului 

XI C  5-6  desen, comunicare și opinie publică,  muzică,  
matematică, istoria comunismului, Educație 
leadership 

XI D  4-5 Psihologia vârstelor, chimie, biologie, matematică, 
matematică 

XI E  3-4 biologie, română, educație fizică, chimie 

XI F 3-4 biologie, chimie, educație fizică, română 

XI G 3-4 Comunicare interpersonală, matematică, fizică 

XI H 3-4 matematică,  desen, psihologia vârstelor, Problemele 
lumii moderne 

XII A 6-7 Limba română, geografie, istorie, filozofie, latină, 
istoria comunismului, desen 

XII B 6-7 Limba română, geografie, istorie, latină, desen, istoria 
comunismului 

XII C  6-7 Limba română,studii sociale, geografie, istorie, desen, 
matematică, istoria comunismului 

XII D 5-6 Biologie, matematică, română, ed. ,fizică, Patrimoniul 
turistic al UE 

XII E 3-4 Limba română, biologie, matematică, Patrimoniul 
turistic al UE 

XII F 3-4 Limba română,  desen, matematică, Patrimoniul 
turistic al UE 

XII G 3-4 Limba română, matematică, Patrimoniul turistic al UE 

XII H 3-4 Limba română, fizică, matematică 

 

Concluzii:  

 oferta educațională a fost diversificată, orele de Currículum la Decizia Școlii fiind 
adaptate profilului și specializării, asigurând o dezvoltare armonioasă a personalității 
elevilor;  

 orele de C.D.S. au răspuns cerințelor și preocupărilor elevilor și beneficiarilor 
indirecți;  

 C.D.S. a asigurat formarea și dezvoltarea competențelor pentru pregătirea 
examenului de bacalaureat;  

 orele de C.D.S. au asigurat o mai mare capacitate de exprimare a imaginației și 
creativității profesorilor și elevilor ; 

 

III.2. PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 
Obiective : 
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 conectarea scolii la programe si proiecte desfasurate la nivel local, regional si 
national; 

 continuarea demersului de atragere a parteneriatelor si a schimburilor de 
experienta cu licee din tara si strainatate; 

 dezvoltarea dimensiunii europene a activitatii educative scolare, extrascolare si 
extracurriculare prin informarea cu privire la Uniunea Europeana a tuturor celor 
implicati in activitatea educativa: elevi, cadre didactice, parinti, comunitate. 

 
1. Proiectului POSDRU/161/2.1/G/137245, cu titlul „Dezvoltare profesională asistată prin 
activități inovative de consiliere și practică” 
Beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți 
Partener - Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica” Dr.Tr.Severin 
Buget:  
Valoarea totală aferenta Colegiului Național ,,Gheorghe Țițeica”:                            
92.772,00 RON, din care: 
- Anul 1 - 61.848,00 RON 
-Anul 2 - 30.924,00 RON 
 
Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea perspectivelor de insertie pe piata 
muncii ale elevilor din invatamantul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere si 
orientare profesionala, prin cresterea performantei stagiilor de practica si utilizarea metodelor 
inovative de tip „firme de exercitiu”.Proiectul urmareste dezvoltarea competentelor practice 
ale elevilor si oferirea prin servicii de consiliere, de sprijin specializat pentru o orientare 
corecta in cariera, pe termen lung vizand sa contribuie la diminuarea decalajului existent in 
prezent intre cunostintele dobandite la scoala si nevoile concrete de pe piata muncii, sporind 
astfel sansele realizarii unei tranzitii mai facile de la scoala la viata activa. 
Obiective specifice 
O3.dezvoltarea si promovarea parteneriatelor intre scoli si agenti economici in vederea 
facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa; 
O4.dezvoltarea abilitatilor si competentelor practice pentru 60 elevi prin activitati de simulare 
propriu-zise specifice unei firme reale, prin metoda inovativa „firma de exercitiu”, in scopul 
cresterii sanselor de ocupare ale acestora 
 
Cei 60 elevi din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, liceul partener, vor avea posibilitatea 
testarii mediului real de lucru in cadrul unor firme virtuale, iar agentii economici, firmele 
mama,  vor avea ocazia formarii si evaluarii elevilor, potentiali colaboratori pe viitor.Aceasta 
va conduce la cresterea pe termen lung a cooperarii intre unitatile de invatamant si mediul de 
afaceri, contribuind astfel la atingerea obiectivului general, de crestere a ocupabilitatii 
persoanelor aflate in perioada de educatie initiala.Prin practica traditionala precum si prin 
forma de practica inovativa „firma de exercitiu” (introdusa in programa de studii prin 
Curriculum la Decizia Scolii) se ofera elevilor posibilitatea de a cunoaste nemijlocit cerintele 
unui loc de munca,responsabilitatile si beneficiile pe care le implica acesta. 
 
Școala a primit dotări pentru doua sedii de firme de exercițiu, 30 de calculatoare, 32 birouri, 2 
mese ședință, două imprimante multifuncșionale, 2 videoproiectoare cu ecrane de proiecție. 
 
În cadrul proiectului sa-u inșiințat în colegiul nostrum patru firme de exercițiu a căror activitae 
s-a derulat în perioada  
2. Proiectul Comenius de parteneriat multilateral ”Explore It in the Way before It Fades 
away”, cu partenerii Mediha Hayri Celik Fen Lisesi (Turcia),Istituto di Istruzione Superiore 
Fuscaldo  (Italia)și Daugavpils Centra Vidusskola(Letonia), se derulează timp de doi ani 
2013 – 2015. 
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Bugetul proiectului: 24.000 Euro 
 
Obiectivele proiectului: 
- stabilirea unor relaţii interumane de lungă durată în beneficiul tuturor participanţilor la 
proiect;  
- dobândirea de către profesorii şi elevii implicați în proiect a unor competenţe cheie pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții (comunicarea în limbi străine, competențe digitale, 
organizarea propriei învățări, conștiința și expresia culturală);  
- cresterea interesului pentru cunoasterea culturii si civilizatiei europene prin promovarea 
dialogului intercultural;  
- dezvoltarea identităţii europene;  
- formarea de cetăţeni europeni (prin cunoaşterea tradiţiilor şi a civilizaţiilor tuturor ţărilor 
partenere) care se vor adapta uşor în contextul unei profesii în Uniunea Europeană; 
- facilitarea comunicării între tineri și încurajarea lor să facă schimb de experiență și idei; 
- promovarea cetățeniei active cu privire la problemele de mediu; 
- sensibilizarea comunității școlare și comunității locale cu privire la problemele de mediu; 
- împărtășirea experiențelor cu privire la problemele de mediu în Europa; 
- promovarea comunicării și cooperării internaționale. 
 
Activitățile care s-au realizat pană în prezent: 
-realizarea unui site local pentru postarea activităților locale și a celor desfășurate în cadrul 
mobilităților https://comenius2013-2015cngt.wikispaces.com/; 
- elaborarea de materiale, articole, desene, postere, pentru amenajarea unui colț al 
proiectului, cu informații despre școlile și țările partenere; 
-publicarea filmelor realizate și a imaginilor pe pagina Facebook a echipei de proiect; 
- amenajarea unei gazete de perete cu informații referitoare la unele probleme de mediu și 
plante endemice pe cale de dispariție; 
- realizarea unui montaj de imagini cu plantele endemice din Parcul Natural ”Portile de Fier” 
si din Geoparcul Platoului Mehedinti; 
- amenajarea colțului proiectului cu informații și imagini despre țările partenere selectate de 
elevi; 
- elaborareaghidului plantelor endemice;  
- crearea unor postere cu plante ocrotite și endemice și afișarea lor în sălile de clasă și alte 
spații frecventate de elevi; 
- colectarea de informații pentru elaborarea unui ghid de creștere a populaților de plante 
endemice și plantelor din lista roșie și începerea studiului pentru cresterea numerică a 
acestor populații; 
- publicarea pe site a imaginilor (1000/669), a unor diaporame, prezentare PPT,  filme, 
realizate folosind IT;  
- publicarea pe site a impresiilor, a rezultatelor deplasărilor în activități de cercetare și 
documentare, în limba română și în limba engleză; 
- amenajarea unei grădini în curtea școlii în încercarea de a reproduce plante endemice; 
- realizarea a patru ierbare cu plante endemice din zona Mehedinți; 
- publicarea unei cărți de colorat destinată preșcolarilor și elevilor din școala primară; 
- printarea albumului Comenius, album illustrative cu toate activitățile derulate în proiect, în 
perioada 2013 – 2015. 
- printarea unei broșuri intitulată ”Popular Science Book”, cu informații privind tipurile de 
plante, de Frunze, inflorescențe etc. 
 
 
3. Proiectul „An Hour for Democracy” 
Beneficiar – Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană – MAIE  
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Partener 1 - Asociația Elvețiano-Româna pentru Sprijin si Integrare (organizație non-
guvernamentală elvețiana 
Partener 2, Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Odobleja"  
Partener 3, Colegiul National "Gheorghe Tițeica" 
Partener 4, Colegiul Tehnic "Decebal"  
 
Bugetul total al proiectului este de 111,332.80 CHF, suma totală grant este 99,990 CHF și 
valoarea co-finanțarea solicitantului este de 11,342.80 CHF. 

 
Proiectul "O oră pentru Democrație", se adresează nevoii de programe educaționale 
coerente pentru tinerii din România în domeniul democrației participative și a cetățeniei 
active. Studii la nivel european și românesc arată că nivelul relativ scăzut de participare a 
tinerilor la viața democratică nu este din cauza refuzului lor de a se implica în viața politică și 
socială, dar mai ales datorită adaptarea insuficientă a sistemelor politice la nevoile și 
așteptările acestora. La baza participării stabilește educație politică, cu accent pe activități 
practice implementate în procesul de învățare despre democrație. Într-o țară post-comunistă, 
ca România, educația democratică este în etapele sale incipiente și nevoia de inițiative în 
acest domeniu este foarte mare. "O oră pentru Democrație" este conceput ca un proiect pilot, 
de 18 luni, în Drobeta-Turnu Severin, un oraș în care acest tip de acțiuni adresate tinerilor 
lipsește. Prin urmare, proiectul își propune să creeze oportunități, cu sprijinul de expertiză 
elvețian, pentru elevii de liceu din Drobeta-Turnu Severin pentru a înțelege democrația 
participativă și să devină cetățeni activi în comunitățile lor. Prin activități de cercetare, de 
transfer de învățare și schimb de bune practici cu partenerul elvețian o metodologie va fi 
creata pentru un program educațional numit "O oră pentru Democrație". Programul va avea 
loc simultan, între septembrie 2015 și iunie 2016, în trei licee din Drobeta-Turnu Severin, 
partenerilor din cadrul proiectului, și va consta în întâlniri de o oră în fiecare săptămână, 
pentru un an școlar întreg.  
 
Programul se bazează pe principiile educației non-formale și se adresează la 210 de elevi de 
liceu. În plus față de clasele de școală, elevii de liceu vor fi încurajați pentru a crea 3 cluburi 
democratice, prin care se pot dezvolta proiecte care pot influența comunitatea lor. La sfârșitul 
programului de învățământ, 12 de beneficiari vor fi selectați printr-un concurs de dezbateri 
pentru a participa la o școală de vară în Elveția în iunie 2016. Prin urmare, ei vor avea șansa 
de a experimenta beneficiile unui sistem democratic în ceea ce privește calitatea vieții, 
deschidere și oportunități de dezvoltare și pentru a obține mai multe cunoștințe pe tema 
democrației participative și a cetățeniei active. 
 
Din păcate, solicitarea pe care am facut-o Consiliului Local de a oferi o subvenție pentru 
implementarea acestui proiect în cele trei școli din orașul nostru nu a avut succes. 
Beneficiarul încearcă să găsească această subvenție la alte organizații.  
 
In data de 9 Octombrie 2014 , in spatiul aferent CDI, s-a derulat proiectul « Curajul de a-ti 
aduce aminte ». Activitatea a avut loc la initiativa Catedrei de Istorie, CDI-ul punand la 
dispozitia elevilor carti, documente, informatii care au ca tema Holocaustul. Expozitia de 
carte si desene cu aceasta tema a avut un real impact printre  elevii scolii noastre. 
 
Ziua Educatiei Nonformale  - 23 Octombrie 2014-  a fost marcata la CDI prin Donatii de 
carte. Astfel elevii claselor a IX a, coordonati de D-na Profesoara Chiris Gratiela, au venit la 
CDI pentru a dona carti Bibliotecii in vederea imbogatirii fondului documentar. 
În perioada 1 Noiembrie - 7 Noiembrie 2014 in spatiul aferent CDI s-a derulat un proiect 
interdisciplinar «Halloween la CDI». În cadrul acestui proiect au fost prezentate materiale in 
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Power Point  cu tema Halloween-ului, au fost realizate si expuse desene cu tema respectiva 
astfel incat sa reiasa reprezentarea elevilor despre Halloween. Elevii au venit imbracati in 
costume specifice acestei sarbatori si au recitat poezii in Limba Engleza – toate avand ca 
tema Halloween-ul. 
 
Proiectul s-a bucurat de o buna mediatizare pe plan local, fiind prezenti reprezentanti ai 
mass-mediei locale. În data de 14 noiembrie 2014 Colegiul National « Gheorghe Titeica » a 
participat  la Zilele Bibliotecii Judetene I G Bibicescu - elevii liceului nostru sustinand un mic 
moment artistic. În perioada  29 Noiembrie – 3 decembrie 2014 in spatiul aferent CDI  a 
fost sarbatorita Ziua Nationala a Romaniei, elevii avand la dispozitie carti pe tema Unirii, 
informatii , poezii cu aceasta tema .  
 
În luna noiembrie a avut loc expozitia de fotografie Culorile Toamnei. În perioada 12 – 20 
decembrie2014 in spatiul aferent CDI s-a derulat proiectul Magia Craciunului , proiect 
interdisciplinar, incadrul caruia elevii au realizat desene, machete cu scena Nasterii 
Domnului, au impodobit bradul cu decoratiuni realizate de ei, au cantat colinde, au realizat 
materiale in Power Point. Proiectul s-a bucurat de o buna mediatizare pe plan local, fiind 
prezenti reprezentanti ai mass-mediei locale.De aseamenea  in noiembrie 2014 s-a 
desfasurat prioectul Să spunem Nu Violentei in parteneriat cu Politia municipiului Drobeta 
Turnu Severin. Au participat elevi ai claselor aX-a, a XI-a. 

  
Activități educative extracurriculare: 

 Activităţi organizate cu ocazia Comemorării Holocaustului  
- „Holocaustul uitat”– vizionarea filmului: dezbateri pe baza documentarului – participă  

elevii claselor a XI-a A, a X-a A, XII– prof. Irinela Bordea, prof. Rodica Mustaţă. 

 In octombrie- noiembrie2014 au avut loc, in parteneriat cu universitati din Timisoara si Craiova, 
prezentari ale ofertelor educationale. Acestea au avut ca scop indrumarea elevilor de clasa a XI-a 
si a XII-a in ceea ce priveste optiunile din domeniul invatamantului universitar.  

 11 noiembrie 201 – Balul Bobocilor, oraganizat de clasele a XII-a B si aXII-a G si XII H. 
Responsabili:  Consilier educativ prof. Merima Moaca, dirigintii claselor mentionate 

 Decembrie 2013: elevii au sustinut un program de colinde traditionale romanesti. 

IV. RESURSE UMANE 
 
Obiective:  
1. Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de 
invăţământ preuniversitar;  
2. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi 
eficientizarea actvităţii;  
3. Evaluarea nevoii de formare a personalului; 
4. Asigurarea accesului la formarea continuă si perfecţionarea  cadrelor didactice: grade 
didactice, formare continua obligatorie, formări prin CCD, mentorat, educatie permanentă, 
formări prin proiecte comunitare; 
5. Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finanţare externă; 
6. Sprijinirea participării personalului înscris la proiectele de formare judeţene / interregionale 
POSDRU; 
7. Imbunătăţirea comunicării interne şi externe; 
8. Imbunătăţirea activităţii comisiilor metodice,, comisiilor de lucru, Consiliului profesoral, de 
administraţie, Consiliului elevilor, etc;  
9. Abordarea într-un nou context a conlucrării/colaborării între echipa managerială - CEAC  
10. Consolidarea sistemului de control intern managerial 
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Încadrarea şcolii cuprinde 91,07 norme, 72 cadre didactice, 8 didactic auxiliar și 11 
nedidactic. Pornind de la premisa ca performanța unei organizații depinde în mod direct 
deperformanța resurselor umane pe care ea le integrează, echipa managerială a liceului a 
fost chematăsă își asume responsabilități specifice în raport cu aceste resurse. În acest 
context, pentru arăspunde în mod adecvat obiectivelor organizației, managementul 
resurselor umane si-a centratatenția asupra: 
-utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea profesionalismului la rang 
deprincipiu și respectarea dreptului la informare al fiecărui angajat; 
-investiției în dezvoltarea resurselor umane și motivarea acestora, pentru reducerea 
rezistentei laschimbare și sensibilizarea angajaților în raport cu strategia de dezvoltare a 
organizației; 

 

IV. 1. PERSONAL DIDACTIC 
 

Director: Ștefan Mihaela, profesor grad didactic I, vechime în învăţământ – 23 ani 
Director adjunct: Lungu Mihaela, profesor grad didactic I 
 

Personal didactic angajat 72 

Personal didactic titular 65 

Cadre didactice suplinitoare 2 

Cadre didactice detașate 5 

 
 

 
 
 

 
 

 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic  

Cu doctorat Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

2 56 8 6 0 

 

90% 

3% 

7% 

Personal didactic 

Personal didactic titular Cadre didactice suplinitoare Cadre didactice detasate
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IV.1.1. ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR, CONSILIILOR, COMISIILOR 
Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” funcționează pe filieră teoretică cu profilurile real și 
uman, având circumscripție școlară pentru învățământ gimnazial. Organele de conducere 
democratică - Consiliul profesoral, Consiliul de administrație și Consiliul curricular - și-au 
desfășurat activitatea conform normelor legislative în vigoare și ale Regulamentului de ordine 
interioară al Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”, având programe de activitate și tematici 
specifice. 

Conducerea operativă a activității a fost asigurată de director, director adjunct și consilier 
pentru proiecte și programe școlare și extrașcolare, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. În sem. I, anul școlar 2014-2015, colectivul didactic a fost structurat pe opt comisii 
metodice, activitatea didactică și îndrumarea acestora desfășurându-se într-un mod sistemic, 
corespunzător specificului fiecărei catedre, aceasta presupunând și o comunicare eficientă 
cu toți profesorii. 

În cadrul liceului funcționează compartimentele de secretariat, contabilitate și administrație, 
precum și o serie de comisii conexe aprobate în Consiliul profesoral:  

1. Comisia de consiliere și orientare profesională 
2. Comisia pentru combaterea și prevenirea violenței 
3. Comisia de monitorizare a frecvenței si notării ritmice 
4. Comisia pentru examenul de corigență, amânări, diferențe și transferări 
5. Comisia pentru evidența documentelor școlare și a actelor de studii 
6. Comisia de apărare împotriva incendiilor și protecția muncii 
7. Comisia pentru asigurarea și evaluarea calității 
8. Comisia pentru educație sanitară 
9. Comisia pentru acordarea burselor, bani de liceu și alte drepturi bănești 
10. Comisia pentru admitere în clasa a XI-a 
11. Comisia de curriculum la decizia școlii 
12. Comisia diriginților 

3% 

78% 

11% 
8% 

Distribuţia pe grade didactice a personalului 
didactic angajat 

doctorat grad didactic I grad didactic II definitivat
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13. Comisia de încadrare și salarizare 
14. Comisia de perfecționare metodică și cercetare 
15. Comisia de proiecte și programe 
16. Comisia pentru reclama școlară și imaginea școlii 
17. Comisia pentru ROI 
18. Comisia pentru examenele naționale 
19. Comisia pentru consilierea părinților și a elevilor problemă 
20. Comisia pentru elaborarea orarului și schemelor orare și organizare a serviciului pe 
școală 
22. Comisia de inventariere 
23. Comisia de casare 
24. Comisia pentru administrarea și actualizarea site-ului școlii 
25. Comisia selecționare pentru arhivă 
26. Comisia pentru verificarea şi evaluarea controlului intern 
 

Aceste comisii au funcționat pe baza unui regulament și program propriu, cu responsabilități 
bine precizate. 

Consiliul de administrație  Președinte: Ștefan Mihaela (director) 
Secretar: Petrescu Magelona 
Lungu Mihaela (director adjunct) 
Moacă Merima (consilier educativ) 
Draga-Tătucu Mariana 
Ianculescu Florina 
Matei Lia (reprezentantulsindicatului) 
Săpașu Any( președinte al Consiliului 
Reprezentativ al Părinților) 
HogeaDorina (cenzor al ConsiliuluiReprezentativ 
al Părinților) 
Sandu Mihaela (reprezentant al operatorului 
economic) 
 

Consiliul profesoral Președinte: Ștefan Mihaela (director) 
Secretar: Ciurel Mirela 

CEAC Coordonator: MihaelaȘtefan  
Secretar:  Stretcu Simona 
Ianculescu Florina 
Gingu Dumitru 
Crețescu Rodica 
Bălășoiu Radu 
Grosu Sevastian Mircea – reprezentant Consiliu 
Local 
Săpașu Any – reprezentant al Consiliului 
reprezentativ al părinților 
Croitoru Diana – reprezentant al elevilor 
 

Comisii metodice  Resonsabil comisie: 

1. Limba română, limba latină Magelona Petrescu 

2. Matematică, informatică Mariana Draga-Tătucu 

3. Limbi moderne (engleză, franceză, 
germană, spaniolă) 

Maria Roșu 

4. Fizică, chimie, biologie Lia Matei 

5. Istorie, geografie Irinela Bordea 

6. Științe socio-umane, religie Iuliana Firi 
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7. Educație fizică, muzică, desen Radu Bălășoiu 

8. Comisie metodică diriginți  Moacă Merima (Consilier educativ) 

 

Comisia diriginților  

Obiective : 

 Prelucrarea și implementarea Regumalentului de Ordine Interioară; 

 Identificarea unor strategii optime pentru ameliorarea comportamentului elevilor: 
diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, reducerea absenteismului, 
a violenței verbale și fizice etc; 

 Responsabilizarea elevilor și a profesorilor diriginți în vederea evitării abandonului 
școlar, absenteismului și pentru monitorizarea și consilierea elevilor cu probleme 
familiale și sociale dificile; 

 Implicarea diriginților și  a elevilor în activități și programe de socializare și 
culturalizare;  

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali și cu familia pentru atragerea 
elevilor în spațiu educativ; 

Activități: 

 constituirea Comisiei diriginților și desemnarea responsabililor pe nivel de studiu; 

 elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesionlă; 

 distribuirea, completarea și semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educație 
între școală, elev și părinte; 

 elaborarea de proceduri privind motivarea absențelor, etapele și documentele 
preliminare exmatriculării;  

 lecții și proiecte de lecții la dirigenție; 

 ședințe cu părinții și constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinților; constituirea 
Comitetelor de părinti la clasele a IX-a si a V-a și responsabilizarea acestora; 

 pregătirea documentației pentru Portofoliul Dirigintelui; 

 marcarea evenimentelor deosebite din istorie și cultură, prin diferite activități;  

 aplicarea unor teste și chestionare în scopul creșterii calității actului educativ; 

 raportarea periodică a diriginților, responsabililor comisiilor pe diferite probleme, a 
stării disciplinare a activității, a documentelor din care să reiasă măsurile de 
sancționare în cazul nerespectării ROI, obiective și acțiuni educative derulate, 
procese verbale ale lectoratelor cu parinții.  

 

IV.1.2. ANALIZA S.W.O.T 
Puncte tari: 

 Situatia disciplinara buna: nici un caz de delicventa juvenila 

 Diversitatea programului de activități educative extracurriculare; 

 Relatiile interpersonale (profesori-elevi, profesori-parinti, profesor-profesori) 
favorizeaza un climat educational deschis. 

 Cultivarea unui invatamant care are în vedere formarea competentelor fundamentale 
si promovarea unor valori ca toleranta, cooperarea, spiritul practic. 

Puncte slabe: 

 Slaba motivare a personalului didactic de a initia si participa la activitati educative 
extracurriculare; 

 Inregistratrea unui numar mare de absente; 

 Realizarea cu dificultate a revistei scolii datorita intarzierii cu care sunt aduse 
materialele; 
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 Lipsa de formare in initierea, proiectarea, implementarea programelor de parteneriat 
international; 

 Baza materiala insuficienta pentru desfasurarea unor activitati extrascolare. 
Oportunitati: 

 Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor in scoala; 

 Interesul elevilor de a se implica in cât mai multe activitati extrascolare; 

 Interesul crescut al unor familii pentru ridicarea nivelului la invatatura al elevilor si 
pentru reusita lor; 

 Disponibilitatea si responsabilitatea unor institutii importante de a veni in sprijinul 
scolii (Primaria, Politia, institutiile culturale); 

 Interesul universitatilor de a-si prezenta oferta educationala; 
Amenințări: 

 Slaba motivare a cadrelor didactice din cauza salariilor mici, uneori, motivatia fiind 
slaba diferentiere a salariilor in functie de prestatia efectiva a fiecaruia; 

 Venituri bugetare insuficiente pentru dezvoltarea bazei materiale a scolii; 

 Absenta unui cadru legislativ care sa reglementeze activitatea educativă 
extrascolara; 

 Dezavantajul creat de programele scolare incarcate, care nu permit dezvoltarea 
componentei educative; 

 Criza de timp a parintilor, datorata situatiei economice, conduce la o slaba 
suparaveghere a copiilor si la o redusa implicare in viata scolii; 

 Lipsa resurselor materiale extrabugetare datorata neimplicarii agentilor economici; 

 Oferta negativa a strazii, mass-media. 
 

Diriginții în anul școlar 2014-2015 

 
Nr crt  

 
Numele şi prenumele  

 
Clasa 

Efectiv 
 elevi 

 
Sala  
de  

clasă 

 

1.  Stretcu Daniel V A 26 20 şcoală 

2.  Georgescu Nicolina V B 34 15 şcoală 

3.  Balasoiu Radu VI A 31 5 şcoală 

4.  Giuică Adriana VI B 32 13 şcoală 

5.  Tătucu Mariana VII A 34 4 şcoală 

6.  Creţescu Rodica VII B 34 11 şcoală 

7.  Petrescu Magelona VIII A 33 19 şcoală 

8.  Stretcu Simona VIII B 30 23 şcoală 

9.  Arbănaşi Ofelia IX A 30 17 internat 

10.  Bordea Irinela IX B 30 9 internat 

11.  Rădulescu Ioana IX C 29 5 internat 
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12.  Pitic Anca IX D 28 12 internat 

13.  Vasilcanu Florentina IX E 31 6 internat 

14.  Genovu Camelia IX F 30 11 internat 

15.  Căpraru Dorel IX G 24 3 internat 

16.  Șalapa Daniel IX H 26 14 internat 

17.  Gherban Corina X A 32 8 internat 

18.  Serban Otilia X B 32 19 internat 

19.  Anastasescu Sergiu X C 33 1 internat 

20.  Ţuineac Mihaela X D 28 13 internat 

21.  Dănoiu Elena X E 26 18 internat 

22.  Ungureanu Octavian X F 32 Med 1 internat 

23.  Chiriş Graţiela X G 23 2 internat 

24.  Moşteoru Roxana X H 25 7 internat 

25.  Mustaţă Rodica XI A 30 17 şcoală 

26.  Bărbulescu C. XI B 32 10 şcoală 

27.  Nicu Simona XI C 30 15 internat 

28.  Lupu Razvan  XI D 34 8 şcoală 

29.  Ciurel Mirela XI E 31 18 şcoală 

30.  Roşu Maria XI F 30 18 internat 

31.  Nănuţi Adriana XI G 20 4 internat 

32.  Băltărete Ion XI H 17 16 internat 

33.  Giurgi Paul XII A 34 1 şcoală 

34.  Stăiculescu Leontin XII B 36 14 şcoală 

35.  Moacă Merima XII C  36 22 şcoală 

36.  Nedeianu Dănuț XII D 29 25 şcoală 

37.  Gingu Dumitru XII E 22 26 şcoală 

38.  Encioiu Elena XII F 23 2 școală 

39.  Firi Iuliana XII G 28 21 şcoală 

40.  Matei Lia Elena XII H 30 24 şcoală 
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IV.2.  REPARTIZAREA RESPONSABILITĂȚILOR 
 

Repartizarea responsabilităților s-a realizat prin planul managerial unic precum și prin decizii 
de competențe și fișa postului. La începutul anului şcolar 2014 – 2015, au fost desemnaţi 
responsabilii de compartimente, şefii de comisii metodice și diriginţii.  

Repartizarea responsabilităţilor pentru celelalte compartimente s-a facut prin fişa postului, 
pentru fiecare salariat. S-a operaționalizat fişa postului pentru fiecare profesor. În Fişa cadru 
de evaluare au fost stabilite domeniile evaluării şi criteriile de performanţă, cu punctajul 
maxim ce poate fi acordat, conform OMECTS 6143/2011 și OMEN 3597/2014. Fișa cadru de 
evaluare a fost completată cu indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui criteriu stabilit în 
C.A. şi punctajele detaliate pe indicatori, aprobate în şedinţa CA. S-a elaborat, de asemenea, 
fișa postului pentru directorul adjunct și pentru fiecare şef de comisie metodică.  

Au fost repartizate responsabilităţile pentru fiecare membru al Consiliului de administrație, al 
Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității și al Consiliului curricular.S-au stabilit în 
sarcinile elevului de serviciu şi ale profesorului de serviciu, care au fost apoi aprobate în 
Consiliul de administraţie, anexe la Procedura de serviciu pe școală. 

Actele decizionale au fost emise în spiritul normelor legislative și regulamentare, în baza 
hotărârilor adoptate de Consiliul profesoral și Consiliul de administrație, ceea ce a făcut ca 
acestea să aibă asigurată transparența necesară și să nu stârnească controverse. Datorită 
implementării sistemului muncii pe catedre și comisii metodice, a funcționat o bună 
comunicare cu acestea și, adesea, deciziile specifice la nivelul acestora au fost luate în 
catedră /comisie. 

IV.3. FUNCŢIONAREA COMISIILOR ŞI COMITETELOR LICEULUI 
 

IV.3.1. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII 
 
1. Atribuţiile generale ale CEAC: 
- gestionează dovezile; 
- realizeaza raportul de autoevaluare al instituției; 
- întocmeşte planul de îmbunătăţire; 
- păstrează legătura cu ARACIP; 
- informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii; 
- elaboreaza si ofera consultatii pentru realizarea procedurilor care stau la baza intregii 
activitatidesfasurate in institutia de invatamant; 
- identifică punctele tari şi punctele slabe; 
- realizeaza, aplica, interpreteaza chestionare adresate tuturor factorilor implicati in educatie; 
 
2. Direcţii ale activităţii în anul şcolar 2014 – 2015: 
 
Realizarea de catre membrii Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii „Raportul 
anual de evaluare interna 2013-2014”.Raportul finalizat a fost adus la cunoştinţa tuturor 
beneficiarilor prin afişare la loc vizibil.Autoevaluarea a fost realistă şi obiectivă, cu scopul de 
a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de asancţiona, asigurându-se astfel autoreglarea, 
optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltăriiinstituţiei. Realizarea raportului de 
autoevaluare, s-a bazat pe feedback-ul permanent realizat cutoţi factorii implicaţi în acest 
proces şi ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel căautoevaluarea a devenit un 
proces interactiv, conştient şi responsabil; 
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S-au stabilit principalele directii pentru realizarea de noi proceduri pentru toate 
compartimentele,omogenizarea procedurilor deja existente, pentru punerea în practică a 
politicilor educaţionale,respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii 
în învăţământ. Cele maimulte proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu 
legislaţia privitoare laînvăţământul preuniversitar; 
 
Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii a corelat prevederile Planului Managerial si 
astabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planul de îmbunătăţire. Elaborarea 
planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe existente.Indicatorii 
deperformanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea, 
desfăşurarea şimonitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor. 
 
3. Noi puncte de acţiune – propuneri pentru  anul școlar 2015-2016: 
 

 Realizarea unui Manual de proceduri prin identificarea procedurilor - cheie în CEAC 
şieficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, 
simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel încât să se creeze un echilibru 
între decizia centralizată şi cea autonomă; 

 Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor 
legate decultura calităţii în rândul cadrelor didactice;  

 Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; 

 propunereaunor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei 
autoevaluării, amanagementului documentelor de interes general şi, mai ales, a 
implementării programelor de îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării 
periodice ; 

 Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a 
exemplelor de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii 
curriculare (pe orizontală şi verticală); 

 Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării 
şiimplementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere; 

 Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe 
elev şi a orelordemonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea 
exemplelor de bună practică; 

 Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor 
de progress şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind 
progresul şcolar la nivelul liceului. 

 
 

IV.3.2.ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE 

IV.3.2.1.COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
 
Obiectivele catedrei de matematica-informatica pentru anul scolar 2014-2015: 
 

 Parcurgerea ritmica si integral a materiei prevazute in programa scolara la toti anii de studiu; 

 Intocmirea planificarilor calendaristice; 

 Elaborarea programelor si planificarilor pentru optionalele de matematica si suporturile de 
curs aferente; 

 Administrarea de baterii de teste initiale pentru clasele a V-a si a IX-a, pentru a vedea nivelul 
de pregatire a elevilor acestor clase si pentru a se lua eventualele masuri de ameliorare; 
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 Selectarea elevilor capabili de performanta si intocmirea bazei de date aferente; 

 Pregatirea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a in vederea sustinerii examenului de evaluare 
nationala respectiv sustinerea cu succes a examenului de bacalaureat si a examenului de 
atestare profesionala pe informatica; 

 Pregatirea elevilor din clasa a VI-a in vederea sustinerii examenului de evaluare nationala; 

 Pregatirea elevilor capabili de performanta in vederea obtinerii unor rezultate superioare la 
concursurile de matematica/informatica judetene, interjudetene, internationale; 

 Depistarea elevilor care intampina dificultati in asimilarea cunostintelor si intelegerea 
notiunilor la disciplinele matematica, informatica si TIC, monitorizarea acestora si acordarea 
de sprijin in vederea evitarii abandonului scolar si a situatiei de corigenta la aceste discipline; 

 Continua perfectionare metodica si stiintifica a membrilor catedrei prin participarea la 
activitatile cercurilor pedagogice, publicari de articole metodico-stiitifice, sustinerea de grade 
didactice. 
  
Analiza SWOT 
Puncte tari: 
  -existenta in catedra de matematica a 8 profesori de matematica si 4 profesori de 
informatica cu gradul I. 
   -participarea profesorilor la activităţi de perfecţionare 
   -stabilirea unor obiective concrete la nivelul catedrei de matematica: creşterea mediei de 
promovare la disciplina matematica la evaluare nationala si bacalaureat si utilizarea 
metodelor de predare-învăţare active, centrate pe elev. 
   - Interesul membrilor comisiei pentru autoperfecţionare 
- Dotarea materială bună a cabinetelor şi laboratoarelor cu calculatoare şi alte echipamente 
- Rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat la disciplina matematică 
- Preocuparea membrilor comisiei pentru dezvoltarea spiritului de competiţie al elevilor în 
special cu ei înşişi 
- Rezultate bune obţinute la Examenul pentru certificarea competenţelor profesionale; 
- Cooptarea membrilor catedrei în diferite funcţii şi comisii din cadrul scolii şi din cadrul ISJ. 
Puncte slabe: 
- superficialitate din partea elevilor; 
- număr mic de premii la etapele nationala si internationala ale olimpiadelor şcolare 
Oportunităţi: 
- susţinerea catedrei de matematica din partea echipei manageriale a liceului; 
- interesul elevilor pentru pregatirea in vederea participarea acestora la concursuri, activităţi 
extraşcolare. 
- posibilitatea implicării elevilor şi profesorilor şi în alte tipuri de concursuri, competiţii şi 
activităţi  şcolare 
 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATELA NIVELUL CATEDREI  
PLAN DE ACTIVITATE AL CATEDREI MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

 
Nr. Obiective Termen Responsabil Notă privind 

realizarea 

1 Sarcinile ştiinţifico-didactice ale catedrei pentru 
anul 2013-2014. 
•Elaborarea planificării anuale şi semestriale în 
acord cu metodologia recomandată şi 
actualizarea ei 
•Elaborarea planificării unităţilor de învăţare în 
acord cu metodologia recomandată şi 
actualizarea ei 
•  Intocmirea planului activităţilor extracurriculare 

Septembrie prof. Tatucu M. 
 
membrii catedrei 
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pentru anul şcolar 2014-2015 în corelare cu 
obiectivele curriculare, nevoile şi interesele 
elevilor şi planul managerial al unităţii. 
• Elaborarea  subiectelor pentru testarea initiala 
a elevilor, verificarea lucrarilor, analiza 
rezultatelor globale ale claselor, problemele 
tipice existente si masuri de remediere ale lor 
Participarea membrilor catedrei in consiliile de 
conducere la nivel de scoala, 
Judetean, national: 
membru al Consiliului Consultativ al profesorilor 
de matematica din judetul MH 
membru al Consiliului de Administratie al CNGT 
membru in biroul SSMR- filiala Mehedinti 
metodisti ISJ MH 
intocmirea orarului scolii 
redactor al revistei RMN 
Dezvoltarea predarii asistate de calculator 
Activitati de analiza a ranndamentului scolar 

 
 
 
 
prof. Nedeianu 
D. 
prof. Tatucu M. 
prof. Nedeianu 
D. 
prof. Stretcu D. 
Ungureanu O. 
Tatucu M. 
Prof. Dan D. 
 
Prof. Serban O. 
 
Membrii catedrei 

2 • Administrarea si actualizarea permanenta a 
site-ului scolii - www.cngt.ro 

• Masuri compensatorii care sa conduca la 
eliminarea fenomenului: „Corigenta” 

• Sustinerea activitatailor in Centrul de 
Performanta (informatica) 

• Pregatirea elevilor de la clasele din catedra, 
capabili de performanta 

• Contributie la realizarea nr.14/2014 al revistei 
R.M.M-Mh. 

• Sustinirea de lectii deschise in cadrul catedrei 
de matematica: „Siruri remarcabile” 

Octombrie 
 
Tot anul 
2014-2015 

prof. Cretescu 
R. 
prof. Popescu R. 
Prof. Coord. 
Barbulescu A. 
Prof. Cretescu R 
prof. de 
matematica. 
Prof. Tatucu M. 
 

 
 
 
 
 
 
Cls. A XI-a E 

3 • Organizarea sesiunilor de examinare ECDL si 
coordonarea activitatii centrului de examen 
ECDL 

• Proiectul „Initierea copiilor in spiritul valorilor 
democratice si ale drepturilor lor”, cu ocazia 
Zilei Internationale a drepturilor copilului, 20 
nov 1989 

• Participarea la Olimpiada de lingvistica- etapa 
judeteana- 22 nov 2014 

• Sustinerea de lectii deschise in cadrul catedrei 
de matematica: „Elementul absorbant dintr-o 
lege de compozitie” 

• Participarea la concursul de matematica 
„Lumina Math” 

Noiembrie prof. Cretescu R 
si 
prof. Roman M 
Prof. Tatucu M 
Prof. Popescu R 
Prof. Nedeianu 
D. 
 
Prof. Tatucu M 
Prof. Stretcu D 

 
 
Cls. A VII-a A 
 
Cls. A XII-a F 
 
22 nov 2014 

4 • pregătirea suplimentară cu elevii în vederea 
desfăşurării olimpiadelor si concursurilor 
şcolare 

• Participarea cadrelor didactice la perfectionarile 
realizate la nivel judetean si national: 
consfatuiri, comisii metodice, perfectionari 

• Organizarea concursurilor acad.net, competite 
nationala in cadrul careia concureaza elevii din 
liceu, clasele IX-XII 

• Proiect de mentoring educational de 
matematica „Activitati de pregatire a elevilor 
din clasele de gimnaziu pentru Concursurile 

Decembrie membrii catedrei 
 
 
 
Prof. Barbulescu 
A 
 
Mentori: Tatucu 
M, 
Popescu R., 
Stretcu D, 
Ungureanu O. 

 

http://www.cngt.ro/
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Nationale COMPER” 

5 • Participarea la proiectul „Fiecare este special –
integrarea copiilor cu CES” 

• Multiplicarea activitatilor cu rol educativ si de 
formare in spiritul principiilor si practicilor 
societatii democratice si a economiei de piata 

• Organizarea olimpiadei de matematica, etapa 
pe scoala 

• Sustinerea de lectii deschise in cadrul catedrei 
de matematica: „Plane perpendiculare” 

Ianuarie prof. Creţescu R 
Prof. Serban O. 
 
Profesorii de 
mate 
Prof. Ungureanu 
O 

 
 
 
Cls. A VIII- A 

6 • Participarea la proiecte de voluntariat 
• Susţinerea de lecţii deschise în cadrul catedrei 

de matematică: „Calcularea unor limite de siruri 
speciale” 

• Organizarea olimpiadei de matematica si 
informatica, etapa locala 

Februarie membrii catedrei 
prof. Stretcu D. 
 
Membrii catedrei 

 
Articol publicat in 
RMM nr.14/2014 
 

7 • Organizarea unei simulari pentru examenul de 
evaluare nationala si bacalaureat 

• Susţinerea de lecţii deschise în cadrul catedrei 
de matematică: „Aplicatii ale trigonometriei in 
geometrie” 

Martie membrii catedrei 
 
Prof. Dan D 

 
 
Cls. a IX- a H 

8 • Continuarea desfasurarii proiectului  “Muzica 
raţiunii”, editia a V-a, proiect transdisciplinar 

• Implicare directa a profesorilor catedrei in 
activitatile proiectului „Scoala altfel” 

• Activitati de promovare a matematicii si OSP: 
-vizite la universitati 
-intalniri cu profesori universitari 
-intalniri cu fosti elevi, actuali studenti la facultati 
de prestigiu din tara si strainatate 
Sustinerea de referate la nivelul catedrei: 
„Infinitul Matematic” 

Aprilie membrii catedrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Popescu 
R. 

 
 
 
 
In perioada 
„Scoala altfel” 

9 • Elaborarea unei broşuri care să conţină scurte 
caracterizări ale meseriilor studiate în unitate şi 
a aptitudinilor necesare învățării şi practicării 
acestora, care să însoţească oferta 
educaţională 

• Susţinerea de referate la nivelul catedrei:”Să ne 
reamintim de marii noștri matematicieni: 75 de 
ani de la moartea lui Gheorghe Țițeica “ 

• Organizarea examenului de atestat pentru 
clasele de matematica-informatica 

 

Mai membrii catedrei 
 
 
 
prof. Popescu R. 
Membrii catedrei 

 

10 • Analiza rezultatelor activităţii ştiinţifico-didactice 
a catedrei în anul scolar 2014-2015.  

• Aprobarea raportului de autoevaluare a 
activităţii catedrei.  

• Planificarea prealabilă a orelor pentru anul 
scolar 2015-2016 

Iunie membrii catedrei  

 
Activitati de analiza a randamentului scolar: 
1.Discutarea incadrarii si proiectarea activitatilor 
-Distribuirea intocmirii programelor si planificarilor: Tatucu M (1-13 sep 2014) 
-Analiza rezultatelor de la Evaluarea nationala si Bacalaureat (septembrie) 
2.Analizarea manualelor si culegerilor care vor fi folosite la clasa: Popescu R, Stretcu D 
(octombrie) 
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3.Analiza rezultatelor de la testele initiale si stabilirea de strategii de predare: Nedeianu D, 
Vasilcanu F. (noiembrie) 
4.Metode de pregatire a elevilor de performanta: Ungureanu O (ianuarie) 
5.Analiza rezultatelor obtinute la faza locala a olimpiadei de matematica: Tatucu M 
(februarie) 
6.Metode si tehnici eficiente de predare a matematicii: Popescu R (martie) 
7.Dezbaterea subiectelor date la faza nationala de matematica: Stretcu D, Nedeianu D 
(aprilie) 
8.Stabilirea temelor referatelor pentru Zilele Liceului: Dan D, Capraru D (aprilie-mai) 
9.Discutarea rezultatelor obtinute la simulari si trasarea sarcinilor de remediere: profesorii 
care predau la clasele terminale. 
 

PROGRAMUL PREGĂTIRILOR SUPLIMENTARE PENTRU BAC/EVALUARE 
NAŢIONALĂ 

În urma evaluării testelor inițiale, urmărind nivelul competențelor dobândite de elevi, s-a 
constatat că elevii au deficiențe care vor fi corectate in vederea obtinerii progresului şcolar 
prin pregătirea pentru testările/ examenele naţionale :  
 

 
PARTICIPAREA LA CONCURSURI/OLIMPIADE – REZULTATE 

Lista nominală a elevilor participanți la etapa locală  
a Olimpiadei de Matematică care au fost declarați calificați la etapa judeţeană 

Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume 

Ora de consiliere şi 
orientare/interval 
orar 

Lectorate cu 
părinţii/interval orar 

Pregătire pentru 
examene 
naţionale/interval 
orar 

Pregătire pentru 
olimpiade şi 
concursuri/interval 
orar 

1. 
Draga Tătucu 
Mariana 

joi 
8.00 – 9,00 

vineri 
12.00 -13.00 

marti,joi 
7.00 – 8.00 

Luni; miercuri,vineri 
7.00 – 8.00 

2. 
Vasilcanu 
Florentina 

Marti 
7,00- 8,00 

Joi 
14,00- 15,00 

joi 
7.00 – 8.00 

miercuri 
7.00 – 8.00 

3. 
Ungureanu 
Octavian 

Vineri 
7,00-8,00 

miercuri 
12.00 – 13.00 

marti 
7.00 – 8.00 

joi 
7,00-8,00 

4. 
Capraru 
Dorel 

Joi 
7,00- 8,00 

Luni 
14,00- 15,00 

- 
vineri 
7,00- 8,00 

5. Stretcu Daniel 
marti 
11.00 -12.00 

marti 
13.00 – 14.00 

miercuri 
13,00- 14,00 

vineri 
13.00  - 14.00 

6. Dan Daniel - - - 
Luni 
13,00- 14,00 

7. Nedeianu Dan 
Miercuri 
7,00- 8,00 

Miercuri 
13,00- 14,00 

Miercuri 
14,00- 15,00 

Luni 
7,00- 8,00 

8. 
 Roman 
Mihaela 

marţi 
14.00 – 15.00 

marti 
13.00 – 14.00 

luni 
14.00 – 15.00 

vineri 
13.00 – 14.00 

9. 
Creţescu 
Rodica 

miercuri 
9.00 – 10.00 

Miercuri 
9.00 – 11.00 

Joi 
7,00- 8,00 

joi 
14.00 – 15.00 

10. 
Bărbulescu 
Anca 

-- - - 
vineri 
12,00- 14,00 
 

11.  
Serban Otilia 
Ramona 

 Joi 
14,00- 15,00 

 Joi 
15,00- 16,00 

Luni 
12,00-13,00 

Luni 
13,00-14,00 

12.  
Rădulescu 
Ioana 

Luni 
14,00-15,00 

Miercuri 
14,00- 15,00 

- 
Marti 
7,00- 8,00 
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Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elev Clasa Profesorul de la clasa Profilul Punctaj 

1 Mironica Oana-Loredana IX Capraru Dorel Matematica-informatica 20 

2 
Patuleanu Ioana Maria 
Paraschiva IX Nedeianu Dan Matematica-informatica 19 

3 Draghici Valentin Gabriel IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 17 

4 Georgescu Octavian-Gabriel IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 17 

5 Iacobescu Floarea IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 17 

6 Prundeanu Liviu Andrei IX Nedeianu Dan Matematica-informatica 17 

7 Stioiu Denis-Adrian IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 17 

8 Baltatanu Narcis-Daniel IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 16 

9 Pondila Emilian-Claudiu IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 16 

10 Pruna Espera Lidia IX Capraru Dorel Matematica-informatica 16 

11 Sbircea Vlad-Robert IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 16 

12 Badi Mihai Adrian IX Nedeianu Dan Matematica-informatica 15 

13 
Bondoc Popescu Marcian 
Petrut IX Nedeianu Dan Matematica-informatica 15 

14 Ciudoiu Adelin IX Nedeianu Dan Matematica-informatica 15 

15 Dumitrescu Bogdan Doru IX Capraru Dorel Matematica-informatica 15 

16 Sbircea Anidora IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 15 

17 Zimta Ionut Andrei IX Nedeianu Dan Matematica-informatica 15 

18 Dinca Ana-Maria Loredana IX Capraru Dorel Matematica-informatica 14 

19 Mucioniu Ionut-Andrei IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 14 

20 Trandafir Oliviu-Adrian IX Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 14 

       
      

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elev Clasa Profesorul de la clasa Profilul Punctaj 

1 Bazavan Andra X Ungureanu Octavian Matematica-informatica 21 

2 Bala Andreea Marina X Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 20 

3 Ciurel Iulia X Capraru Dorel Matematica-informatica 20 

4 Calagiu Andreea Alexandra X Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 19 

5 Bejenaru Emanuel X Ungureanu Octavian Matematica-informatica 18 

6 Mirea Raluca Mihaela X Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 18 

7 Cazacu Vladimir X Ungureanu Octavian Matematica-informatica 17 

8 Serban Bianca Marielena X Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 17 

9 Pirvuletu Adriana X Capraru Dorel Matematica-informatica 16 

10 Gustea Roxana Ofelia X Capraru Dorel Matematica-informatica 15 

11 Tanasie Alexandru X Vasilcanu Florentina Matematica-informatica 15 

12 Turcu Albert-Madalin X Capraru Dorel Matematica-informatica 14 
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Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elev Clasa Profesorul de la clasa Profilul Punctaj 

1 Meterez Alexandru XI Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 25 

2 Badea Simona XI Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 24 

3 Rusu Stefania XI Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 23 

4 Tipsie Andrei Gabriel XI Nedeianu Dan Matematica-informatica 23 

5 Oichea Adrian XI Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 22 

6 Antonie Ion-Gabriel XI Capraru Dorel Matematica-informatica 20 

7 Dumitrele Diana XI Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 19 

8 Opranescu Veronica XI Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 19 

9 Oproiu Stefan XI Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 19 

10 Blagoe Oana XI Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 17 

11 Sandu Gabriel XI Stretcu Daniel Matematica-informatica 15 

12 Avram Iulian Constantin XI Stretcu Daniel Matematica-informatica 14 

13 Filip Catalin XI Capraru Dorel Matematica-informatica 14 

14 Rotaru Rares XI Capraru Dorel Matematica-informatica 14 

      Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elev Clasa Profesorul de la clasa Profilul Punctaj 

1 Neciu Denisa XII Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 28 

2 Glavan Steliana XII Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 23 

3 Barzuica Alexandru XII Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 16 

4 Dirpes Iulian XII Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 15 

5 Nicolicioiu Armand XII Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 15 

6 Calofir Ionut Petrisor XII Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 14 

7 Enculescu Razvan XII Draga Tatucu Mariana Matematica-informatica 14 

Lista nominală a elevilor participanți la etapa locala a Concursului de Matematică aplicată "Adolf Haimovici" care 
au fost declarați calificați la etapa judeteana 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elev Clasa Profesorul de la clasa Profilul Punctaj 

1 Neo Ionut Gabriel IX Vasilcanu Florentina Stiinte ale naturii 18 

2 Videscu Andrada Iasmina IX Vasilcanu Florentina Stiinte ale naturii 18 

3 Vecea David Danut IX Vasilcanu Florentina Stiinte ale naturii 17 

4 Daogaru Claudiu Catalin IX Vasilcanu Florentina Stiinte ale naturii 16 

5 Draghici Gabriela Amira IX Vasilcanu Florentina Stiinte ale naturii 15 

6 Steflea Andreea Alexandra IX Vasilcanu Florentina Stiinte ale naturii 14 
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Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elev Clasa Profesorul de la clasa Profilul Punctaj 

1 Busoi Ileana Gabriela  XII Nedeianu Dan Stiinte ale naturii 23 

 
 

Rezultatele Concursului “Lumina Math”   2014-2015  
Editia a XVIII-a  22 noiembrie 2014 

 
 

 
 
 

 
Rezultatele Concursului Comper Matematica Editia 2014-2015 

Etapa I - 23 ianuarie 2015 
 
 

Numele si prenumele elevului Clasa Profesorul de la clasa Premiu 

CHERESDI DORU VII Draga Tatucu Mariana II 

DRAGHICI DANIELA VII Draga Tatucu Mariana III 

BORA ANA-MARIA VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

FRATILA CORAVU ROXANA VALERIA VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

PARVU DENISA VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

POPESCU STEFAN DANIEL VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

JIANU DIANA FLORENTINA VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

NISTOR SARA VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

SIRBU COSMIN CONSTANTIN VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

SMELTER CRISTIAN MARIAN VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

TUDOSIE CATALINA BIANCA VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

CIOROIANU PAVEL RARES V Stretcu Daniel I 

MIHAESCU RAZVAN ANDREI V Stretcu Daniel III 

POPESCU NARCIS SERBAN V Stretcu Daniel III 

ROSOGA EDUARD V Stretcu Daniel Mentiune 
 
 
 
 
 

Numele si prenumele elevului Clasa Profesorul de la clasa Premiu 

CIOROIANU PAVEL RARES V Stretcu Daniel III 

MIHESCU RAZVAN ANDREI V Stretcu Daniel Mentiune 

CHERESDI DORU VII Draga Tatucu Mariana III 

JIANU DIANA FLORENTINA VII Draga Tatucu Mariana Mentiune 

FLOREA ANDREI BOGDAN VIII Stretcu Daniel III 

SCAUERU EDUARD VIII Stretcu Daniel Mentiune 

STRETCU MIHAI CATALIN VIII Stretcu Daniel Mentiune 
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Cursuri de perfectionare ale membrilor comisiei 
 

1) Activități în comisii la nivel județean : 
- nominaliazaţi ca metodişti ai ISJ Mehedinţi: prof. Ungureanu Octavian, prof. Căpraru Dorel, 
prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana; 
- nominalizat ca membru în Consiliul Consultativ al  I.S.J.Mehedinți , disciplina matematică, 
în anul școlar 2014-2015 (decizie 655/22.09.2014). prof. Dan Nedeianu; 
- vicepreședinte în Comitetul Director al S.S.M.R., filiala Mehedinți (alegeri 18.12.2014) prof. 
Dan Nedeianu; 
- evaluator la Olimpiada de Lingvistică (faza județeană) din 22.11.2014 , desfășurată la 
C.N.Țițeica. prof. Dan Nedeianu, prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana; 
- evaluator la Concursul Comper –Matematică  2014-2015, etapa I , din 23.01.2015, concurs 
desfășurat în parteneriat cu Fundația pentru Științe și Arte -Paralela 45 (C.N.Țițeica), prof. 
Ungureanu Octavian, prof. Căpraru Dorel, prof, Popescu Rodica,  prof. Dan Nedeianu, prof. 
Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana 

2) Activități perfecționare, simpozioane, proiecte: 
- participarea la proiectul Didactino – Formarea inovativă pentru valoare şi performanţă în 
carieră didactică,  prof. Ungureanu Octavian,  prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu 
Mariana, prof. Şerban Otilia; 
- proiect de Mentoring educaţional „Vreau să fiu campion” prof. Ungureanu Octavian, prof. 
Căpraru Dorel, prof, Popescu Rodica,  prof. Dan Nedeianu, prof. Stretcu Daniel, prof. Draga 
Tătucu Mariana, prof. Vasilcanu Florentina; 
- participare la Simpozionul Internațional ,,Calculatorul în secolul XXI “, din 08.11.2014 , 
organizat de C.N. Informatică ,,Matei Basarab”, Rm.Vâlcea prof. Dan Nedeianu; 
- organizare şi participare proiect ,,Drepturile elevului “ C.N. Țițeica, în parteneriat cu Liceul 
de arte  “I. Șt. Paulian” (derulat începând cu octombrie 2014) prof. Ungureanu Octavian,  
prof. Dan Nedeianu, prof, Popescu Rodica, prof. Draga Tătucu Mariana; 
- participare la Cercul Pedagogic al profesorilor de matematică-liceu , 14 noiembrie 2014 , 
Colegiul Tehnic  ,,Decebal”. prof. Ungureanu Octavian, prof. Căpraru Dorel, prof, Popescu 
Rodica,  prof. Dan Nedeianu, prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana, prof. 
Vasilcanu Florentina; 
- participarea la simpozionul judeţean “Unirea - idealul naţional al românilor”, prof. Draga 
Tătucu Mariana 
- participare la cursul de formare profesională Comperform - Dezvoltarea Competentelor 
cheie pentru un parcurs scolar performant,  prof. Creţescu Rodica, prof. Şerban Otilia; 
- participare cursul de  formarea in utilizarea instrumentelor on-line in educatie, in cadrul 
proiectului Google for Education,  prof. Creţescu Rodica 
 - participarea la simpozionul cu tema „Calculatorul in secolul 21” – Ramnicu Valcea, 
decembrie 2014,  prof. Creţescu Rodica, prof. Şerban Otilia; 
- participare la simpozionul "Micul Gates" cu tema "Teste psihologice de autocunoaștere", 
prof. Roman Mihaela 
- participare la cursul "Google Apps for Education",  prof. Roman Mihaela 
- împreună cu un grup de elevi ai clasei a XII-a B au fost realizate revistele online GTNews 
nr 7 si 8http://www.jil.st/YTgNwj, http://www.jil.st/kd5PZe, prof. Roman Mihaela. 
 

3) Cărti , articole , colaborare cu reviste școlare : 
- publicare culegere ,,Matematică -clasele IV-VI , Olimpiade și concursuri școlare 2014 , 
Editura Paralela 45, noiembrie 2014, prof. Dan Nedeianu 
-publicare culegere ,,Matematică -clasele VII-VIII , Olimpiade și concursuri școlare 2014 , 
Editura Paralela 45, noiembrie 2014, prof. Dan Nedeianu 
-publicare culegere ,,Matematică-clasele IX-XII , Olimpiade și concursuri școlare 2014 , 
Editura Paralela 45, decembrie 2014, prof. Dan Nedeianu 

http://www.jil.st/YTgNwj
http://www.jil.st/kd5PZe
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-problemă propusă la concursul interjudețean ,,Jose Marti” , clasa VIII , concursul școlii 
gimnaziale nr. 56, București , din 24.01.2015, prof. Dan Nedeianu 
- problemă propusă în G.M. 1/2015 (supliment), ianuarie 2015, prof. Dan Nedeianu 
- probleme propuse în revista ,,Alpha” ,nr 2/2014 , Craiova , Editura Reprograph (noiembrie 
2014), prof. Dan Nedeianu, prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana, prof. Căpraru 
Dorel. 
-  probleme propuse în revista ,,Minimath “ , nr. 2/2014 , Craiova , Editura Valeriu  (noiembrie 
2014), prof. Dan Nedeianu, prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana, prof. Căpraru 
Dorel. 
- probleme propuse în revista  ,,R.M.M. Mehedinți “ , nr.14 , noiembrie 2014, prof. Dan 
Nedeianu, prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana. 
-articole  în revista R.M.M.  Meheninți 2014 , prof. Dan Nedeianu, prof. Stretcu Daniel, prof. 
Draga Tătucu Mariana. 
-colaborator  la revista  “R.M.T.” , Timișoara, prof. Dan Nedeianu 
-membru în colectivul de redacție al revistei  “R.M.M. Mehedinți”,  prof. Ungureanu Octavian,  
prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana. 
 
Activităţi  extracurriculare 
Au fost implementate la nivelul Comisiei Metodice de Matematică – Informatică următoarele 
proiecte: 
1. Proiect educaţional: Sărbătorile de iarnă la olteni – coordonator Creţescu Rodica; 
2. Proiect de Mentoring educaţional “Vreau să fiu campion” – membrii catedrei de 
matematică; 
3. Proiect Educaţional „Iniţierea copiilor în spiritul valorilor democratice şi ale drepturilor lor” 
prof. Popescu Rodica; 
4. Proiect de parteneriat educaţional – prof. Ungureanu Octavian, prof. Dan Nedeianu, prof. 
Draga Tătucu Mariana, prof. Popescu Rodica; 
 

 

IV.3.2.2. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE CHIMIE, FIZICĂ ȘI BIOLOGIE 
 
Obiectivele catedrei de fizica-chimie-biologie pentru anul scolar 2014-2015: 
 

 Parcurgerea ritmica si integral a materiei prevazute in programa scolara la toti anii de studiu; 

 Intocmirea planificarilor calendaristice; 

 Elaborarea programelor si planificarilor pentru optionalele de astronomie si suporturile de 
curs aferente; 

 Administrarea de baterii de teste initiale pentru clasele a V-a si a IX-a, pentru a vedea nivelul 
de pregatire a elevilor acestor clase si pentru a se lua eventualele masuri de ameliorare; 

 Selectarea elevilor capabili de performanta si intocmirea bazei de date aferente; 

 Pregatirea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a in vederea sustinerii a examenului de 
bacalaureat  

 Pregatirea elevilor din clasa a VI-a in vederea sustinerii examenului de evaluare nationala; 

 Pregatirea elevilor capabili de performanta in vederea obtinerii unor rezultate superioare la 
concursurile de fizica-chimie-biologie judetene, interjudetene, internationale; 

 Depistarea elevilor care intampina dificultati in asimilarea cunostintelor si intelegerea 
notiunilor la disciplinele fizica-chimie-biologie monitorizarea acestora si acordarea de sprijin 
in vederea evitarii abandonului scolar si a situatiei de corigenta la aceste discipline; 

 Continua perfectionare metodica si stiintifica a membrilor catedrei prin participarea la 
activitatile cercurilor pedagogice, publicari de articole metodico-stiitifice. 
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Analiza SWOT 
Puncte tari: 
  -existenta in catedra mentionata a 5 profesori de fizica, 3 profesori de chimie si 3 de 
biologie cu gradul I 
   -participarea profesorilor la activităţi de perfecţionare 
   -stabilirea unor obiective concrete la nivelul catedrei: creşterea mediei de promovare la 
disciplinele fizica -chimie -biologie la bacalaureat si utilizarea metodelor de predare-învăţare 
active, centrate pe elev. 
   - Interesul membrilor comisiei pentru autoperfecţionare 
- Dotarea materială bună a cabinetelor şi laboratoarelor cu calculatoare şi alte echipamente 
- Rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat la disciplina fizica-chimie-biologie 
- Preocuparea membrilor comisiei pentru dezvoltarea spiritului de competiţie al elevilor în 
special cu ei înşişi 
- Cooptarea membrilor catedrei în diferite funcţii şi comisii din cadrul scolii şi din cadrul ISJ. 
Puncte slabe: 
- superficialitate din partea elevilor 
- număr mic de premii la etapele nationala si internationala ale olimpiadelor şcolare 
Oportunităţi: 
- susţinerea comisiei metodice din partea echipei manageriale a liceului; 
- interesul elevilor pentru pregatirea in vederea participarea acestora la concursuri, activităţi 
extraşcolare. 
- posibilitatea implicării elevilor şi profesorilor şi în alte tipuri de concursuri, competiţii şi 
activităţi  şcolare. 
 
 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVELUL CATEDREI 
PLAN DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE DE FIZICA –CHIMIE-BIOLOGIE 

 
Nr. Obiective Termen Responsabil Notă privind 

realizarea 

1 Sarcinile ştiinţifico-didactice ale catedrei pentru anul 
2014-2015. 
•Elaborarea planificării anuale şi semestriale în acord cu 
metodologia recomandată şi actualizarea ei 
•Elaborarea planificării unităţilor de învăţare în acord cu 
metodologia recomandată şi actualizarea ei 
•  Intocmirea planului activităţilor extracurriculare pentru 
anul şcolar 2014-2015 în corelare cu obiectivele 
curriculare, nevoile şi interesele elevilor şi planul 
managerial al unităţii. 
• Elaborarea  subiectelor pentru testarea initiala a elevilor, 
verificarea lucrarilor, analiza rezultatelor globale ale 
claselor, problemele tipice existente si masuri de 
remediere ale lor 
metodisti ISJ MH 
intocmirea orarului scolii 
Dezvoltarea predarii asistate de calculator 
Activitati de analiza a ranndamentului scolar 

Septembrie prof. Lia Matei 
membrii catedrei 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.metodisti 
-prof.Lia Matei 
Prof.Simona Stretcu 
Prof.Lia Matei 
 
Membrii catedrei 

 

2 • Stabilirea interasistentelor 
• „Alimentatia –Factor de influenta pentru sanatate” 
• Selectarea elevilor capabili de performanta in vederea 

pregatirii suplimentare a acestora 

octombrie 
Tot anul 2014-

2015 

Membrii catedrei 
Prof.Georgeta Udrea 

 
 
 
 
 
 
 

3 • Proiectul „Initierea copiilor in spiritul valorilor democratice 
si ale drepturilor lor”, cu ocazia Zilei Internationale a 

Noiembrie  
Prof.Simona Stretcu 

 
Cls.VIII A 



 
Pagină 31 din 84 

   

drepturilor copilului, 20 nov 1989 
• Participarea la Olimpiada de lingvistica- etapa judeteana- 

22 nov 2014 
• Sustinerea referatului”Nanochimia” 

 

Membrii catedrei 
Prof.Simona Stretcu 

 
22 nov 2014 

4 • pregătirea suplimentară cu elevii în vederea desfăşurării 
olimpiadelor si concursurilor şcolare 

• Participarea cadrelor didactice la perfectionarile realizate 
la nivel judetean si national: consfatuiri, comisii 
metodice, perfectionari 

• Organizarea fazei pe scoala a olimpiadelor scolare 
• Prezentarea referatului „Efectul Coanda”” 

Decembrie membrii catedrei 
 
 
 
Prof.Baltarete Ion 

 

5 • Participarea la Concursul Centrelor de Excelenta „PHI” 
 

Ianuarie Prof.Lia Matei 
Membrii Catedrei 

organizator 
 
 
 

 
 

PROGRAMUL PREGĂTIRILOR SUPLIMENTARE  
PENTRU BACALAUREAT/EVALUARE NAŢIONALĂ 

În urma evaluării testelor inițiale, urmărind nivelul competențelor dobândite de elevi, s-a 
constatat că elevii au deficiențe care vor fi corectate in vederea obtinerii progresului şcolar 
prin pregătirea pentru testările/ examenele naţionale :  

 

 
REZULTATE LA CONCURSUL PHI: 
CLASA a VI a: 
Purcaru Bendl Carol   Premiul III  Prof.Lia Matei 
Badea Mario                Premiul III    Prof.Lia Matei 
Ghinea Dragos        Mentiune      Prof.Lia Matei 
Drinceanu Adel      Mentiune       Prof.Lia Matei 
Chibulcutean Ioan Iosif Mentiune  Prof.Lia Matei 
Pop Raul                       Mentiune  Prof.Carmen Homeag 
Bobica Daniel                Mentiune  Prof.Carmen Homeag 
Rosca Andrei                 Mentiune  Prof.Lia Matei 
Clasa a VIII a 
Florea Andrei   Premiul I Prof.Simona Stretcu 

Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume 

Ora de consiliere şi 
orientare/interval 

orar 

Lectorate cu 
părinţii/interval orar 

Pregătire pentru 
examene 

naţionale/interval 
orar 

Pregătire pentru 
olimpiade şi 

concursuri/interval 
orar 

1. Lia Matei 
Luni 

7,oo-8,oo 
vineri 

12.00 -13.00 
Vineri 

7.oo-8,oo 
Luni; miercuri,vineri 

7.00 – 8.00 

2. 
Simona 
Stretcu 

Joi 
13-14 

Joi 
14,00- 15,00 

joi 
7.00 – 8.00 

miercuri 
7.00 – 8.00 

3. Baltarete ion 
Luni 

7,00-8,00 
miercuri 

12.00 – 13.00 
marti 

7.00 – 8.00 
joi 

7,00-8,00 

4. 
Giuica 
Adriana 

Miercuri 
12-13 

Luni 
14,00- 15,00 

 
vineri 

7,00- 8,00 

5. 
Tuineac 
Mihaela 

marti 
7,00-8,oo 

marti 
13.00 – 14.00 

miercuri 
13,00- 14,00 

vineri 
13.00  - 14.00 

6. Gingu Dumitru 
Luni 

8,00-9,00- 
Joi 

13-14- 
Marti 
13-14 

Luni 
13,00- 14,00 

7. 
Ianculescu 
Florina 

  
Miercuri 
13-14 

Marti 
14-15 
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Dinica Andrei   Premiul II 
Ofiteru Felix   Premiul II 
Ciciu Camelia   Premiul II 
Dulama Dan   Premiul II 
Stretcu Catalin Mihai  Premiul II 
Boboruta Andrei  Premiul III 
Scaueru Eduard  Premiul III 
Clasa a X a 
Ionescu Adela   Premiul III  Prof.S.Stretcu 
Enache Alexandru  Mentiune  Prof.Lia Matei 
Ciontu Liviana   Mentiune  Prof.S.Stretcu 
Murgu Mihai   Mentiune  Prof.S.Stretcu 
Dodea Andrei   Mentiune  Prof.Lia Matei 
Petrovici Alexandra   Mentiune  Prof.Lia Matei 
Cazacu Vladimir  Mentiune  prof.S Stretcu 
Clasa a XI a 
Oproiu Stefan   Premiul III  Prof.Lia Matei 
Clasa a XII a 
Glavan Steliana  Mentiune  Prof.Lia Matei 
Pasat Raluca   Mentiune   Prof.Lia Matei 
Fueru Sever   Mentiune   Prof.Lia Matei 
 
 

ACTIVITATI DE PERFECTIONARE,SIMPOZIOANE,PROIECTE 

 Inscrierea membrilor comisiei metodice la cursul de perfectionare”PRO WEB”; 

 ”Metode eficiente de invatare a fizicii”-Organizat de Facultatea de Fizica Bucuresti-
Prof.Simona Stretcu; 

 ”Unirea,idealul national al romanilor”-simpozion judetean-Prof.Lia Matei 

 Evaluarea profesorilor de biologie TUINEAC MIHAELA si GIUICA ADRIANA în cadrul 
verificarii activitatii profesorilor de Comisia din Minister,cu obtinerea calificativului 
“FOARTE BINE” 

 Program de formare Google Apps for Education-Prof.S.Stretcu 
 

ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE 
 
Au fost implementate la nivelul Comisiei Metodice de Fizica –Chimie-Biologie 
1. Proiect educaţional: Sărbătorile de iarnă la olteni – coordonator Simona Stretcu,Lia Matei 
2. Proiect de Mentoring educaţional “Vreau să fiu campion” – membrii comisiei metodice 
3. Proiect de parteneriat educaţional – prof.Lia Matei, prof.Simona Stretcu-impreuna cu 
C.M.J Mehedinti; 

 
 

IV.3.2.3. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE GEOGRAFIE ȘI ISTORIE 
 

IV. 3.2.3.1. OBIECTIVELE  COMISIEI METODICE „ISTORIE – GEOGRAFIE”PENTRU ANUL ȘCOLAR 

2014-2015: 

 

 Parcurgerea ritmică și integral a materiei prevazute în programa școlară la toți anii de studiu; 

 Intocmirea planificărilor calendaristice; 
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 Administrarea de teste inițiale la clasele a V-a și a IX-a și interpretarea lor pentru a identifica 
nivelul de pregatire a elevilor acestor clase la disciplinele istorie și geografie și pentru a lua 
eventualele măsuri de ameliorare; 

 Selectarea elevilor capabili de performanta și întocmirea bazei de date aferente; 

 Pregatirea elevilor din clasele a XII-a pentru sustinerea cu succes a examenului de 
bacalaureat; 

 Pregatirea elevilor capabili de performanta în vederea obținerii unor rezultate bune la etapele 
județene și naționale ale olimpiadelor de  istorie și geografie; 

 Identificarea elevilor care întampină dificultăți în asimilarea cunoștințelor și înțelegerea 
noțiunilor la disciplinele istorie și geografie, monitorizarea acestora sș acordarea de sprijin în 
vederea evitării abandonului școlar și a situației de corigență la aceste discipline; 

 Continua perfectionare metodică și știintifică a membrilor Comisiei prin participarea la 
activitățile cercurilor pedagogice, publicări de articole metodico-știițifice, susținerea de grade 
didactice. 
 

IV.3.2.3.2. Analiza SWOT 

Puncte tari: 
  -existența în Comisia Metodică „Istorie – Geografie” a 3 profesori de geografie și a 3 
profesori de istorie cu gradul I, a unui profesor de istorie cu gradul didactic II în curs de 
obținere a gradului didactic I, a unui profesor de istorie cu definitivat. 
   -participarea profesorilor la activităţi de perfecţionare 
   -stabilirea unor obiective concrete la nivelul Comisiei: creşterea mediei de promovare la 
disciplinele geografie și istorie la bacalaureat; utilizarea unor metode de predare-învăţare 
active, centrate pe elev. 
   - Interesul membrilor comisiei pentru autoperfecţionare 
- Rezultate foarte bune la olimpiada județeană de istorie  
- Rezultate bune la examenul de bacalaureat la disciplinele geografie și istorie  
- Preocuparea profesorilor de geografie pentru a încuraja susținerea de către elevi a 
examenului de bacalaureat la disciplina geografie ca probă opțională 
Puncte slabe: 
- superficialitate din partea unor elevi 
- inexistența unor mijloace audio – video – laptop, videoproiector, precum și a unor atlase 
școlare de istorie (cele existente sunt deja uzate) și geografie în dotarea Comisiei și 
necesare profesorilor Comisiei Metodice de „Istorie – Geografie” pentru desfășurarea unor 
lecții și activități extrașcolare cu adevărat moderne 
Oportunităţi: 
- interesul elevilor pentru pregatirea in vederea participarea acestora la concursuri, activităţi 
extraşcolare. 
- posibilitatea implicării elevilor şi profesorilor şi în alte tipuri de activităţi  şcolare 
 

IV.3.2.3.3. ACTIVITĂŢILE DIN CADRUL ŞEDINŢELOR COMISIEI METODICE ISTORIE - 

GEOGRAFIE 

 
SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2014-2015 

 

NR. 

CRT. 
ACTIVITATEA 

DATA 
RESPONSABIL 

ACTIVITATE 
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1.  

 Raport privind activitatea desfăşurată în 
anul şcolar 2013-2014  

 Discuții pe marginea programelor școlare, 
stabilirea modalităţilor concrete de aplicare 
unitară la nivelul catedrei 

 Prezentarea Planului Managerial al 
Comisiei Metodice şi a activităţilor lunare 
din cadrul şedinţelor comisiei 

 Stabilirea responsabilităţilor individuale la 
nivelul Comisiei 

 Redactarea şi administrarea testărilor 
iniţiale  

Septembrie 
2014 

    Responsabil 
comisie Metodică 

2.  
 Finalizarea documentelor comisiei 

 

Septembrie 
2014 

Membrii comisiei metodice 

3.  
 Discutarea şi analizarea testărilor iniţiale 
 Plan remediativ 
 Noutăţi editoriale 

Octombrie 
2014 

Membrii comisiei metodice 

4.  
 Holocaustul în memoria supraviețuitorilor 
originari din România” 

Octombrie 
2014 

Profesorii de istorie 

5.  
 Referat: „Activitățile extrașcolare – 
excursiile tematice” 

Octombrie 
2014 

Prof. Răveanu Viorel 
 

6.  
 Referat ,,Invățarea activă centrată pe elev” 
 Lecție deschisă - clasa a IX-a 

Noiembrie 
2014 

Prof. Șișman Petronela 
Prof. Giurgi Paul 

7.  
 Test de progres Noiembrie 

2014 
Membrii comisiei metodice 
 

8.  

 Cerc pedagogic 
   Lecție deschisă – clasa a XI-a 
 Fragment din „Rinocerii”, Eugen Ionescu – 
montare artistică – abordare 
multidisiplinară – în colaborare cu Catedra 
de Limba și Literatura Română 

Noiembrie 
2014 

Profesorii de istorie 
Prof. Mănescu Monica 
Prof. Bordea Irinela 
Prof. Mustață Rodica 
Prof. Dănilă Liviu 
Prof. Șișman Petronela 

9.  
 „Metode moderne interactive în cadrul 
lecțiilor de geografie” 

Decembrie 
2014 

Prof. Bărbulescu Carmen 
 

10.  
 Semnificatia Zilei Naționale a României 

Decembrie 
2014 

Prof. Mustață Rodica 
Prof. Dănilă Liviu 
 

11.  
 Pregatirea elevilor pentru olimpiadele de 
istorie, geografie – etapa municipală și 
județeană 

Octombrie 
2014-

ianuarie 
2015 

Membrii comisiei metodice 

 
 

SEMESTRUL al II-lea, AN ŞCOLAR 2014-2015 
 

NR. 

CRT. 
ACTIVITATEA DATA RESPONSABIL ACTIVITATE 

 
Raport privind activitatea desfăşurată în 

semestrul I al anului şcolar 2013-2014  

Februarie 

2015 
    Responsabil 
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 Măsuri pentru pregătirea elevilor pentru 

participarea la simulări și la olimpiade și 

concursuri școlare 

comisie Metodică 

Membrii comisiei metodice 

 

Analiza rezultatelor obținute la simulări 

Analiza rezultatelor obținute la concursurile și 

olimpiadele școlare 

Martie 2015 Membrii comisiei metodice 

 
Metoda ”Biblioteca vie” în lecțiile de istorie și 

geografie Aprilie 2015 
Prof. Mănescu Monica 

Prof. Grecu Violeta 

 

Semnificația Zilei de 9 mai pentru istoria 

națională și europeană 
Mai 2015 

Profesorii de istorie  

Prof. Răveanu Viorel 

Prof. Giurgi Paul 

 

Lecție deschisă - clasa a IX-a 

Eficiența lucrului pe grupe în cadrul lecțiilor de 

istorie 

Mai 

2015 

Prof.Mustață Rodica 

Prof. Șișman Petronela 

 
Teste finale Mai 

2015 

Membrii comisiei metodice 

 

 

„Folosirea mijloacelor audio-vizuale în cadrul 

lecțiilor de geografie și istorie” Iunie 

2015 

Prof. Bărbulescu Carmen 

Prof. Dănilă Liviu 

 

 

 

IV.3.2.3.4. PROGRAMUL PREGĂTIRILOR SUPLIMENTARE PENTRU BACALAUREAT - AN   

ȘCOLAR   2014  - 2015 

Nr. 

Crt. 

Numele şi 

prenumele 
Clasa 

Planificarea pregătirii suplimentare 

Examnene şcolare/olimpiade 

şcolare 

Observaţii 

 
Prof. Bărbulescu 

Carmen 
XII B 

Bacalaureat - marți: 8 – 9,  

miercuri: 14 – 15 
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 Prof. Giurgi Paul 

XII A 

IX B, E, VI 

A 

Bacalaureat – luni: 14 – 15 

Olimpiada – joi: 14 – 15  
 

 
Prof. Răveanu 

Viorel 
XII C Bacalaureat – luni: 8 – 9   

 Prof. Grecu Violeta    

 Prof. Dăescu Dorina    

 
Prof. Mustaţă 

Rodica 

XII A 

IX A,      X 

A,      XI A 

Bacalaureat – marți: 14 – 15,          

                                 joi: 7 – 8  

Olimpiada - miercuri: 14 – 15  

 

 Prof.Bordea Irinela 

XII B 

VIII A, 

IX B,  

XI B 

Bacalaureat – luni: 7 – 8  

Olimpiada – luni: 14 – 15  

Joi: 14 – 15  

 

 
Prof. Şişman 

Petronela 
XII C Bacalaureat – joi: 13 – 14   

 Prof. Dănilă Liviu XI C, F Olimpiada – vineri: 14 – 15   

 
Prof. Mănescu 

Monica 
   

 
 

IV.3.2.3.5. PARTICIPAREA LA  OLIMPIADE/ CONCURSURI – REZULTATE 

Rezulatele la etapa județeană a olimpiadei de istorie – 7 martie 2015 
 
 

Nr. Numele și prenumele clasa Distincția Profesor 
coordonator 
 

 
1. 

 
Drugă Ana - Maria 
Theodora     

 
a VIII-a  A 

Premiul I   
calificată la etapa  
națională   

 
Irinela Bordea 
 

2. Minea Mădălin Daniel a IX-a  F Premiul II Monica Mănescu 
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3. Pîrvuleț Denis Mihai                                                               a IX-a A Premiul III Rodica Mustață 

4. Pîrvulescu Alexandru 
Constantin 

a IX-a B Mențiune Irinela Bordea 
 

5. Frangulea Denisa Alexandra a X-a B Premiul II Rodica Mustață 

6. Ciucă Georgiana Bianca a X-a B Premiul II Rodica Mustață 

 
7. 

 
Ciurel  
Mădălina  - Florina 

 
a XI-a A 

Premiul I   
calificată la etapa  
națională   

 
Rodica Mustață 

8. Hurtupan Cristina a XI-a A Premiul II Rodica Mustață 

9. Gemănaru Bărbuți Alexandra 
Ileana 

a XI-a B Premiul III Irinela Bordea 

10. Vîjaică Sorina a XI-a A Mențiune Rodica Mustață 

11. Iriza Simina   a XI-a F Mențiune Liviu Dănilă 

 
12. 

 
Prundeanu  
Sabina - Teodora 

 
a XII-a B 

Premiul I   
calificată la etapa  
națională   

 
Irinela Bordea 
 

13. Avram Antonia Oana a XII-a B Premiul II Irinela Bordea 

14. Baboniu Raluca - Delia a XII-a A Mențiune Rodica Mustață 

15. Untaru Mihai a XII-a B Mențiune Irinela Bordea 

 
 

 La Olimpiada de Geografie: 
 
Premiul II : Drăgotoiu George – cls. X E - prof. Paul Giurgi 

Ionel Andreea       - cls. IX B - prof. Paul Giurgi 
Premiul III : Gomoi Angela      - cls. IX B - prof. Paul Giurgi 
 

 La Concursul Naţional de Geografie „Terra”pentru clasele V –VII 
 

 Premiul III: Zaharia Andreea – cls. VI A - prof. Paul Giurgi 
 Menţiune: Sîrbu Maria           - cls. VI A - prof. Paul Giurgi 

Menţiune: Pancea Nicoleta -cls. VI B - prof. Viorel Răveanu 
 

 La Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului” : 
 

 Premiul I : Raşcu Miruna – XII G – prof. Carmen Bărbulescu  
 Premiul II : Ofiţeru Narcis – XI E - prof. Paul Giurgi 
 Menţiune : Blendea Robert – XI E - prof. Paul Giurgi 

 
 

 Concursul interjudeţean de ecologie şi orientare turistică şi sportivă, în spaţiul 
Parcului Natural „Porţile de Fier” (zona com. Cireşu) – au participat 18 elevi, de la 
clasele a IX-a E (15), XE (1) şi X G (2) coordonați de domnii profesori Paul Giurgi și 
Viorel Răveanu . 

 

IV.3.2.3.6. REZULTATE OBTINUTE LA EXAMENUL DE  BACALAUREAT 

 
A. Măsurile adoptate în vederea promovării cu success a examenului de bacalaureat: 

- Parcurgerea integrală a materiei,  
- Recapitularea materiei; 
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- Rezolvarea unui număr cât mai mare de subiecte de bacalaureat prin care s-a urmărit 
lămurirea și familiarizarea cu modul de abordare și rezolvare eficietă a unor cerințe 
mai dificile; 

- Aplicarea, ca testare secvențială, a câte unui test de bacalaureat pe săptămână; 
- Încurajarea elevilor să participle la simularea examenului de bacalaureat, analiza 

obiectivă a rezultatelor simulării și discutarea acestora în ședințele cu părinții; 
- Desfășurarea, pe parcursul anului școlar, de către fiecare profesor de istorie și 

geografie a unor ore suplimentare (voluntare) de pregătire pentru examenul de 
bacalaureat. 

 
B. Rezultate examenul de bacalaureat din anul scolar 2014-2015 

Disciplina: istorie, proba obligatorie a profilului 
Sesiunea iunie – iulie  

 
Filologie 

 
Total 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilitate 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 100% 
 

33 33 0 9 3 2 8 9 2 

 

 
Filologie  
Bilingv 

 
Total 
elevi 

Total 
promovati 

Numarul notelor intre 
Procent 

promovabilitate 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
100% 

36 36 0 2 2 5 4 16 7 

 
 

 
Științe 
sociale 

 
Total 
elevi 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilitate 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
100% 

33 33 0 5 8 2 12 5 1 

 
Disciplina: geografie, proba la alegere a profilului 

Sesiunea iunie – iulie  

 
Filologie 

 
Total 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilita -te 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 100% 
 

33 33 0 2 2 5 13 11 0 

 
Observație: 3 elevi au avut medii la bacalaureat sub 6, ca urmare au fost respinși. Unul a 
promovat în sesiunea din septembrie. 
 

 
Filologie  
Bilingv 

 
Total 
elevi 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilitate 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
100% 

25 25 0 0 3 5 6 10 1 
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Științe 
sociale 

 
Total 
elevi 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilitate 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
100% 

27 27 0 1 1 4 13 8 0 

 
Sesiunea august – septembrie - Istorie 

 
Filologie 

 
Total 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilita 
-te 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 50 % 
 

2 1 1 1 - - - - - 

 
 

 
Științe 
sociale 

 
Total 
elevi 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilitate 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
75 % 

4 3 1 3 - - - - - 

 
Sesiunea august – septembrie - Geografie 

 
Filologie 

 
Total 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilita -te 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 75 % 
 

4 3 1 1 1 1 - - - 

 
 

 
Științe 
sociale 

 
Total 
elevi 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilitate 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
66,6 % 

3 2 1 2 - - - - - 

 
După cele două sesiuni ale bacalaureatului 2015, în situația în care la examen s-au 
prezentat și elevii care au promovat examenele de corigență,  procentul de 
promovabilitate a fost: 
 

 
Istorie 

 
Total 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilita -te 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 98,1% 
 

106 104 2 18 13 9 24 30 10 

 
 

 
Geografie 

 
Total 
elevi 

Total 
promovati 

Numarul notelor între 
Procent 

promovabilitate 

Sub 
5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 97,75 % 
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89 87 2 5 6 14 32 29 1 

 
 

IV.3.2.3.7. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE A MEMBRILOR COMISIEI 

 
- Domnul prof. Liviu Dănilă a obținut gradul didactic I – 27 februarie 2015.  
- Doamna prof. Petronela Șișman a participat la cursul de perfecționare „Modalități de 

accesare a oportunităților de dezvoltare profesională prin programul Erasmus 
Plus” cu durata de 24 de ore, organizat de Casa Corpului Didactic Mehedinți între 14 
și 22 martie 2015. 

- 28 noiembrie 2014 – „Metode și tehnici de stimularea a creativității elevilor prin 
lecțiile de istorie”  - Cercul pedagogic al profesorilor de istorie din învățământul 
liceal desfășurat la Colegiul Național „Gheorghe Țițeica”. Toți profesorii Catedrei de 
istorie s-au implicat în buna desfășurare a activităților:   

- lecția deschisă, „P.C.R. – 1948 – 1989; scurt istoric” susținută la clasa a XI-a 
A -  prof. Mănescu Monica (a utilizat o metodă modernă „biblioteca vie” cu un 
rol important în stimularea creativității elevilor).  

- fragment din piesa de teatru „Rinocerii” urmărindu-se, astfel o nouă abordare 
a lecției „Cultura română – cultură universală” din programa școlară pentru 
clasa a XI-a – participanți: un grup de elevi de la clasa a XI-a B coordonat de 
prof. Mustață Rodica și Bordea Irinela . 

- referat „Generația Criterion și cultura românească”  -  prof. Șișman Petronela.  
- „Platforma e-learning în educație” - prof. Dănilă Liviu. 

 

IV.2.2.3.8. ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE 

 

 „Cercul de Istorie”: 
 9 octombrie 2014 – tema:„Holocaustul în memoria supraviețuitorilor originari din 
România”; au participat elevii de la clasele a IX-a B, a IX-a F și a XI-a B; 

 12 mai 2015 – tema: „Democrația europeană în secolul XX și la începutul secolului 
XXI”; coordonatori: prof. Rodica Mustață, prof. Irinela Bordea; au participat elevi de la 
clasele a VIII-a A, a IX-a B, a XI-a A, a XI-a B și a XII-a B. 

 Decembrie 2014 – participarea la campania internațională Write for Rights/Scrie 
pentru Drepturi a Amnesty International, prof.  Irinela Bordea, elevi de la clasele a IX-a 
B, a X-a C, a XI-a B; 

 Proiect educational  „Ghid pentru o zi în orașul meu!” – martie - aprilie 2015 – 
coordonator prof. Rodica Crețescu, colaborator prof. Irinela Bordea, elevii clasei a IX-a 
B. 

 11 mai 2015  - „Interrelaţionări culturale în spaţiul Uniunii Europene”, activitate 
coordonată de prof. Paul Giurgi și derulată în cadrul „Zilelor Liceului”; participanți: elevii 
din clasele a XI-a F (integral),  XI A şi X A; 

 31 mai 2015 -  prof. Irinela Bordea și prof. Viorel Răveanu au participat alături de doamna 
prof. diriginte Nicolina Georgescu și de domnul prof. Dumitru Gingu la drumeția 
desfășurată împreună cu elevii clasei a V-a B  pe Cheile Nerei.  

 Proiectul educațional „Natura – poartă către cunoaștere” - 5 și 7 iunie 2015 – au 
participat prof. Irinela Bordea și prof. Paul Giurgi împreună cu doamna prof. diriginte 
Simona Stretcu și elevii clasei a VIII-a B; proiectul a presupus deplasarea pe ruta Drobeta 
Turnu-Severin – Mănăstirea Bistrița – Mănăstirea Cozia – Sibiu – Cârțișoara – Cascada 
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Bâlea – Alba Iulia – Castelul Huniazilor, prilej pentru elevi de a-și sintetiza cunoștințele de 
istorie și geografie. 

 
 
Activităţi organizate cu ocazia comemorării Holocaustului – 9 octombrie 2014 
 

 „Dureri ascunse” – vizionarea şi comentarea documentarului despre Holocaustul rromilor 
din România – participă elevii claselor a X-a B și a X-a E – prof. Rodica Mustaţă, prof. 
Irinela Bordea (13.00 – 14.00). 

 „Cine a fost Olga Lengyel?” – dezbatere pe baza unui documentar - participă elevii clasei 
a XI-a B – prof. Irinela Bordea (11.00 – 12.00). 

 „Holocaustul în relatările supraviețuitorilor” – masă rotundă - participă elevii de la 
Cercul de Istorie (elevi din clasele a IX-a -  a XII-a  – prof. Rodica Mustaţă, prof. Irinela 
Bordea, prof. Monica Mănescu (14.00 – 15.00). 

 “Istoria care nu trebuie uitată niciodată - Holocaustul” – dezbateri pe baza unor 
referate – participă elevii clasei a XI-a A – prof. Rodica Mustaţă. 

 Concursul Național „Memoria Holocaustului”  - experiență povestită colegilor – 
prezintă eleva Anamaria Theodora Drugă – participă elevii clasei a VIII-a A, 7 octombrie 
2014, prof. Irinela Bordea. 

 Dezbatere pe bază de referate – „Istoricul Holocaustului”, „Legislația antievreiască ”, 
„Deportarea și exterminarea evreilor din România”, „Holocaust în România ?” - participă 
elevii clasei a XI-a C, prof. Liviu Dănilă (11.00 – 12.00). 

 Distribuirea pliantelor cu tema „Holocaustul”. Discutarea cu elevii fiecărei clase a 
semnificației Holocaustului, a noţiunilor de pogrom, antisemitism şi Holocaust, a XI-a C,         
a XI-a D, a XI-a G, prof. Liviu Dănilă. 

 „Holocaustul” – prezentare Microsoft Power Point, participă elevii clasei a XI-a G, 
Prof.Liviu Dănilă. 

 „Memoria Holocaustului ” – concurs, participă elevii clasei a XII-a C – prof. Petronela 
Șișman. 

 
 
In anul școlar 2014/2015 activitatea cadrelor didactice care fac parte din Comisia Metodică 
Istorie – Geografie a fost complexă și s-a desfășurat  pe mai multe paliere.In luna 
septembrie toţi membrii au participat la Consfătuirile cadrelor didactice organizate de 
I.S.J.Mehedinţi şi au elaborat documentele şcolare respectând programele şcolare şi 
cerinţele discutate la această întrunire. 
  
La 15 septembrie 2014 membrii Comisiei și-au întâmpinat elevii din clasele pe care le 
coordonează. Datorită preocupării manifestate pentru procurarea manualelor şcolare, toţi 
elevii au primit manualele necesare prin sistemul distribuirii gratuite (clasele a V-a – a X-a ). 
Elevii din clasele a XI-a și a XII-a și-au procurat manualele necesare de la colegii lor mai 
mari (cei din clasa a XI-a) sau de la absolvenții din vara anului 2014 (cei din clasa a XII-A). 
Toate manualele cu care se lucrează au fost alese din lista manualelor aprobate de 
Ministerul Educației Naționale. 
  
Parcurgerea ritmică a materiei, creşterea eficienţei demersului didactic şi sporirea interesului 
pentru disciplinele istorie şi geografie au fost priorități ale profesorilor din Comisia Metodică 
Istorie-Geografie. La începutul anului școlar profesorii de istorie și geografie au aplicat teste 
de evaluare inițială, au fost analizate rezultatele lor și măsurile de  urmat pentru 
îmbunătățirea situației. 
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In semestru I Cercul Pedagogic al profesorilor de istorie s-a desfășurat la Colegiul nostru în 
data de 28 noiembrie 2014. Întâlnirea a avut ca temă „Metode și tehnici de stimularea a 
creativității elevilor prin lecțiile de istorie”. Toți profesorii Catedrei de istorie s-au implicat în 
buna desfășurare a activităților. In lecția deschisă, „P.C.R. – 1948 – 1989; scurt istoric” 
susținută la clasa a XI-a A, doamna prof. Mănescu Monica a utilizat o metodă modernă 
„biblioteca vie” cu un rol important în stimularea creativității elevilor. Un grup de elevi de la 
clasa a XI-a B, coordonat de prof. Mustață Rodica și Bordea Irinela, a pus în scenă un 
fragment din piesa de teatru „Rinocerii” urmărindu-se, astfel o nouă abordare a lecției 
„Cultura română – cultură universală” din programa școlară pentru clasa a a XI-a. Intrucât 
perspectiva a fost istorico-literară, profesoarele coordonatoare au colaborat cu doamna 
profesoară Georgescu Nicolina în pregătirea acestui moment.Astfel, folosirea jocului de rol 
poate contribui în mod substanțial la stimularea creativității elevilor.In cadrul întâlnirii au fost 
prezentat referatul „Generația Criterion și cultura românească” de către prof. Șișman 
Petronela. Rolul noilor tehnologii în stimularea creativității elevilor a fost evidențiat de domnul 
prof. Dănilă Liviu care a susținut prezentarea  „Platforma e-learning în educație”. Activitatea 
variată susținută la liceul nostru a fost apreciată de profesorii de istorie participanți la Cercul 
Pedagogic. 
  
Momente semnificative ale istoriei naționale sau europene, precum 9 octombrie, 1 
decembrie, 24 ianuarie au făcut obiectul dezbaterilor din cadrul orelor susținute de profesorii 
de istorie sau al unor activități desfășurate de ei cu elevii în afara orelor de curs. 
Astfel, în spiritul european al solidarităţii faţă de trecutul istoric şi al cunoaşterii tragediilor 
secolului al XX-lea au fost organizate activităţi pentru Comemorarea Holocaustului în data de 
9 octombrie 2014. Elevii claselor a X-a B și a X-a E au vizionat şi apoi au comentat filmul 
documentar „Dureri ascunse. Holocaustul romilor în România” sub îndrumarea prof. Mustaţă 
R. și prof. Bordea I. Elevii clasei a XI-a B îndrumați de prof. Bordea I.  au discutat despre 
holocaust pornind de la filmul documentar „Cine a fost Olga Lengyel?”. Elevii de la Cercul de 
Istorie (elevi din clasele a IX-a -  a XII-a  coordonați de  prof. Rodica Mustaţă, prof. Irinela 
Bordea, prof. Monica Mănescu) au participat la o masă rotundă cu tema „Holocaustul în 
relatările supraviețuitorilor”. Noţinile de pogrom, antisemitism, Holocaust au fost discutate de 
prof. Dănilă L. la clasele a XI-a C, D și G unde au fost distribuite și pliante cu tema 
„Holocaustul”. Holocaustul a fost și tema referatelor prezentate de elevi de la clasele a XI-a A 
și a  XI-a C, coordonați de prof. Mustață R. și Dănilă L. Eleva Anamaria Theodora Drugă a 
povestit colegilor ei din clasa a VIII-a A despre experiența participării la Concursul Național 
„Memoria Holocaustului” în iulie 2014.  
  
Intrunirea elevilor de la Cercul de Istorie a avut loc de două ori în semestrul I în lunile 
octombrie și noiembrie sub coordonarea doamnelor profesoare Mustață Rodica, Bordea 
Irinela și Mănescu Monica. La prima dintre întâlniri, care a avut ca subiect Holocaustul, elevii 
de la clasele a IX-a B, a IX-a F și a XI-a B au prezentat materiale despre supraviețuitorii 
Holocaustului. La cea de-a doua întâlnire elevii de la Cercul de Istorie au fost invitați să 
vizioneze fragmentul din piesa „Rinocerii” montat de colegii lor de la clasa a XI-a B.  
Intâlnirile din cadrul Comisiei Metodice au avut ca obiect dezbateri pe diverse teme: 
„Holocaustul în memoria supraviețuitorilor originari din România”(octombrie 2014), 
Semnificatia Zilei Naționale a României, prof. Mustață Rodica, prof. Dănilă Liviu (decembrie 
2014), „24 ianuarie 1859 în istoria românilor” (ianuarie 2015), prezentări de referate: 
„Activitățile extrașcolare – excursiile tematice” , prof. Răveanu Viorel (octombrie 2014),  
„Învățarea activă centrată pe elev”, prof. Șișman Petronela (noiembrie 2014), „Metode 
moderne interactive în cadrul lecțiilor de geografie”, prof. Bărbulescu Carmen (decembrie 
2014), lecții dechise: prof. Giurgi Paul (clasa a IX-a, noiembrie 2014). 
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Colaborarea între profesorii de istorie şi geografie s-a realizat şi în fixarea tezelor unde s-au 
stabilit, în funcție de posibilități, date comune, iar la clasele terminale s-a încercat 
desfăşurarea lucrării scrise pe parcursul a două ore. 
  
S-a acordat o atenţie deosebită pregătirii elevilor pentru examenele naţionale şi concursurile 
şcolare. In acest sens au fost stabilite meditaţii şi consultaţii pentru elevii selectați să 
participe la olimpiade. In luna decembrie s-a desfăşurat etapa pe școală  a olimpiadelor 
şcolare la istorie și geografie. In acest sens profesorii Mustață Rodica, Bordea Irinela, Dănilă 
Liviu, Șișman Petronela, Mănescu Monica au eleborat subiecte și bareme de corectare 
pentru disciplina istorie, pentru clasele a VIII-a – a XII-a, au asigurat asistența (timp de trei 
ore după orele de curs) și au corectat lucrările, rezultatele selecției fiind transmise 
inspectorului școlar de specialitate. 
Pe parcursul semestrului I s-au desfășurat la istorie și geografie ore de pregătire 
suplimentară pentru bacalaureat la clasele a XII – a. (Anexăm la Raportul imprimat 
graficul de desfășurare a orelor de pregătire suplimentară). 
  
Prin întreaga lor activitate membrii Comisiei Metodice de  Istorie – Geografie au contribuit la 
buna desfăşurare activităţii liceului şi la sporirea prestigiului şcolii. 
 

IV.3.2.4. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE SOCIO-UMANE ȘI RELIGIE 
 
Comisia metodică  Științe Socio-Umane și Religie a fost constituită  la începutul anului şcolar 
2014-2015, având în componenţă un număr de 9 cadre didactice  ( socio-umane – 5, religie 
– 2, consilieri școlari – 2). Activitatea desfăşurată pe semestrul I al anului şcolar 2014-2015 
de către membrii comisiei metodice, a avut la bază respectarea cerinţelor actuale ale 
reformei curriculare reflectată în documentele şcolare şi în Programul managerial al catedrei. 
Cadrele didactice au manifestat receptivitate, implicare şi competenţă în realizarea sarcinilor 
profesionale. 
 

IV. 3.2.4.1. ANALIZA SWOT  
 
PUNCTE TARI 
 -un climat colaborativ  excelent ; 
- proiectarea activității didactice în conformitate cu programele școlare; 
- respectarea proiectării activităților instructiv-educative; 
- comunicarea eficientă între membrii catedrei și conducerea școlii, între profesori și elevi; 
- pregătirea continuă a elevilor pentru concursurile școlare; 
- perfecționarea continuă a cadrelor didactice; 
- organizarea de activități extrașcolare.  
 
PUNCTE SLABE 
-lipsa de manuale la clasele mari, elevii nu pot fi obligați să le cumpere ; 
 -utilizare  insuficientă a lecțiilor în sistemul AEL. 
OPORTUNITĂȚI 
- prestigiul în continuă creştere de care se bucură şcoala noastră; 
 - o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea părinţilor 
acestora;  
- disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de 
performanţă cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe;  
- buna colaborare cu celelalte şcoli din oraş; 
-perfecționarea metodelor de lucru cu elevii; 
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-posibilitatea de a realiza activități practice. 
  

AMENINȚĂRI 
 -programele disciplinelor supraîncărcate; 
-programul școlar încărcat; 
- autosuficienţa şi automulţumirea cadrelor didactice; 
 - demotivarea financiară a cadrelor didactice; 
 - lipsa resurselor financiare. 
 

IV.3.2.4.2. Activitatea managerială: 

La începutul anului şcolar s-au realizat pentru toate disciplinele planificările      calendaristice, 
în concordanţă cu metodologiile în vigoare. De asemenea, s-au stabilit strategiile specifice 
pentru atingerea obiectivelor şi s-au elaborat pe parcurs proiecte didactice pe unităţi de 
predare-învăţare-evaluare. 
 Anul şcolar 2014-2015 a debutat cu organizarea, la nivel de şcoală şi municipiu, a 
consfătuirilor şi şedinţelor lunare, la care au participat membrii comisiei metodice. La nivel de 
şcoală s-au susţinut şedinţe metodice lunare, care au vizat: 

- Analiza programului managerial al comisiei metodice pe anul în curs; 
- Validarea planificărilor calendaristice pe întreg anul şcolar; 
- Selectarea manualelor şi materialelor didactice în funcţie de cerinţele procesului 

didactic; 
- Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ-participative; 
- Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare; 
- Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională  şi a comunităţii; 
- Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună  şi cultivarea spiritului de toleranţă  

religioasă; 
- Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice. 
-  

IV.3.2.4.3. Curriculum 

Conţinutul informaţional-operaţional al disciplinelor de învăţământ, adecvat la  
particularităţile de vârstă ale elevilor, a fost completat cu elemente aplicative şi cu programe 
care pun accentul pe abilităţile practice ale acestora.  

Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al comisiei metodice,  folosindu-se 
materiale didactice diverse şi metode participative pentru a facilita dobândirea cunoştinţelor 
de către elevi. 

 
 

IV.3.2.4.4. Orientarea şcolară şi profesională 

- Membrii catedrei au participat la pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele 
şcolare la nivel de şcoală şi locală, obţinând rezultate care au favorizat participarea la faza 
judeţeană și, implicit, la faza națională. Pregătirea elevilor a avut la bază programe şi 
conţinuturi specifice  fiecărei discipline, parcurse cu elevii participanţi. 

 

IV.3.2.4.5. Activităţi desfăşurate în cadrul comisiei metodice 

- Participare la organizarea Balului Bobocilor, pe sem. I  (prof. Stăiculescu Leontin, prof.  

Șalapa Dan); 

- Organizarea cercului pedagogic la nivelul catedrei de socio-umane pe sem. I, în cadrul 

căruia dl. prof. Anastasescu Sergiu a susținut o lecție deschisă la clasa a XII-a B, la 
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disciplina Filosofie, cu titlul „Teorii politice moderne şi contemporane” iar dl. prof. Șalapa 

Dan a prezentat un referat ştiinţific cu tema „Pagini cenzurate din Psihologia 

consonantistă de Ştefan Odobleja” ; 

 - Organizarea de serbări și expoziţii cu desene ale elevilor, cu ocazia Sărbătorii Naşterii 

Domnului (prof. Firi Iuliana, prof. Stăiculescu Leontin).   

IV.3.2.4.6. Participare la olimpiade și concursuri şcolare. Pregătirea suplimentară pentru 

examenul de bacalaureat 2015  

 
Membrii catedrei au participat la pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare 
la nivel de şcoală, obţinând rezultate care favorizează participarea lor la fazele judeţene, ce 
se vor desfășura pe data de 28 februarie 2015 la disciplinele  Socio-umane, pe 7 martie 
2015 la Religie, iar pe 14 martie, Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate 
românească”.   Pregătirea elevilor a avut la bază programe şi conţinuturi specifice  fiecărei 
discipline, parcurse cu elevii participanţi. 
 

Rezultatele obţinutelaOlimpiada de religie – faza judeţeană, 7 martie 2015: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume elev Clasa Nota Premiul 

obţinut 

Nume şi prenume 

profesor 

1. BOBORUȚĂ ROXANA a VI-a 10 Premiul I Firi Iuliana 

2. ISPAS OANA a V-a 9 
 

Premiul II Firi Iuliana 

3. PACIOAGĂ DAVID a VI-a 9,4 
 

Premiul II Firi Iuliana 

4. CIONTU LIVIANA- ANGELA a X-a 8,6 
 

Premiul II Firi Iuliana 

5. BĂLĂȘOIU ROBERT a V-a 8,05 
 

Premiul III Firi Iuliana 

6. LĂPĂDĂTESCU ANDREEA-
MIHAELA 

a XI-a 8,5 
 

Premiul III Stăiculescu Leontin 
 

7. GHIGHILICEA ALMEEA- 
ALEXANDRA 

a VI-a 7,9 
 

Mențiune Firi Iuliana 

8. NEDELA DIANA a VII-a 7,5 Mențiune Firi Iuliana 

9. BERCIA  ELENA- 
ALEXANDRA 

a VIII-a 8 
 

Mențiune Stăiculescu Leontin 
 

 
 

Rezultatele obținute la Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate 

românească” – etapa județeană, 14 martie 2015: 

 

NIVELUL CLASELOR V-VI 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume elev Clasa Nota Premiul 

obţinut 

Nume şi prenume 

profesor 

1. BOBORUȚĂ ROXANA a VI-a 9,60 Premiul I – 

calificată la 

etapa 

Genovu Camelia/ 

Firi Iuliana 
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națională 

2. AMZA GABRIELA 

 

a VI-a 9,30 Premiul II Genovu Camelia/ 

Firi Iuliana 

3. COSTEA ANDREI 

 

a VI-a 8,20 Mențiune Genovu Camelia/ 

Firi Iuliana 

4. POP RAUL 

 

a VI-a 8.00 Mențiune Genovu Camelia/ 

Firi Iuliana 

5. GANEA MARIA GIULIA a VI-a 7,50 Mențiune Genovu Camelia/ 

Firi Iuliana 

 

NIVELUL CLASELOR VII-VIII 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume elev Clasa Nota Premiul 

obţinut 

Nume şi prenume 

profesor 

1. BERCIA ELENA 

 

a VIII-a  9,25 Premiul III Petrescu Magelona/ 

Stăiculescu Leontin 

2. SPIRIDON CĂTĂLINA 

 

a VIII-a  7,50 Mențiune Petrescu Magelona/ 

Stăiculescu Leontin 

 
 

Rezultatele obținute la Olimpiada Județeană a disciplinelor Socio-umane, 28 

februarie 2015: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume  

elev 

Clasa  Disciplina  Premiul 

obținut   

Nume și prenume 

profesor  

1. CAZACU  ADRIANA a XII-a C Economie  Premiul I – 

calificată la 

etapa 

națională 

Anastasescu 

Sergiu  

2. CAZACU  LUMINIȚA a XII-a C Economie  Premiul II Anastasescu 

Sergiu  

3. AVRAM  OANA a XII-a B Psihologie Premiul II Anastasescu 

Sergiu  

 
 

De asemenea, s-a pus un accent deosebit şi pe pregătirea elevilor la disciplinele pentru 
examenul de bacalaureat 2015 (catedra de Socio-umane), la care s-au obținut rezultate 
bune și foarte bune (patru note de 10): 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume elev Disciplina de examen  Nota 
obținută 

1. Begligiu Oana Corina Economie 10 

2. Cazacu  Adriana Economie 10 

3. Cazacu  Luminița Economie 10 

4. Văduva Beatrice Georgiana Economie 10 
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5. Cerbulescu Teodor  Economie 8,2 

6. Avram Antonia Oana  Psihologie  9,2 

7. Zaharia Oana  Psihologie  9,2 

8. Poenaru Bianca Maria  Psihologie  9 

9. Buciu Livia Adriana  Psihologie  8,5 

10. Screciu Diana Elena Psihologie  8,4 

11. Lupița Alexandra Mădălina  Psihologie  5,4 

12. Herciu Iacob Alexandru  Logică, argumentare și 
comunicare 

8,9 

13. Giurconiu Cosmina Florentina  Logică, argumentare și 
comunicare 

8,8 

14. Șonea Cornel Logică, argumentare și 
comunicare 

8,4 

15. Belbiță Diana Irena Sociologie  8,6 (a 
doua 
sesiune) 

 

IV.3.2.4.7. Perfecţionarea cadrelor didactice 

Fiecare profesor abordează literatura de specialitate, fiind la curent cu noutăţile din  
domeniul didacticii şi disciplinelor predate.    
-  Participare la simpozioane: prof. Alina Trăilescu – „Performanța prin activități 

nonformale”. 

- Participare la programul în derulare „Perfecţionarea cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie”, inițiat de Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca (prof. Firi Iuliana, prof. Stăiculescu Leontin).  
 De asemenea, următoarele cadre didactice au susținiut inspecții special pentru 
obținerea gradelor didactice: prof. Truică Ionela – gradul II; prof. Trăilescu Alina – definitivat.  
 

În concluzie, în anul şcolar 2014-2015, întreaga activitate a comisiei metodice s-a 
desfăşurat în bune condiţii, membrii comisiei preocupându-se  pentru creşterea calităţii şi 
eficienţei procesului de învăţare la toate disciplinele. 

 

IV.3.2.5. COMISIA METODICĂ APROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI 
LIMBA LATINĂ 
 

Activitatea Catedrei de limba şi literatura română şi limba latină a fost, ca în fiecare an, 
extrem de complexă  demonstrând, dacă mai era nevoie, importanţa deosebită a acestei 
materii în curriculum-ul şcolar de la debutul ciclului gimnazial până la absolvirea celui liceal. 
De asemenea, demonstrează implicarea permanentă a colegelor mele în toate activităţile 
şcolare şi extraşcolare. 

 Anul  2014-2015 a debutat cu punerea la punct a documentelor şcolare: planul 
managerial şi planul de activităţi la nivelul catedrei, planificările anuale şi semestriale şi 
portofoliile personale. 

 Toţi membrii catedrei au fixat un program de consultaţii pentru toate clasele ce susţin 
examene naţionale, dar şi un program de pregătire suplimentară cu elevii capabili de 
performanţă în vederea obţinerii unor rezultate foarte bune la olimpiade şi concursuri. 
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 Pentru a verifica stadiul de pregătire al elevilor s-au susţinut evaluări iniţiale, mai ales 
la clasele de început de ciclu, iar rezultatele au fost centralizate şi aduse la cunoştinţă 
elevilor şi părinţilor în cadrul şedinţelor la care am participat. 

 Doamnele profesoare Dănoiu Elena, Genovu Camelia şi Serafin Simona au fost inspectate 
la câte patru activităţi didactice în vederea înscrierii la gradul didactic I. În săptămânile  
următoare s-au efectuat şi alte asistenţe şi interasistenţe la nivelul catedrei noastre. D.ra 
prof. Ciurel Mirela a sustinut,in luna mai, gradul didactic I si l-a obtinut cu nota maxima. 

În luna noiembrie am organizat Concursul „Poveştile Cangurului” cu sprijinul Asociaţiei de 
părinţi  „Pro Educaţia Ţiţeica” la care s-au obţinut 24 de premii (I-8, II-8, III-8) şi 66 de 
menţiuni.  

În ianuarie s-a desfăşurat Concursul de creaţie „Omagiu lui Eminescu” organizat de C.C.D.-
Mehedinţi.Creaţiile elevilor au fost răsplătite cu 9 premii (I-3, II-3, III-3) şi 3 menţiuni. De 
asemenea, cu ocazia zilei de 15 ianuarie, membrii catedrei noastre au desfăşurat o serie de 
activităţi extraşcolare precum: audiţii muzicale, dezbateri, lectură de texte din lirica poetului, 
sesiune de referate, audiţie de carte sonoră, prezentări PPT.Unele activităţi s-au desfăşurat 
în colaborare cu doamna Clara Sânca, responsabilul C.D.I.  

La fazele judetene ale celor patru olimpiade  s-au obtinut 21 de premii si 68 de mentiuni, 11 
dintre elevi reprezentandu-ne la nivel national. Dintre acestia, unul a obtinut mentiune MEC, 
iar doi elevi , premii speciale.De asemenea, la Concursul judetean de ,,Cultura si 
spiritualitate,, s-au obtinut premii si mentiuni, prin colaborarea buna cu profesorii de religie. 
Alte rezultate remarcabile au fost la Concursul judetean de creatie ,,Tinere condeie,,(patru 
premii si cinci mentiuni). 

In luna mai, am desfasurat activitati in cadrul Proiectului educational ,, Muzica ratiunii,, cu 
participarea celor peste 300 de elevi de cls. a IIIa si a IVa. Am contribuit la publicarea 
revistelor ,,Muguri,, si ,, Muzica ratiunii,, cu materiale reprezentate de articole,creatii ale 
elevilor sau cu modele de subiecte. 

Doamnele profesoare de limba şi literatura română au participat la Cercul pedagogic cu 
unele referate ce analizau modul în care se poate eficientiza pregătirea elevilor în vederea 
susţinerii examenului de maturitate. S-a realizat un proiect educaţional cu titlul „Cartea, 
prietena mea” în colaborare cu biblioteca şcolii. Colegele mele au participat la diferite cursuri 
de formare de mai lungă sau de mai scurtă durată organizate de C.C.D. (de ex. „Didactino”) 
si au fost cooptate in diverse proiecte nationale, cu fonduri europene. 

In ceea ce priveste examenele nationale, la cls. aVIIIa, promovabilitatea a fost de 100%, 
media notelor obtinute ,pe clase, la aceasta materie fiind peste 9. La bacalaureat, 
promovabilitatea a fost tot de 100% pentru actuala promotie de absolventi, peste 60% dintre 
ei avand note de peste 7. Ca urmare, implicarea profesorilor de limba si literatura romana in 
pregatirea continua a elevilor nostri si-a demonstrat eficienta cu prisosinta. 

În afară de aceste activităţi, profesorii de limba şi literatura română au fost implicaţi în actul 
de manageriat printr-un reprezentant la nivelul C.A., in Consiliul Consultativ al ISJ, in alte 
comisii judetene, dar şi prin numeroase activităţi specifice dirigintelui. 

Au desfăşurat diverse activităţi la nivelul şcolii şi la nivel judeţean în calitate de evaluatori, 
organizatori pentru trei olimpiade judetene, metodişti sau mentori.Doamnele profesoare au 
avut o contribuţie importantă în crearea bunei imagini a şcolii noastre la nivelul comunităţii şi 
la promovarea ofertei educaţionale.Au completat la timp documentele şcolare şi au colaborat 
foarte bine cu toate departamentele din şcoală. 
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În esenţă, acestea ar putea reprezenta cele câteva repere între care se desfăşoară 
activitatea extrem de solicitantă a membrilor catedrei noastre, o activitate de foc continuu 
care are ca scop susţinerea procesului educativ din C.N.G.T. la standarde ridicate, în ciuda 
oricăror impedimente. 

IV.3.2.6.  COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE 

IV.3.2.6. 1. ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari 
 
- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc 
conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice 
centrate pe elev; 
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 
stilurilor de predare; 
- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 
adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi 
înţelegerii conţinutului specific; 
- climat favorabil în general, bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 
- performanţele elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative 
cât şi formative; 
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea 
metodelor moderne de evaluare; 
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 
- rezultate bune la concursurile şcolare; 
- un numar majoritar de elevi manifesta interes in orele si activitatile extracurriculare de limbi 
straine  
- metodele moderne de predare a limbii straine stimuleaza creativitatea elevilor si le da 
sansa de exersa structuri de limba intr-un cadru natural , similar situatiilor intalnite in viata 
reala  
- interesul crescut din partea elevilor in a participa la examene pentru obtinere de certificate 
lingvistice  internationale ( Cambridge, DELF) si obtinerea de certificate 
 
Puncte slabe 
 
- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 
- nesustinerea de lectii AEL; 
- lipsa unor cercuri şcolare; 
- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 
- refuzul unor elevi cu competente lingvistice foarte bune de a participa la Examene de 

obtinere de certificate lingvistice international din cauza taxelor mari 

- dificultatea procurarii manualelor/ materialelor din cauza pretului ridicat  

- lipsa motivatiei elevilor din clasele terminale, cauzata de sistemul de evaluare a 

competentelor lingvistice (nivel si nu nota)  
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- lipsa unor cunostinte minimale in limba straina la inceputul clasei a IXa, desi au inceput 

studiul limbii in clasa a IIIa. Acest fapt duce la imposibilitatea parcurgerii programei scolare 

corespunzatoare nivelului de limba ( anul VII studiu, L1)  

- lipsa interesului unor elevi in studiul limbii straine si prin urmare in capacitatea de a intelege 

un text sau a comunica in limba straina la un nivel minimal la sfarsitul clasei a XIIa  

- lipsa mai multor sali dotate cu aparatura /cabinet duce la imposibilitatea profesorilor de 

limbi straine de a desfasura in mod frecvent ( ceeace a devenit o necesitate in procesul de 

predare-invatare a unei limbi moderne) secvente de lectie ce presupun expunerea elevilor la 

materiale audio vizuale autentice. Acest fapt il constringe pe profesorul de limba straina sa isi 

planifice desfasurarea lectiei in functie de disponibilitatea salilor dotate cu aparatura 

existente in scoala. Ca urmare, lipsa unor sali dotate cu echipament audio visual (din cauza 

spatiului fizic si a fondurilor financiare) ingreuneaza implementarea unui invatamant  

 
Oportunități 
 
- prestigiul în continuă crestere de care se bucură scoala noastră în acest moment; 
- obună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă si susţinerea 
părinţiloracestora; 
- disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili 
deperformanţă cât si cu cei care au lacune în cunostinţe; 
- buna colaborare cu celelalte scoli din oras; 
- obtinere de burse de studiu in Marea Britanie sau in America  
- varietatea mare de cursuri de formare/ seminarii/ workshop-uri la nivel local/ national si 
international la care pot participa profesorii de limbi straine  
- concursuri pentru elevi  
- asimilarea limbilor straine le da sansa elevilor de a urma cursuri la o universitate din 
strainatate dupa terminarea liceului  
- asimilarea limbilor straine faciliteaza succesul elevilor in cariera, constituind o cerinta pentru 
majoritatea locurilor de muncă actuale  
- acces largit la informatii si materiale de lucru on line prin care elevii pot sa exersezesi 
individual aprofundarea limbii straine  
Amenințări 
 
- volum imens de muncă pentru cadrele didactice: situaţii, raportări, analize etc. 
- la unele clase, datorită efectivului mare de elevi, se îngreunează aplicarea metodelor 
interactive, lucrul pe grupe; 
- numărul destul de mare al unor elevi lipsiţi de motivaţia învăţării; 
- dezinteresul unor familii pentru educaţia copiilor, dezinteresul faţă de eşecul şcolar al 
propriilor copii; 
- scăderea interesului pentru studiu, în general; 
- resurse bugetare insuficiente pentru realizarea cabinetului de limba și literatura română şi a 
cabinetelor de limbi străine. 
- autosuficienţa si automulţumirea cadrelor didactice; 
- demotivarea financiară a cadrelor didactice; 
- lipsa resurselor financiare. 
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Membrii catedrei de limbi moderne au avut ca principal scop în acest an școlar  realizarea 

unei activităţi didactice de calitate. Astfel s-au îndeplinit următoarele obiective prevăzute în 

planul de activităţi al catedrei  

IV.3.2.6. 1. Obiective specifice ale comisiei metodice limbi moderne 

Nr. 
crt 

Obiectiv specific 
(SMART) 

Strategii de realizare si acțiuni Evaluare 

 CURRICULUM   

1. Ameliorarea calităţii 
procesului 
de predare – învăţare  
la limbi moderne 
(engleză/franceză/ 
germană/spaniolă) 

Procurarea programelor dintrunchiul 
comun aprobate pentru anul scolar 
curent.competenţe si conţinuturi. 
 

Realizarea concordanţei 
dintre obiective, 
 

  Realizarea documentelor 
deprogramare didactică. 
 

Respectarea structurii din 
ghidul metodologic. 

  Întocmirea proiectelor unităţilor de 
învăţare 

Conformitatea cu 
obiectivele si 
competenţele stabilite. 

  Selectarea manualelor 
alternative din oferta celor 
acreditate de M.E.C.T.Ș si de pe piaţa 
liberă, care să 
răspundă condiţiilor de 
calitate, rigorilor programei si 
particularităţilor elevilor nostri. 

Existenţa în scoală a 
manualelor si a 
materialelor didactice 
auxiliare. 
 

  Adaptarea strategiilor si a 
conţinuturilor specifice 
disciplinelor la particularităţile 
de vârstă ale elevilor. 
 

Cresterea ponderii 
elevilorcare ating 
standardele 
educaţionale 
corespunzătoare vârstei. 

  Desfăsurarea unor lecţii 
active, activitatea la clasă fiindcentrată 
pe elev. 
 

Constatări în urma 
inspecţiilor realizate 
(inspectori,directori,sef 
comisie metodică). 

  Ameliorarea managementului 
clasei, diversificarea 
modalităţilor de organizare 
acolectivului de elevi pentru afacilita 
progresul în ritmpropriu, diferenţiat al 
elevilor. 

Ponderea metodelor 
interactive aplicate 
pentru parcurgerea 
uneiunităţi de învăţare. 

  Utilizarea eficientă a 
auxiliarelor curriculare 
(tradiţionale si moderne inclusive a 
soft-ului educaţional) înprocesul de 
predare-învăţare. 

Baza de date funcţionalăsi 
cunoscută de fiecare 
profesor. 
 

  Realizarea diferenţierii 
demersului didactic pentru asprijini si 
facilita progresul înritm propriu al 
elevilor (cei cunevoi speciale, dar si cei 

Eficienţa utilizării 
diferenţiate a manualelor 
alternative, a auxiliarelor 
curriculare si a testelor 
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apţi deperformanţe). 
 

de evaluare (fise de 
progres, fise de 
dezvoltareetc.) 

  Identificarea stilului de învăţareal 
elevilor pe clase, pentruconceperea 
unor demersuri înconcordanţă cu 
acestea. 
 

Existenţa unorchestionare 
folosite în 
acest sens, a observaţiilor 
si a concluziilor rezultate. 

  Cresterea gradului deimplicare a 
părinţilor si a 
elevilor în alegerea 
disciplinelor opţionale. 
 

Stabilirea CDS-ului 
îninteresul elevilor si în 
concordanţă cu obiectivele 
curriculumului naţional sicu 
cele specifice locale. 

2. Utilizarea eficientă a 
metodelor si 
a instrumentelor de 
evaluare 
(sumativă si 
formativă) pe 
parcursul întregului 
an scolar; 
construirea unui 
sistem unitar, 
coerent de evaluare a 
performanţelor 
elevilor, pornind 
de la obiectivele de 
referinţă/competenţel
e specifice 
din programele 
scolare (evaluare 
interna.) 

Ameliorarea rezultatelor de la testele 
de evaluare sumativă, iniţiale, de 
progres si finale, 
elaborate de către profesorii Comisiei. 

Existenţa instrumentelor 
de monitorizare a 
progresului elevilor si a 
rezultatelor la sfârsit de 
ciclu. 

  Valorificarea rezultatelor de la 
evaluările curente în vederea 
construirii unui demers reglator, care 
să răspundă nevoilor 
identificate. 

Concordanţa între nevoile 
identificate si demersul 
reglator propus. 
 

  Elaborarea de itemi si realizarea unei 
baze de teste de evaluare pentru elevi, 
în concordanţă cu 
standardele naţionale, care să ofere o 
radiografie obiectivă a progresului 
scolar . 

Conformitatea, coerenţa, 
corectitudinea formală si 
stiinţifică a itemilor. 
 

  Utilizarea pe parcursul anului scolar a 
unor tehnici de evaluare cât mai 
variate. 
 

Existenţa în portofoliul 
profesorilor a unor 
documente care să ateste 
diversitatea modalităţilor 

 RESURSE UMANE   

 Participarea la acţiuni 
de formare 
continuă a 
profesorilor Comisiei 

Susţinerea de lecţii 
demonstrative si de comunicări în 
cadrul Comisiei metodice  pentru 
promovarea didacticii 

Procesele verbale. 
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metodice de limbi 
moderne 

moderne. 

  Participarea la activităţile 
Cercului pedagogic, unde au 
fostprezentate lecţii demonstrative 
siteme de actualitate în didactica 
modernă 
 
Schimburi de experienta prin 
interasistente  la ore 
 
Membri  în comisia de organizare şi 
evaluare a Olimpiadei de limba 
franceză-etapa judeţeană 
 
Profesori metodiști  
Membri în Consiliul Consultativ ISJ 
 
Membri în comisia de elaborare a 
variantelor de subiecte pentru 
Olimpiadele județene, examen clase 
bilingve 

Îmbunătăţirea si 
modernizarea 
activităţiidesfăsurate de 
cătreprofesori. 
 

  Participarea la cursuri de 
formare continuă (perfecţionare) 
organizate de ofertanţii 
acreditaţi, perfecţionări si 
sesiuni de comunicări stiinţificeale 
profesorilor. 

Atestate dobândite. 
Aplicarea metodelor si 
atehnicilor însusite, 
diseminarea activităţii 

  Promovarea si încurajarea 
activităţilor în echipă, pentruformarea 
unei culturiorganizaţionale care 
săstimuleze comunicarea deschisă, 
participarea si inovaţia. 

Proiectele realizate în 
echipă. 
 

  Organizarea fazei județene a 
Olimpiadei de limba engleză 

Documente 

 RESURSE 
MATERIALE SI 
FINANCIARE 

  

 Ameliorarea calităţii 
bazei materiale 
existente în dotarea 
scolii prin reparaţii 
sau achiziţionarea de 
material didactic nou  

Cunoasterea, de către fiecare profesor, 
a listei cu 
materialele didactice si 
mijloacele de învăţământ 
existente în scoală, care pot fi utilizate. 

Materialele disponibile 

 DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ 

  

 Participarea la 
competiţii care să 
permită valorificarea 
creativităţii elevilor, si 
valorizarea acestora 
(parteneriate, 

Constituirea grupului de lucru 
(profesori, elevi) si stabilirea 
programului de acţiuni :Cangurul 
lingvist;Olimpiada, etc 
 
 

Asumarea 
responsabilităţilor de 
către fiecare cadru 
didactic. 
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expoziţii de proiecte 
ale elevilor, sesiuni 
de 
comunicări stiinţifice 
ale elevilor) 

 
 
 
 
 

  Identificarea posibilităţilor de realizare 
a unor parteneriate educaţionale cu 
principalii factori educativi locali si cu 
instituţii de acelasi profil din ţară si din 
străinătate. 

Rapoarte privind 
rezultatele unor asemenea 
activităţi. 
 

 

 

  

IV.3.2.6. 3. Pregătirea examenelor naționale 

S-a ȋntocmit un program regulat de pregǎtire de cǎtre toți membrii catedrei dupǎ consultarea 
ȋn prealabil și informarea elevilor. 
S-au efectuat simulări în timpul orelor de curs lucrându-se pe subiecte asemănătoare 
examenelor de competențe, care au relevat un nivel de studiu mediu al elevilor de clasa a 
XII-a (A2/B1). 
Ȋn urma aplicarii acestor simulari, s-au constatat urmǎtoarele: 
- unii elevi manifestă nesiguranţă ȋn selectarea dintr-un vocabular de referinţă, a cuvintelor 
care fac parte dintr-o anumită familie lexicală; 
- există elevi cu un bagaj redus de cuvinte, care ȋntȃmpină greutăţi atunci cand li se solicită 
să asocieze o serie de termeni ȋntre care există, totuşi, o conexiune logică şi semantică; 
- există mulţi elevi care nu cunosc elementele de construcţie a comunicării şi nici 
mecanismul de funcţionare a limbii 
- mulţi elevi au o exprimare greoaie şi ȋncalcită, ȋnţesată de şabloane, locuri comune, folosind 
fraze foarte scurte şi stereotipe; 
- nu dovedesc creativitate şi originalitate şi manifestă reţinere atunci cȃnd trebuie să exprime 
un punct de vedere personal, deşi aceasta este o cerinţă expresă. 
Planul de măsuri a fost următorul: 
- creşterea numӑrului de ore pentru pregӑtirea suplimentarӑ; 
- folosirea frecventӑ a cât mai multe materiale autentice pentru obişnuirea elevilor cu limba 
straină scrisӑ şi vorbitӑ; 
- explicarea şi aprofundarea noțiunilor incerte în cadrul orelor de pregӑtire 
 

 

Iv.3.2.6. 4. Formare continuă 

 
 ,,Didactino - Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică" 

Cod contract: POSDRU/157/1.3/S/137440 
 Curs de formare si Examen de BazaGoogle for Education 
 Dna. prof. de germană, Valentina Mitrache, s-a inscris la cursul de formatori de 

limba germana organizat de Institutul Goethe care ii confera dreptul de a preda limba 
germana oriunde in lume. 

 Curs Cambridge English de formare a profesorilor care pregătesc elevii pentru 
examenele Cambridge 

 Susţinerea inspecţiei finale pentru obţinerea Gradului I – Dincă Irinel 
 Curs Dimensiuni europene moderne în predarea-învățarea limbii engleze 
 curs Tehnici moderne de predare-invatare folosind aplicatia open-source 
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 Cursul Managementul Carierei didactice prin inspecţiile şcolare specifice ariei 
curriculare Limbă şi comunicare organizat de CCD Mehedinţi; 

 

SIMPOZIOANE 

 Sesiunea Internationala de Comunicari Stiintifice "Drumul Cartii"; 

 Simpozionul  National "Inteligentele multiple in activitati" 

 

 

IV.3.2.6. 5.  Activități extracurriculare 

 

  implicarea unor membri ai catedrei în organizarea Balului boboceilor, noiembrie 
2014 

 Halloween  30 Octombrie -7 Noiembrie 2014 

 Ziua Internaţională a Zâmbetului- octombrie 2014 

 colaborare cu Fundația Edmundo, în cadrul programului Edmundo - A World of 

Education 

 revista de limba franceză Les Ados(elevii clasei a XI-a E si prof A Nănuți) 

 Ziua Europei(mai 2015) 

 Excursie la Alba Iulia de 1 Decembrie 

 organizare a Zilelor Liceului și a Festivității de absolvire a claselor a XII-a 
 obținerea unei donații de carte din partea Ambasadei SUA(prof M Roșu) 

 organizarea unei întâlniri a atașatului cultural al Ambasadei SUA cu elevi ai CNGT. 
(prof M Roșu) 

 

PROIECTE  EDUCATIVE DERULATE DE CONISIA METODICĂ LIMBI MODERNE 

 

 Proiectul educational Ziua Europeană a Limbilor(septembrie 2014) 

 Proiectul educational la Francophonie (20 martie 2015) 

 Proiectul educational Ziua Naţională a Spaniei 

 Proiect de parteneriat cu ocazia Zilei Francofoniei împreună cu Colegiul Naţional 

Economic Theodor Costescu 

 proiectul de parteneriat Des Arts et des Metiers realizat în colaborare cu Primăria şi 

Centrul Cultural Şişeşti(aprilie 2015) 

 

 

Activităţi SNAC 

 Donaţii de haine şi alimente pentru copiii de la Şcoala Specială C-tin Pufan şi elevii 

de la Şcoala Dănceu 

 activități de voluntariat organizate de Crucea Roșie Mehedinți 
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Iv.3.2.6. 6.  Concursuri și olimpiade – participări și rezultate 

 concursul disciplinar Cangurul Lingvist ,sectiunea Limba franceza cu rezultate si 

premii in carti 

 premiul II la Olimpiada de Limba franceza faza judeteana , eleva Gagea Viviana 

,clasa a XI-a (prof Elena Vintilescu) 

 elevul Nănuţi Bogdan a obţinut premiul III şi elevul Raicu Cristian menţiune, din clasa 

a XI-a,  la etapa judeţeană (prof Adriana Nănuți) 

 

 LIMBA ENGLEZĂ 

 

CLASA NR. PARTICIPANȚI CNGT NR. PREMII 

A IX-A 27 
 

13 

A X-A 31 
 

17 

A XI-A 16 
 

7 

A XII-A 7 
 

4 

 

 PROBĂ BARAJ 

 

REZULTATE FINALE 
3 elevi (clasa a IX-a,clasa a X-a șiclasa a XI-a)s-au calificat la Olimpiada Națională de 

limba engleză: Pondilă Emilian., Roateș Alin și Meterez Alexandru. Elevul Meterez A.(prof 
Șeandru Monica) s-a calificat pentru faza națională și la olimpiada de matematică și nu a mai 
participat la cea de limba engleză. În locul lui a mers a doua clasată, Dumitrele Diana, tot din 
școala noastră. Cei trei elevi  au obținut următoarele punctaje: 

PONDILĂ EMILIAN CLAUDIU – 93,44 puncte (prof ELENA ENCIOIU) 
ROATEŞ ALIN – 92,85 puncte (prof MARIA ROȘU/ prof ELENA ENCIOIU) 
DUMITRELE DIANA – 85,83 puncte (prof MIHAELA ȘTEFAN) 

 
 

IV.3.2.7. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE 
 
Catedra de educatie fizica si arte si -a desfasurat activitatea in primul semestru pe baza 
activitatii comisiei metodice aprobate de conducerea unitatii scolare. Prioritatile in semestrul I 
au fost desfasurarea activitatilor scolare,realizarea de activitati extrascolare si participarea la 

CLASA NR. TOTAL PARTICIPANȚI  NR. PARTICIPANȚI CNGT 

A IX-A 14 5 

A X-A 5 2 

A XI-A 7 3 

A XII-A 3 - 
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competitiile sportive din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar. Comisia metodica a 
discutat si aprobat documentele de proiectare a activitatii,care sunt intocmite in concordanta 
cu cerintele programei scolare , dar si cu alte acte normative ale Ministerului Educatiei 
Cercetarii,Tineretului si Sportului.  
 
Proiectarea activitatii a vizat esalonarea continuturilor din programa scolara si utilizarea de 
tehnologii didactice,adaptate particularitatilor individuale ale elevilor. Continuturile au fost 
parcurse ritmic,unele probleme aparand la notarea ritmica,datorate in principal conditiilor 
climaterice. La inceputul semestrului au fost selactionati elevii pentru echipele reprezentative 
ale Colegiului National,,Gh. Titeica”, care sa participe la Olimpiada Nationala a Sportului 
Scolar. La acest capitol unul din punctele slabe este numarul relativ redus de elevi practicanti 
ai sportului de performanta, acestia preferand unde performanta scolara este mult mai mica.                 
Cu toate acestea cadrele didactice au reusit sa suplineasca aceste aspecte prin atragerea 
pe terenul de sport a altor elevi selectionati in competitii scolare proprii. 
 
Mentionam campionatul de fotbal la clasele V-VIII, campionatul de tenis de masa si 
volei.Urmarea acestor masuri sunt rezultatele la etapele Olimpiadei Nationale a Sportului 
Scolar,care sunt foarte bune,mai ales in situatia cand la educatie fizica se acorda cate un loc 
I,II, III. Iata principalele rezultate inregistrate:  
 
Etapa Municipală : 
- locul – I – handbal –IX-XII (baieti) 
- locul –II– baschet –IX - XII (baieti)  
- locul – II– Handbal – IX-XII (fete)  
- locul – II – fotbal – IX – XII (baieti)  
 
Etapa Judeteana : 
- locul – I – handbal – IX-XII ( baieti)  
- locul – I – baschet – IX-XII (baieti) 
- locul – I – sah – Ghinea Dragos – VI-A                                                     
- locul – II– Handbal – IX-XII (fete)  
- locul – II –tenis de masa – Ghita Beatrice-IX-E 
- locul –III- tenis de masa – Kremer Cristina-VIII 
 
Doamna profesoara Vidan Luminita a participat cu grupul de colindatori de la C.N.GH.Titeica 
la Festivalul Sarbatorilor de Iarna ,,LERU-I LER – 2014. 
 

IV.3.3.CONSILIERUL EDUCATIV 
 
OBIECTIVE : 

• Prelucrarea și implementarea Regulamentului de Ordine Interioară, specific școlii 
noastre; 

• Dezvoltarea dimensiunii europene a activiății educative școlare, extrașcolare și 
extracurriculare prin informarea cu privire la Uniunea Europeană a tuturor celor 
implicați în activitatea educativă: elevi, cadre didactice, părinți, comunitate; 

• Identificarea unor strategii optime pentru ameliorarea comportamentului elevilor: 
diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, reducerea absenteismului, 
a violenței verbale și fizice etc; 

• Atragerea Comisiei diriginților și implicit a elevilor în activități și programe de 
socializare și culturalizare; 
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• Motivarea pentru inițiativă a Consiliului Elevilor non constituit, proiectarea de activități 
extracurriculare cu specific cultural; 

• Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, bazate pe joc dramatic și secvențe de 
autocunoaștere, în colaborare cu profesorii ariilor curriculare " Limbă și comunicare" 
și " Om și societate"; 

• Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viața școlii, prin participarea la 
activitățile din cadrul  Consiliului Elevilor, cercuri, redacția revistei, concursuri etc;  

• Creșterea rolului Consiliului Elevilor în proiectarea și realizarea de activități 
extracurriculare; 

• Responsabilizarea elevilor și a profesorilor diriginți în vederea evitării abandonului 
școlar, absenteismului și pentru monitorizarea și consilierea elevilor cu probleme 
familiale și sociale dificile; 

• Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali și cu familia pentru atragerea 
elevilor în spațiul educativ; 

• Conectarea școlii la programe și proiecte desfășurate la nivel local, regional și 
național. 

IV.3.3.1. COMISIA DIRIGINȚILOR 
 
Obiective : 

- Prelucrarea și implementarea Regumalentului de Ordine Interioară; 
- Identificarea unor strategii optime pentru ameliorarea comportamentului elevilor: 

diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, reducerea absenteismului, 
a violenței verbale și fizice etc; 

- Responsabilizarea elevilor și a profesorilor diriginți în vederea evitării abandonului 
școlar, absenteismului și pentru monitorizarea și consilierea elevilor cu probleme 
familiale și sociale dificile; 

- Implicarea diriginților și  a elevilor în activități și programe de socializare și 
culturalizare;  

- Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali și cu familia pentru atragerea 
elevilor în spațiu educativ; 

Activități: 

 constituirea Comisiei diriginților și desemnarea responsabililor pe nivel de studiu; 

 elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesionlă; 

 distribuirea, completarea și semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educație 
între școală, elev și părinte; 

 elaborarea de proceduri privind motivarea absențelor, etapele și documentele 
preliminare exmatriculării;  

 lecții și proiecte de lecții la dirigenție; 

 ședințe cu părinții și constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinților; constituirea 
Comitetelor de părinti la clasele a IX-a si a V-a și responsabilizarea acestora; 

 pregătirea documentației pentru Portofoliul Dirigintelui; 

 marcarea evenimentelor deosebite din istorie și cultură, prin diferite activități;  

 aplicarea unor teste și chestionare în scopul creșterii calității actului educativ; 

 raportarea periodică a diriginților, responsabililor comisiilor pe diferite probleme, a 
stării disciplinare a activității, a documentelor din care să reiasă măsurile de 
sancționare în cazul nerespectării ROI, obiective și acțiuni educative derulate, 
procese verbale ale lectoratelor cu parinții.  

 

IV.3.3.2. PROIECTE SI PROGRAME 
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Obiective : 

 conectarea scolii la programe si proiecte desfasurate la nivel local, regional si 
national; 

 continuarea demersului de atragere a parteneriatelor si a schimburilor de experienta 
cu licee din tara si strainatate; 

 dezvoltarea dimensiunii europene a activitatii educative scolare, extrascolare si 
extracurriculare prin informarea cu privire la Uniunea Europeana a tuturor celor 
implicati in activitatea educativa: elevi, cadre didactice, parinti, comunitate. 

 
Proiecte derulate: 
 
In data de 9 Octombrie 2014, in spatiul aferent CDI, s-a derulat proiectul « Curajul de a-ti 
aduce aminte ». Activitatea a avut loc la initiativa Catedrei de Istorie, CDI-ul punand la 
dispozitia elevilor carti, documente , informatii care au ca tema Holocaustul. Expozitia de 
carte si desene cu aceasta tema a avut un real impact printre  elevii scolii noastre. 
Ziua Educatiei Nonformale  - 23 Octombrie 2014-  a fost marcata la CDI prin Donatii de 
carte. Astfel elevii claselor a IX a, coordonati de D-na Profesoara Chiris Gratiela, au venit la 
CDI pentru a dona carti Bibliotecii in vederea imbogatirii fondului documentar. 
 
In perioada 1 Noiembrie - 7 Noiembrie 2014 in spatiul aferent CDI s-a derulat un proiect 
interdisciplinar «Halloween la CDI ». In cadrul acestui proiect au fost prezentate materiale in 
Power Point  cu tema Halloween-ului, au fost realizate si expuse desene cu tema respectiva 
astfel incat sa reiasa reprezentarea elevilor despre Halloween. Elevii au venit imbracati in 
costume specifice acestei sarbatori si au recitat poezii in Limba Engleza – toate avand ca 
tema Halloween-ul.Proiectul s-a bucurat de o buna mediatizare pe plan local, fiind prezenti 
reprezentanti ai mass-mediei locale. 
 
In data de 14 noiembrie 2014 Colegiul National « Gheorghe Titeica » a participat  la Zilele 
Bibliotecii Judetene I G Bibicescu - elevii liceului nostru sustinand un mic moment artistic.  
 
In perioada  29 Noiembrie – 3 decembrie 2014 in spatiul aferent CDI  a fost sarbatorita Ziua 
Nationala a Romaniei, elevii avand la dispozitie carti pe tema Unirii, informatii , poezii cu 
aceasta tema .  
In luna moiembrie a avut loc expozitia de fotografie Culorile Toamnei 
 
In perioada 12 – 20 decembrie 2014 in spatiul aferent CDI s-a derulat proiectul Magia 
Craciunului , proiect interdisciplinar, in cadrul caruia elevii au realizat desene, machete cu 
scena Nasterii Domnului, au impodobit bradul cu decoratiuni realizate de ei, au cantat 
colinde, au realizat materiale in Power Point. Proiectul s-a bucurat de o buna mediatizare pe 
plan local, fiind prezenti reprezentanti ai mass-mediei locale. 
De aseamenea  in noiembrie 2014 s-a desfasurat prioectul Sa spunem Nu Violentei in 
parteneriat cu Politia municipiului Drobeta Turnu Severin. Au participat elevi ai claselor aX-a, 
a XI-a. 
  
Activități: 

• Activităţi organizate cu ocazia Comemorării Holocaustului : Holocaustul uitat” – 
vizionarea filmului: dezbateri pe baza documentarului – participă elevii claselor a XI-
a A, a X-a A, XII– prof. Irinela Bordea, prof. Rodica Mustaţă. 

• In octombrie- noiembrie 2014 au avut loc, in parteneriat cu universitati din Timisoara 
si Craiova, prezentari ale ofertelor educationale. Acestea au avut ca scop 
indrumarea elevilor de clasa a XI-a si a XII-a in ceea ce priveste optiunile din 
domeniul invatamantului universitar.  
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• 11 noiembrie 201 – Balul Bobocilor, oraganizat de clasele a XII-a B si aXII-a G si XII 
H.Responsabili:  Consilier educativ prof. Merima Moaca, dirigintii claselor mentionate 

• Decembrie 2013: elevii au sustinut un program de colinde traditionale romanesti 
 

IV.3.3.3. CONSILIUL ELEVILOR: 
 

• motivarea pentru initiativa a Consiliului elevilor  non constituit; 
• proiectarea de activitati extracurriculare cu specific cultural; 
• implicarea unui numar cat mai mare de elevi in viata scolii, prin participarea in 

Consiliul Elevilor, cercuri, redactia revistei, concursuri, etc. 
• cresterea rolului Consiliului elevilor in proiectarea si realizarea de activtati 

extracurriculare. 
Activitati 

• Constituirea noului Consiliu al elevilor, alegerea Consiliului Reprezentativ.  
• Cu sprijinul consilierului educativ, Consiliul reprezentativ al elevilor a elaborat 

programul de activitati pentru anul scolar 2014-2015: 
 
ANALIZA S.W.O.T    
 
Puncte tari: 

• Situatia disciplinara buna: nici un caz de delicventa juvenila 
• Diversitatea programului de activitati educative extracurriculare; 
• Relatiile interpersonale (profesori-elevi, profesori-parinti, profesor-profesori) 

favorizeaza un climat educational deschis. 
• Cultivarea unui invatamant care are in vedere formarea competentelor fundamentale 

si promovarea unor valori ca toleranta, cooperarea, spiritul practic. 
 
Puncte slabe: 

• Slaba motivare a personalului didactic de a initia si participa la activitati educative 
extracurriculare; 

• Inregistratrea unui numar mare de absente; 
• Realizarea cu dificultate a revistei scolii datorita intarzierii cu care sunt aduse 

materialele; 
• Lipsa de formare in initierea, proiectarea, implementarea programelor de parteneriat 

international; 
• Baza materiala insuficienta pentru desfasurarea unor activitati extrascolare. 

 
Oportunitati: 

• Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor in scoala; 
• Interesul elevilor de a se implica in cat mai multe activitati extrascolare; 
• Interesul crescut al unor familii pentru ridicarea nivelului la invatatura al elevilor si 

pentru reusita lor; 
• Disopnibilitatea si responsabilitatea unor institutii importante de a veni in sprijinul 

scolii (Primaria, Politia, institutiile culturale); 
• Interesul universitatilor de a-si prezenta oferta educationala; 

 
Amenintari: 

• Slaba motivare a cadrelor didactice din cauza salariilor mici, uneori, motivatia fiind 
slaba diferentiere a salariilor in functie de prestatia efectiva a fiecaruia; 

• Venituri bugetare insuficiente pentru dezvoltarea bazei material a scolii; 
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• Absenta unui cadru legislativ care sa reglementeze activitatea educativa 
extrascolara; 

• Dezavantajul creat de programele scolare incarcate, care nu permit dezvoltarea 
componentei educative; 

• Criza de timp a parintilor, datorata situatiei economice, condcuce la o slaba 
suparaveghere a copiilor si la o redusa implicare in viata scolii; 

• Lipsa resurselor materiale extrabugetare datorata neimplicarii agentilor economici; 
• Oferta negativa a strazii, mass-media. 

 

IV.4. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 
 
Total personal didactic auxiliar - 8 
Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 
 

Funcţia  
 

Număr 
persoane 
 

Calificare 
(DA sau NU) 

Secretar 2 da 

Administrator financiar 1 da 

Administrator de patrimoniu  1 da 

Bibliotecar 1 da 

Laborant 1 da 

Informatician 1 da 

Pedagog  1 da 

 
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform 
normativelor în vigoare 100%. 
 
La începutul anului școlar 2014 – 2015, s-a operaționalizat fişa postului pentru secretar, 
secretar-șef, contabil, administrator, pedagog, bibliotecar și informatician. În Fişa cadru de 
evaluare au fost stabilite domeniile evaluării şi criteriile de performanţă, cu punctajul maxim 
ce poate fi acordat, conform OMECTS 6143/2011 și OMEN 3597/2014. Fișa cadru de 
evaluare a fost completată cu indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui criteriu stabilit în 
C.A. şi punctajele detaliate pe indicatori, aprobate în şedinţa CA. 

IV.4.1. COMPARTIMENT SECRETARIAT 
 
a) ZONE DE COMPETENȚĂ: 

- registratură – relații cu publicul 
- personal – resurse umane 
- asistență managerială 
- acte studii – documente școlare 
- elevi 

 
b) CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE 

• întocmirea şi actualizarea dosarelor personale ale elevilor; 
• înscrierea elevilor cu verificarea documentelor depuse la dosarele personale; 
• introducerea datelor elevilor in evidenţele şcolare; 
• evidenţa strictă a mişcării elevilor veniţi şi plecaţi, făcând înregistrările aferente în 

documentele de evidenţă şcolară; 
• înregistrarea situaţiilor şcolare în registrele matricole; 
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• întocmirea situaţiei şcolare a elevilor transferaţi la unităţi şcolare din judeţ sau din 
ţară; 

• înregistrarea foilor matricole ale elevilor veniti prin transfer si eliberarea foilor 
matricole la unitatile de la care vin elevii prin transfer; 

• întocmirea cataloagelor pentru examenele de diferenţă; 
• înregistrarea mediilor de la examenele de diferenţă în registrele matricole; 
• verificarea mediilor pentru toti elevii din clasele terminale 
• întocmirea bazei de date cu elevii din clasele terminale în programul formulare 

pentru a asigura eliberarea la timp a situaţiei şcolare, foi matricole, adeverinţe 
• tipărirea şi eliberarea diplomelor de bacalaureat 
• completarea în registrul unic al actelor de studii 
• întocmirea borderourilor pentru vizarea actelor de studii cu timbru sec 
• eliberarea duplicatelor pentru diplomele pierdute 
• realizarea caietelor statistice la inceput de an scolar, sfarsit de semestru si sfarsit de 

an scolar 
• înregistrarea şi verificarea dosarelor elevilor pentru “Bani de liceu, burse sociale , de 

boală, de merit, de performanţă 
• completarea zilnică a corespondenţei cu ISJ sau alte institutii  in registrul de intrări 

iesiri; 
• primirea si transmiterea faxurilor  
• completarea convocatorului cu privire la diversele  sedinţe desfăşurate în unitate 
• întocmirea ştatelor de plata pentru toate categoriile de burse 
• efectuarea plăţilor pentru bursele acordate numerar 
• introducerea on-line a datelor statistice pentru banci în cadrul programului “bani de 

liceu”; 
• transmitere lunara la banci a borderourilor pentru “Banii de liceu” 
• colectarea lunară a abonamentelor şi biletelor de calătorie pentru elevii navetişti 
• completarea lunară a centralizatorului privind decontarea lunară a abonamentelor 

/biletelor şi transmiterea la ISJ 
• întocmirea statelor de plată aferente abonamentelor şi efectuarea plăţii acestora 
• întocmirea lunară a statelor de plată şi a pontajelor cadrelor didactice pentru plata cu 

ora 
• tipărirea şi distribuirea fluturaşilor aferente salariilor  
• întocmirea lunară a declaraţiei 112 
• actualizarea registrului electronic privind evidenţa salariaţilor şi transmiterea la ITM 
• întocmirea şi transmiterea declaratiei privind personalul din unitate la Administraţia 

Finanţelor Publice 
• întocmirea declaratiei 205 privind veniturile şi impozitele aferente anului 2014 (fişele 

fiscale) 
• completarea contractelor de muncă pentru cadrele didactice suplinitoare 
• întocmirea deciziilor privind modificările salariale ale intregului personal al unitatii ( 

modificare transe de vechime, spor de vechime, dirigentie, gradatie de merit, 
majorarea salariului minim pentru personalul muncitor). 

• întocmirea şi depunerea la ISJ a statului de funcţii 
• realizarea fişelor de încadrare pentru cadrele didactice titulare din unitate cât şi 

pentru cele detaşate sau suplinitoare 
• întocmirea corectă şi la timp a situaţiilor trimise către ISJ, MH 
• implicarea in buna desfăşurare a unor activităţi realizate de cadrele didactice 
• completarea şi eliberarea de adeverinţe cu diferite sporuri , hotărâri judecătoreşti 

pentru persoanele pensionabile sau pensionate la solicitarea lor prin culegerea 
datelor din arhiva unităţii noastre 
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• completarea şi eliberarea de adeverinţe de sănătate pentru angajaţii şcolii de câte ori 
este nevoie 

• completarea şi eliberarea de adeverinţe cu venitul brut/net al salariaţilor care solicită 
credite bancare 

• completarea şi eliberarea de adeverinţe solicitate de cadrele didactice pentru 
înscrierea la diferite cursuri şi proiecte 

• completarea şi transmitere la Tribunalul MH a situaţiilor cerute pentru hotărârile 
judecatoresti  

• realizarea serviciilor de casierie: regie internat, chirii chioşcuri, chirii sala de sport, 
plăţi salarii, completarea zilnică a registrului de casa 

• colaboraează cu ISJ, Primărie, AJOFM  
• contribuie la buna comunicare şi colaborare cu părinţii, cadrele didactice şi elevii 
• verificare zilnică a e-mailurilor şi transmiterea situaţiilor solicitate 
• eliberarea zilnică a adeverinţelor solicitate de  elevii pentru diferite situaţii : pentru 

înscrierea în proiecte, alocacaţii, medic, primarii, deducere impozit părinţi etc 
• întocmirea dosarelor de alocaţie  pentru elevii care au împlinit 18 ani 
• pregătirea dosarelor elevilor pentru examenelor naţionale: Evaluarea Naţională 

pentru elevii claselor a VIII-a şi a  Examenului Naţional de Bacalaureat 
• am raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenţa în unitate 

 
c.COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ 
 

• cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ; 
• cu elevii şcolii; 
• cu alte compartimente: S.L.I., contabilitate, asistent medical, grădiniţă, administrativ, 

bibliotecă, psiho - pedagog. 
• I.S.J., Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie, Protecţia Copilului, Oficiul Poştal Nr. 9, 

Poliţie, Jandarmerie, toate instituţiile de învăţământ, etc. 
 
d.ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 
 

- menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere 
activitatea polivalentă, complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, 
capacitatea de a da prioritate rezolvării situațiilor urgente; 

- relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului 
având în vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului; 

- studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a 
solicitărilor, amabilitatea, ținuta morală. 

IV.4.2. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 
 
Compartimentul financiar contabilitate si-a desfasurat activitatea cu un salariat care a 
asigurat desfasurarea in bune conditii a activitatii.Activitatea compartimentului contabilitate  a 
avut in vedere utilizarea rationala si eficienta a resurselor financiare repartizate,a gestionarii 
resurselor umane,a asigurarii suportului necesar logisticii institutiei in vederea asigurarii in 
conditii cat mai bune de munca,utilizarea rationala si eficienta a bazei materiale 
existente,cresterea duratei de exploatare a mijloacelor fixe,de comunicatie si informatica . 
 
Compartimentul financiar contabil isi exercita atributiile de Contabilitate financiara cat si de 
contabilitatea de gestiune in conformitate cu prevederile legale,respectandu-se principiile 
unei bune gestiuni financiare in special ale economiei si eficientei cheltuielilor.In cadrul 
institutiei noastre,contabilitatea ca activitate specializata in masurarea,evaluarea si controlul 
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activelor si capitalurilor proprii,asigura inregistrarea cronologica si sistematica, 
prelucrarea,transmiterea si pastrarea informatiilor cu caracter financiar,atat pentru cerintele 
interne ale unitatii,cat si pentru organisme interne:Primaria Dr Tr Severin,ISJ 
Mehedinti,DGFP Mehedinti,Trezoreria Dr Tr Severin,banci,furnizori,creditori,etc.  
 
Nici o cheltuiala din fondurile publice nu a putut fi angajata,ordonantata si platita daca nu a 
existat baza legala pentru respectiva cheltuiala ,toate documentele fiind supuse controlului 
financiar preventiv intern.Nu a existat refuz de viza privind CFPP. S-au respectat prevederile 
legale privind procedurile de angajare,lichidare,ordonantare si plata cheltuielilor,controlul 
cheltuirii acestora,contabilizarea si raportarea lor. 
 
Au fost intocmite la timp si transmise situatiile lunare si trimestriale (bilantul contabil,contul de 
rezultat patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor, situatia activelor corporale, 
situatia stocurilor, notele explicative si raportul explicativ). Lunar s-au monitorizat cheltuielile 
de personal,s-au intocmit documentele de plata pentru salarii, situatiile statistice depuse la 
DGFP Mehedinti. Toate operatiunile economico-financiare au fost consemnate in momentul 
efectuarii lor in documente justificative pe baza carora s-au facut inregistrari in jurnale, fise si 
alte documente contabile, conturi sintetice si analitice. 
 
S-a asigurat in limita creditelor bugetare deschise si aprobate baza tehnico materiala si 
financiara necesara desfasurarii normale a activitatii curente a institutiei. Achzitionarea 
bunurilor de folosinta indelungata a vizat in mod prioritar completarea si modernizarea 
echipamentelor IT. 
 
S-a efectuat inventarierea patrimoniului institutiei ce are ca scop stabilirea situatiei reale a 
tuturor elementelor de natura activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii,a bunurilor si valorilor 
detinute oferind o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei institutiei pentru 
respectivul exercitiu financiar.   
 
S-a efectuat inventarierea patrimoniului pentru perioada 2014 pe termene de pastrare si s-au 
intocmit listele privind propunerile de casare a obiectelor de inventar care au depasit 
termenul de pastrare si s-au inaintat Primariei. 
        
In anul scolar 2014-2015 s-au asigurat conditiile de  optimizare calitatii invatamantului din 
liceul nostru prin cresterea nivelului de dotare al scolii.In cadrul acestor preocupari se inscriu: 

- lucrari de igienizare: sali de  clasa, coridoare etc. 
- reabilitarea si reamenajarea cabinetului de fizică: 
- amenajarea, dotarea cu mobilier nou a unor sali de clasa, cabinete si laboratoare: 
- dotarea cu mijloace de invatamant si auxiliare curriculare necesare unui demers 

didactic modern si eficient . 
 
Compartimentul contabilitate a asigurat cadrul legislativ si financiar pentru efectuarea tuturor 
acestor activitati prin solicitari de fonduri din sponsorizari si rectificari bugetare. 
 
 

IV.5. PERSONAL NEDIDACTIC 
Total personal nedidactic angajat : 11 
Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 
 

Funcția Număr posturi Număr persoane 

Îngrijitor  6 6 

Spălătoreasă  1 1 
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Muncitor  2 2 

Paznic de noapte 2 2 

 
 În luna decembrie, IȘJ Mehedinți a deblocat un post de îngrijitor, care a fost ocupat prin 
concurs. Pe parcursul anului școlar 2014 - 2015, unul din muncitorii angajați s-a pensionat. 
S-au făcut demersuri la IȘJ pentru deblocarea postului de muncitor IIG și angajarea prin 
concurs a altui muncitor. 
 

IV.6. ORGANIZAREA TIMPULUI 
 
Activitatea educativă din liceu s-a desfăşurat după în următorul interval orar: 7.00 – 15.00,  
pentru clasele a V-a - a XII-a. În școală funcționează eficient comisia pentru întocmirea 
orarului, astfel încât din prima zi de școală elevii și cadrele didactice au fost în posesia 
programului săptămânal care ține cont de prevederile legale, de cerințele psihologice, de 
opțiunile elevilor și ale profesorilor. Toate celelalte activităţi, cum ar fi pregătirea suplimentară 
de recuperare, pregătirea pentru concursuri sau examene, activitatea educativă extraşcolară, 
s-au desfăşurat în afara programului de cursuri sau sâmbăta şi duminica. Activitatea 
personalului didactic auxiliar şi a celui nedidactic, pentru a asigura în permanenţă condiţiile 
unei bune desfăşurări a activității educative s-a făcut în două ture, între orele 6.00 – 21.00. 

IV.7.ELEVII 

IV.7.1. SITUAȚIA PRIVIND REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ LA SFÂRȘITUL 
SEMESTRULUI I, AN ȘCOLAR 2014 - 2015 
 

Gimnaziu: 

ANUL ȘCOLAR 
2014/2015 
SFÂRȘITUL 

SEMESTRULUI I 

Elevi inscrisi la inceput de an 
școlar  

Elevi ramasi la sfarsitul 
semestrului 

Elevi promovati 

1 2 3 

Total din care: fete Total din care: fete Total din care: 
fete Total V-VIII 253 114 252 113 245 111 

Gimnaziu 

5A 
 
 

27 17 27 17 27 17 
5B 32 14 32 14 32 14 
6A 31 10 31 10 28 10 
6B 33 13 33 13 32 12 
7A 34 16 34 16 34 16 
7B 32 11 32 11 29 10 
8A 34 22 33 21 33 21 
8B 30 11 30 11 30 11 

 
Rata de promovare la sfârșitul sem I: 97,22% 
 
Liceu:  
 

ANUL ȘCOLAR 2014/2015 
SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I 

Elevi inscrisi la inceput de 
an 

Elevi ramasi la sfarsitul 
semestrului 

Elevi promovati 

1 2 3 

Total din care: fete Total din care: fete Total din care: 
ffete 

Liceu 
TOTAL IX - XII 924 548 922 547 876 520 

Ciclu inferior: IX-X 458 269 457 269 438 260 
cls IX: 225 123 224 123 217 121 
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9A 26 19 26 19 26 19 
9B 29 25 29 25 29 25 
9C 27 18 28 19 28 19 
9D 28 19 28 19 28 19 
9E 30 15 30 15 30 15 
9F 28 15 29 14 27 12 
9G 29 9 27 9 27 9 
9H 28 3 27 3 22 3 

cls X: 233 146 233 146 221 139 
10A 32 30 32 30 31 29 
10B 31 21 31 21 31 21 
10C 34 22 34 22 31 20 
10D 27 18 27 18 24 15 
10E 29 17 29 17 26 16 
10F 32 18 32 18 32 18 
10G 22 9 22 9 22 9 
10H 26 11 26 11 24 11 

Ciclu 
superior: 

XI-XII 466 279 465 278 438 260 
cls XI: 225 131 225 131 215 123 
11A 30 22 30 22 29 21 
11B 32 24 32 24 32 24 
11C 28 14 28 14 27 13 
11D 35 26 35 26 32 26 
11E 31 18 31 18 31 18 
11F 28 14 28 14 28 14 
11G 24 8 24 8 21 2 
11H 17 5 17 5 15 5 
cls 
XII: 

241 148 240 147 223 137 
12A 34 30 34 30 30 27 
12B 36 29 36 29 36 29 
12C 36 26 36 26 31 22 
12D 30 21 29 20 26 17 
12E 22 9 22 9 21 9 
12F 25 9 25 9 23 9 
12G 28 9 28 9 28 9 
12H 30 15 30 15 28 15 

 
Rata de promovare: 95% 
 
 

IV.7.2. Mișcarea elevilor în anul școlar 2014 - 2015 
 

PROFIL REAL  

Cod 

rând 
Clasa  

Elevi înscrişi la 

început de an 

şcolar  

(15 septembrie 

2014) 

Elevi veniţi prin 

transfer de la alte 

unităţi şcolare
1)
 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară prin: 

Elevi în evidenţă la sfârşit de 

an şcolar  

(14 septembrie 2015) 

Transfer la 

alte unităţi 

şcolare
2)
 

Abandon 

şcolar 
Alte situaţii Promovaţi

3) 
Repetenţi

 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

 

Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
TOTAL 

(rd.2÷6) 

549 270 12 3 27 11   2 2 531 257 1 1 

2 
Clasa a 

IX-a  

143 61 8 1 12 5   1 1 138 
56 

  



 
Pagină 67 din 84 

   

3 
Clasa a 

X-a  

136 73 2 1 6 5     132 
69 

  

4 
Clasa a 

XI-a 

135 71 2 1 7      130 
72 

  

5 
Clasa a 

XII-a 

135 63   2 1   1 1 131 
60 

1 1 

 

 
 
PROFIL UMAN  
 

Cod 

rând 
Clasa  

Elevi înscrişi la 

început de an 

şcolar  

(15 septembrie 

2014) 

Elevi veniţi prin 

transfer de la 

alte unităţi 

şcolare
1)

 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară prin: 

Elevi în evidenţă la sfârşit de 

an şcolar  

(14 septembrie 2015) 

Transfer la 

alte unităţi 

şcolare
2)

 

Abandon 

şcolar 
Alte situaţii Promovaţi

3) 
Repetenţi

 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

 

Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
TOTAL 

(rd.2÷6) 

375 280 11 5 2 1   1 1 383 283   

2 
Clasa a 

IX-a  

82 62 7 4       89 
66 

  

130

132

134

136

138

140

142

144

clasa a IX-a clasa a X-a clasa a XI-a clasa a XII-a

Distribuția pe clase a elevilor de 
la profilul real 
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3 
Clasa a 

X-a  

97 73 1 1     1 1 97 
73 

  

4 
Clasa a 

XI-a 

90 60 3  2 1     91 
59 

  

5 
Clasa a 

XII-a 

106 85         106 
85 

  

 
 
 

 
 
IV.7.4. Rezultatele la învăţătură în  învăţământul gimnazial la sfârșitul 
anului școlar 2014 - 2015 
 
 

Cod 

rând 
Clasa 

Elevi înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

(14 septembrie 

2014) 

Elevi veniţi prin 

transfer 

de la alte 

unităţi şcolare
1)
 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară  

Elevi în evidenţă la 14 

septembrie 2015 

din care: 

Total 

din care: 

feminin 

Total 

din care:  

feminin 

Prin transfer la 

alte unităţi 

şcolare
2)
 

Abandon 

şcolar
3)
 

Alte situaţii 
Elevi 

promovaţi
4)
 

Elevi 

repetenţi 

Total 

din care: 

feminin 

Total 

din 

care: 

feminin 

Total 

din 

care: 

feminin 

Total 

din 

care: 

feminin 

Total 

din 

care: 

feminin 

0

20

40

60

80

100

120

clasa a IX-a clasa a X-a clasa a XI-a clasa a XII-a

Distribuția pe clase a elevilor de la profilul 
uman 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. TOTAL 

(rd. 25) 

254 115 5 3 
3  

  
3 2 253 116   

2. Clasa a 

V-a 

59 31 3 1 
  

  
2 1 60 31 

  

3. Clasa a 

VI-a 

64 23   
2  

  
  62 23 

  

4. Clasa a 

VII-a 

66 27 2 2 
  

  
  68 29   

5. Clasa a 

VIII-a 

65 34   
1  

  
1 1 63 33   

 
 

      

IV 7.4.1. EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL  CLASEI a VI-a  - 2015 

    
 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBĂ ȘI COMUNICARE” 

    NUMĂRUL 
ITEMULUI  
DIN TEST 

NUMĂRUL ELEVILOR 

CU PUNCTAJ TOTAL CU PUNCTAJ PARȚIAL  CU PUNCTAJ ZERO 

I.1 36 27 0 

I.2 57 4 2 

I.3 45 18 0 

I.4 15 39 9 

I.5 57 6 0 

I.6 37 18 8 

I.7 31 30 2 

I.8 36 24 3 

I.9 40 16 7 

I.10 33 28 2 

    TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE” 

     NUMĂRUL 

ITEMULUI  

DIN TEST 

NUMĂRUL ELEVILOR 

 
CU PUNCTAJ TOTAL CU PUNCTAJ PARȚIAL  CU PUNCTAJ ZERO 

 I.1 61 0 2 

 I.2 60 0 3 

 I.3 53 0 10 

 I.4 13 15 35 

 I.5 34 1 28 
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I.6 55 2 6 

 I.7 22 16 25 

 I.8 34 0 29 

 I.9 20 40 3 

 I.10 51 0 12 

 I.11 37 12 4 

 I.12 24 32 7 

 I.13 33 24 6 

 I.14 7 14 42 

 I.15 59 3 1 

  

IV.7.5. Situația privind rezultatele la învățătură la nivel liceal, la sfârșitul 
anului școlar 2014 - 2015 
 

IV. 7.5.1. Profil real 

Specializarea/ 

calificarea 

profesională 

  

Promovați Absolvenţi Reuşiţi la  examenul de bacalureat 

 

Total 

 

 

Clasa a 

IX-a 

 

 

Clasa a 

X-a 

 

Clasa a 

XI-a 

Clasa a XII-

a 

Absolvenţi 

clasa a XII –a 

Total 

 

din care: 

feminin 

proveniţi din 

absolvenţii  

 anului curent 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

  Total 

din care: 

 feminin 

Total 531 138 56 132 69 130 72   131 60 128 58 127 58 

Mate-info 414 110 37 105 51 96 46   103 41 102 41 102 41 

științe ale 

naturii 

117 28 19 27 18 34 26   28 19 26 17 25 17 

 

Rezultatele examenului de bacalaureat, profil real 

Cod 

rând 

 Prezentaţi Reusiţi 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 

1 TOTAL  138 63 128 58 
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2 
din care: proveniţi din absolvenţii anului 

curent 

131 60 127 58 

 

Procent de promovare la examenul de bacalaureat:  

 total: 92,75% 

 promoția curentă: 96,94% 

IV.7.5.2.Profil uman  

Numărul elevilor promovaţi, absolvenţi şi reuşiţi, pe specializări  

  

Specializarea/ 

calificarea 

profesională 

  

Promovați Absolvenţi Reuşiţi la 

 examenul de bacalureat 

Total 

 

 

Clasa a 

IX-a 

 

 

Clasa a 

X-a 

 

Clasa a 

XI-a 

Clasa a XII-

a 

Absolvenţi 

clasa a XII –a 
Total 

 

din care: 

feminin 

proveniţi din 

absolvenţii  

 anului curent 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 f

em
. 

Total 

din care: 

 feminin 

Total 383 89 66 97 73 91 59 106 85 106 85 103 82 102 82 

Filologie 256 60 46 64 52 62 46 70 59 70 59 68 57 68 57 

Științe sociale 127 29 20 33 21 29 13 36 26 36 26 35 25 34 25 

 

 Rezultatele examenului de bacalaureat, profil uman  

Cod 

rând 

 Prezentaţi Reusiţi 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 

1 TOTAL  108 86 103 82 

2 
din care: proveniţi din absolvenţii anului 

curent 

106 85 102 82 

 

Procent de promovare la examenul de bacalaureat, profil uman:  
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 total: 95,37% 

 promoția curentă: 96,22% 

Rezultatele examenului de bacalaureat, profil uman și real 

Cod 

rând 

 Prezentaţi Reusiţi 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 

1 TOTAL  246 148 231 140 

2 
din care: proveniţi din absolvenţii anului 

curent 

237 145 229 140 

 

Procent de promovare la examenul de bacalaureat:  

 total: 93,90% 

 promoția curentă: 96,62% 

 
 
În vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor și 
asigurarea șanselor egale la învățătură, în sem. I s-a constituit comisia pentru evaluarea 
dosarelor de bursă ”Bani de liceu”, a burselor de merit și de studiu și a burselor de ajutor 
social, a cărei activitate s-a concretizat cu aprobarea unui număr de 169 de burse, după cum 
urmează:  
- 52 burse ”Bani de liceu”  
- 17 burse de ajutor social;  
- 92 de burse de de merit;  
- burse de boală, 2 elevi de la liceu 
- 6 burse de performanță pentru elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale.  

IV.7.6. ABSENTEISM 
S-a monitorizat săptamânal frecvența elevilor și s-au aplicat sancțiuni conform ROFUIP în 
cazul elevilor care au înregistrat frecvență redusă. S-a trimis corespondență părinților elevilor 
sancționați pentru indisciplină sau pentru absențe nemotivate. Consilierea individuală și de 
grup a elevilor s-a realizat prin consilierii școlari și profesorii diriginți.  
 

IV.7.6.1. Media absențelor  

IV 7.6.1.1. Situația absențelor la sfârșitul semestrului I 

 

Nr. Crt. Clasa Total abs. Abs. motivate Abs. nemotivate 

1 V A 42 42 0 

2 V B 54 41 13 
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Total clasa a V-a 96 83 13 

3 VI A 221 167 54 

4 VI B 123 121 2 

Total clasa a VI-a 344 288 56 

5 VII A 150 136 14 

6 VII B 372 266 106 

Total clasa a VII-a 522 402 120 

7 VIII A 98 91 7 

8 VIII B 171 134 37 

Total clasa a VIII-a 269 225 44 

9 IX A 251 184 67 

10 IX B 137 120 17 

11 IX C 333 304 29 

12 IX D 285 215 70 

13 IX E 109 53 56 

14 IX F 134 110 24 

15 IX G 363 207 156 

16 IX H 513 319 194 

Total clasa a IX-a 2125 1512 613 

17 X A 228 143 85 

18 X B 458 350 108 

19 X C 667 511 156 

20 X D 201 115 86 

21 X E 513 331 182 

22 X F 341 341 0 

23 X G 190 140 50 

24 X H 264 131 133 

Total clasa a X-a 2862 2062 800 

25 XI A 460 293 167 

26 XI B 424 278 146 

27 XI C 526 330 196 

28 XI D 640 266 374 

29 XI E 402 322 80 

30 XI F 381 321 60 

31 XI G 329 131 198 

32 XI H 281 161 120 

Total clasa a XI-a 3443 2102 1341 

33 XII A 290 140 150 

34 XII B 862 416 446 

35 XII C 474 313 161 

36 XII D 1140 663 477 

37 XII E 549 471 78 

38 XII F 493 318 175 

39 XII G 614 499 115 

40 XII H 372 311 61 

Total clasa a XII-a 4794 3131 1663 
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Total general 14455 9805 4650 

 

Gimnaziu  

 

 

 

Liceu  

 

 
 
 
 

IV 7.6.1.2. Situația absențelor la sfărșitul semestrului al II-lea 

 
 

Nr. 
Crt. Clasa Total abs. Abs. motivate Abs. nemotivate 

1 V A 88 88 0 

2 V B 142 129 13 
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Total clasa a V-a 230 217 13 

3 VI A 292 207 85 

4 VI B 294 288 6 

Total clasa a VI-a 586 495 91 

5 VII A 414 327 87 

6 VII B 912 615 297 

Total clasa a VII-a 1326 942 384 

7 VIII A 230 216 14 

8 VIII B 291 214 77 

Total clasa a VIII-a 521 430 91 

9 IX A 566 422 144 

10 IX B 547 401 146 

11 IX C 865 769 96 

12 IX D 739 590 149 

13 IX E 206 112 94 

14 IX F 324 271 53 

15 IX G 732 380 352 

16 IX H 861 444 417 

Total clasa a IX-a 4840 3389 1451 

17 X A 578 352 226 

18 X B 915 691 224 

19 X C 1483 1319 164 

20 X D 416 255 161 

21 X E 679 426 253 

22 X F 862 797 65 

23 X G 466 323 143 

24 X H 653 340 313 

Total clasa a X-a 6052 4503 1549 

25 XI A 1023 728 295 

26 XI B 985 666 319 

27 XI C 1164 797 367 

28 XI D 1391 822 569 

29 XI E 895 771 124 

30 XI F 1121 807 314 

31 XI G 765 313 452 

32 XI H 595 375 220 

Total clasa a XI-a 7939 5279 2660 

33 XII A 597 313 284 

34 XII B 1633 929 704 

35 XII C 1592 1209 383 

36 XII D 2109 1502 607 
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37 XII E 1291 1141 150 

38 XII F 865 563 302 

39 XII G 1212 971 241 

40 XII H 744 585 159 

Total clasa a XII-a 10043 7213 2830 

Total general 31537 22468 9069 

 

 
Liceu  
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IV.7.6.3. Disciplina 
Situația disciplinară este reflectată de notele la purtare acordate la sfârșitul anului școlar, 
precum şi de numărul sau gravitatea sancţiunilor aplicate elevilor. Un număr de 17 elevi au 
fost au fost sancționați cu scăderea notei la purtare pentru abateri disciplinare și 24 de elevi 
au avut nota scăzută la purtare pentru absențe nemotivate, din care unul din elevi are nota la 
purtare sub 7.  
 

IV.7.6.4. Promovarea 
 
Gimnaziu 
Procentul de promovare la clasele de gimnaziu a fost de 98,41% înainte de sesiunea de 
corigențe. Patru elevi au rămas corigenti, fiind promovați după sesiunea de corigențe din 
luna septembrie. 
 
Liceu  
Procentul de promovare la clasele de liceu este de 96,25% înainte de examenele de 
corigență. 33 de elevi au ramas corigenți, și unul repetent. Procentul de promovare după 
sesiunea de corigențe din septembrie 2015 a fost 100%. 
 
 

Specializarea/ 

calificarea profesională 

  

 

 

Promovaţi  

Total 

 

din care: 

feminin 

 

Clasa a IX-a 

 

 

Clasa a X-a 

 

Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 fe

m
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 fe

m
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 fe

m
. 

To
ta

l 

d
in

 c
ar

e:
 fe

m
. 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total 531 257 138 56 132 69 130 72 131 60 

Mate - info 414 175 110 37 105 51 96 46 103 41 

Şt. ale naturii 117 82 28 19 27 18 34 26 28 19 

 
 

 

IV.7.3.4. Concluzii 
Din cei 1177 elevi înscriși la începutul anului școlar, înînvăţământul  gimnazial și liceal, 
sfârșitul semestrului I au mai rămas 1174,  diferența de 3 reprezentând transferări în 
străinătate sau la alte școli din oraș. La începutul sem I, la nivel liceal, aveam un efectiv de 
921 de elevi, față de 924 de elevi la începutul anului școlar. La profilul real numărul de elevi 
înscriși la începutul sem. al II-lea este cu 13 mai mic decât cel de la începutul anului. 
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Cauzele reducerii numărului de elevi care frecventează profilul real sunt diverse:o 
exmatriculare, transferări la clasele cu profilul uman din școala noastră sau la același profil, 
la alte licee din oraș. Este clar faptul că transferările de la unele clase cu specializare 
matematică-informatică a devenit un fenomen care trebuie analizat cu atenție.  

 

V. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
 
Obiective:  
1. Gestionarea eficientă a  resurselor existente.  
2. Continuarea demersurilor pentru obţinerea resurselor financiare pentru reabilitarea 
localului şcolii.  
3. Dezvoltarea parteneriatului şcoală - autorităţile publice locale în vederea achiziţionării de 
mobilier. 
4. Depunerea proiectelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor materiale şi umane.  
5. Dezvoltarea resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educaţional: 
amenajare laboratoare.  
 

V.1.  BAZA MATERIALĂ 
 

V.1.1. Spaţii pentru învăţământ 
 
Liceul dispune de următoarele spaţii de învăţământ, în bună stare de funcţionare, 
lastandarde care corespund cerinţelor actuale: 
- 40 săli de clasă 
- 4 laboratoare de informatică 
- 2 laboratoare pentru firmele de exercițiu 
- un centru de Antreprenoriat și performanță 
- un laborator de fizică 
- un laborator de chimie 
- un laborator de biologie 
- un laborator fonetic 
- o sală de sport amenajată și dotată cu materiale necesare sporturilor de sală 
- un teren de sport amenajat pentru jocuri sportive 
- o bibliotecă cu centru de documentare și informare  
- un cabinet psihopedagogic 
- o cancelarie 
 
Înainte de începerea anului școlar au fost amenajate sălile de clasă, astfel încât să fie nu 
numai utile ci și plăcute, oferind elevilor un spațiu de învățământ funcțional și confortabil. 
Mobilierul a fost recondiționat și modernizat înainte de începerea anului școlar și, ori de câte 
ori s-au produs deteriorări, acestea au fost remediate. Se impune o mai bună colaborare a 
profesorilor diriginți cu personalul muncitor pentru remedierea în cel mai scurt timp a 
deteriorărilor produse de elevi. 
 
S-au făcut eforturi deosebite pentru renovarea și modernizarea a nouă săli de clasă 
(zugrăvit, parchetat, lambrisat) și s-a achiziționat mobilier nou pentru patru săli de clasă. S-
au obținut finduri pentru renovarea laboratorului de biologie și a celui de chimie. Din fonduri 
extrabugetare și de la Consiliul local, s-au achiziționat obiecte de mobilier pentru dotarea 
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laboratorului de biologie. S-a renovat laboratorul de fizică și s-a achiziționat mobilier nou 
pentru acesta (dulapuri, mese, scaune). 
 
La începutul anului școlar, s-a întocmit o listă de priorități pentru dotări și investiții, în 
concordanță cu nevoile unității școlare, alocându-se resurse financiare pentru reparații și 
igienizări. Pe parcursul sem. I,  s-au solicitat de la primărie și Consiliul local de două ori 
fonduri pentru reparații la fațada școlii, la instalația termică și cea electrică. S-au executat 
reparații la tâmplăria din termopan din clădirea liceului și cea a internatului și s-a renovat 
toaleta de la parter destinată profesorilor.  
 

V.1.2. Biblioteca 
Liceul dispune de o bibliotecă cu peste 39 000 de volume şi cu spaţiul necesar pentru 
desfăşurarea unor activităţi specifice, cum ar fi cenacluri literare, documentare, întâlniri cu 
scriitori, etc. Biblioteca funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a 
bibliotecii școlare. S-au făcut eforturi și se vor face în continuare pentru dotarea bibliotecii cu 
cărți conform noului curriculum din resurse extrabugetare și din sponsorizări. Îmbogățirea 
fondului documentar s-a făcut și prin donații. 
 

V.1.3. Internat 
Liceul are în dotare internat pentru fete dispunând de 60 locuri de cazare. Pentru a crea un 
climat confortabil, familial, s-au reparat obiectele de mobilier deteriorate și s-a zugrăvit baia. 
Activitatea elevelor este supravegheată de un pedagog școlar. 
 

V1.4.Baza sportivă 
Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” dispune de o sală de sport și de un teren de sport 
modern. Orele de educație fizică se desfășoară dimineața, iar orele de ansamblu sportiv 
după-amiaza, în două ture, terenul și sala de sport fiind folosite la maxim. Datorită condițiilor 
bune oferite, baza sportivă este solicitată pentru concursuri sportive intra și inter-județene 
sau pentru desfășurarea unor antrenamente sportive. Pentru suplimentarea fondurilor de la 
bugetul propriu, sala de sport este închiriată după-amiaza.  
 

V.2. RESURSE FINANCIARE 
 

V.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 
 
In anul scolar 2014-2015 s-au asigurat conditiile de optimizare calitatii invatamantului din 
liceul nostru prin cresterea nivelului de dotare al scolii.In cadrul acestor preocupari se inscriu: 

 lucrari de igienizare: sali de  clasa,coridoare etc.; 

 reabilitarea si reamenajarea unor cabinete si laboratoare; 

 amenajarea,dotarea cu mobilier nou a unor sali de clasa, cabinete si laboratoare; 

 dotarea cu mijloace de invatamant si auxiliare curriculare necesare unui demers 
didactic modern si eficient . 
 

Compartimentul contabilitate a asigurat cadrul legislativ si financiar pentru efectuarea tuturor 
acestor activitati prin solicitari de fonduri din sponsorizari si rectificari bugetare. 
 

    

 
Situatia creditelor si a platilor semestrul II 2014-2015 
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Nr.crt. 
Capitol bugetar de 
cheltuieli 

Credite sept.2014-
dec.2014 Cheltuieli efectuate semestrul I 

1 10-salarii 2054000 2040605 

2 20-cheltuieli materiale 257000 269329 

3 59-burse,bani de liceu 93286 76910 

4 71-investitii 0 0 

5 Total 2404286 2386844 

    Notă: Diferenta de plati din 59 se refera la bani de liceu ,ISJ alimentandu-ne contul cu sume  

mai mari decat cele solicitate. 
   

Fonduri alocate pentru anul scolar 2014-2015 si cheltuite conform executiei bugetare. 
 

 Cheltuieli de personal – 3669.39 mii lei; 

 Bunuri si servicii-426,00 mii lei; 

 Burse elevi – 100,00 mii lei. 
 

V.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare 
 

În anul școlar 2014-2015 principalele surse de venituri extrabugetare au provenit din 
închirierile de spații și sponsorizări. 
 

V.2.3. Analiza utilizării acestora. Motivație, eficiență 

  
Din bugetul local s-au achiziționat materiale pentru igienizare si reparare mobilier scolar s-au 
achiziționat materiale de curățenie și consumabile (hartie xerox, etc.). Totodată, au fost 
achiziționate materiale pentru lucrări de reparații și igienizare iar din fonduri extrabugetare s-
au procurat alte bunuri de inventar. 
 
Pentru perioada următoare, cu ocazia întocmirii proiectelor de buget, echipa managerială, și 
Consiliul de administrație vor trebui să aibă în vedere reparații și confecționare mobilier 
școlar și lucrări de reabilitare a clădirii școlii. 
 

VI. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 
 
Obiective:  
1. Consolidarea colaborării cu autorităţile publice locale: Primăria şi Consiliul Local Drobeta 
Turnu Severin, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, Asociaţia Părinţilor, sindicat,  în vederea 
asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional.  
2. Dezvoltarea proiectelor educationale prin promovarea unor activităţi educative formale şi 
nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei interculturale, antreprenoriale, de educaţie 
pentru sănătate si ale celor care pot să ofere sprijinul necesar în promovarea egalizării 
şanselor; 
3. Cresterea capacităţii si abilităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor 
finanţate prin programe comunitare de dezvoltare a resurselor umane, prin proiecte/granturi 
finanţate prin fonduri structurale şi prin proiecte ale MECS în vederea dezvoltării 
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instituţionale, creării condiţiilor optime dezvoltarii educaţiei permanente şi a diversificării 
ofertelor şi serviciilor educaţionale; 
4. Dezvoltarea abilitatilor in privinta redactarii proiectelor si managementului de proiect   
5. Dinamizarea activităţii Comisiei pentru proiecte şi programe; 
6. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare ; 
7. Promovarea imaginii liceului prin marketing instituţional şi educaţional. 
 
Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” are un bun renume în comunitate, garanție pentru 
potențialii parteneri în derularea programelor educative; 

VII. MONITORIZAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 
 
Monitorizarea întregii activităţi a fost făcută pe baza Planului activității de monitorizare și 
control al conducerii liceului, prezentat și avizat de Consiliul profesoral, plan care cuprinde 
compartimentele, resorturile și problemele care fac obiectul monitorizării și controlului, 
obiectivele urmărite, cine efectuează monitorizarea și controlul, ritmul acțiunilor de 
monitorizare și control, modalitățile de realizare, indicatorii de performanță. 
 
Prin urmărirea realizării obiectivelor propuse în fiecare etapă a fost posibil ca, atunci când au 
apărut unele disfuncţionalitati în realizarea acestora, să se ia cele mai eficiente măsuri 
pentru eliminarea lor (discuţii individuale, convocarea Consiliului de administraţie şi a 
Consiliului profesoral în şedinţe extraordinare, asistenţe la clasă, etc.). Activitățile didactice 
desfășurate la clasă de profesorii detașați, au fost evaluate în conformitate cu legislația în 
vigoare. 
 
Activitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic s-a desfășurat conform fișei postului și 
a fost evaluată periodic de responsabilii de compartimente și de conducerea unității. 
Conducerea unității a căutat să mențină un echilibru între îndrumare și control atât în 
activitatea cadrelor didactice, cât și în cea a elevilor și a celorlalte sectoare de activitate. 
 

VII.1. Autoevaluarea activității manageriale 
 
Echipa managerială a avut unitate de vederi, a fost cooperantă, a știut să prevină și să 
aplaneze conflictele, punând la baza întregii activități normele legislative în vigoare, ordinele 
și instrucțiunile Ministerului Educației Naționale, dispozițiile și instrucțiunile ISJ Mehedinți. A 
cooperat continuu cu Consiliul elevilor pe școală și cu Consiliul Reprezentativ al Părinților. 
 
Evaluarea întregii activităţi a avut ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în care 
elevul devine partener în educaţie, implicându-se în actul propriei instruiri. A fost stimulată 
autoevaluarea ca instrument pedagogic, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru 
elevi.Fișele de autoevaluare stau la baza stabilirii calificativelor anuale. 
 
Periodic, la nivelul catedrelor, în Consiliul profesoral și în Consiliul de administrație s-au făcut 
analize și evaluări pe diverse domenii de activitate ale procesului de învățământ și ale 
sectoarelor conexe, încercându-se eliminarea disfuncționalităților anterioare. Echipa 
managerială, angrenată și în probleme de ordin administrativ nu a reușit să monitorizeze în 
măsura dorită demersul didactic, urmând ca în viitor activitatea managerială să fie centrată 
tocmai pe aceasta. 
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În elaborarea ofertei curriculare s-a ţinut cont de propunerile colegilor, ale responsabililor de 
comisii metodice.Au fost antrenate în dezbateri în cadrul şedinţelor de catedră, al consiliilor 
profesorale şi al şedinţelor Consiliului Curricular toate cadrele didactice şi au fost valorificate 
propunerile acestora în elaborarea Proiectului de curriculum al şcolii. 
 
În adunările cu părinții au fost făcute informări cu privire la activitățile curriculare și 
extracurriculare, la realizările dar și la problemele cu care se confruntă școala și părinții au 
fost implicați în luarea deciziilor atât prin Consiliul Reprezentativ al Părinților cât și prin 
participarea efectivă și activă a reprezentanților părinților în Consiliul de administrație. 
 
Disfuncţionalităţile apărute în procesul de instruire şi educaţie (când a fost cazul) au fost 
aduse la cunoştinţă de părinţi, diriginţilor şi conducerii liceului, luându-se măsuri pentru 
înlăturarea lor şi, de asemenea, comunicarea diriginţilor , profesorilor şi directorilor cu părinţii 
s-a făcut ori de câte ori a fost cazul. 
 
Asigurarea transparenței actului decizional a constituit un punct tare al activității 
manageriale. Identificarea disfuncționalităților care au apărut pe parcursul anului școlar și 
luarea de măsuri pentru înlăturarea rapidă a lor a constituit de asemenea un punct tare al 
activității manageriale. Ca punct tare al întregii activităţi manageriale a fost și coeziunea la 
nivelul structurilor de conducere, conlucrarea între diferitele sectoare de activitate. 
 

VIII. ANALIZA SWOT A INSTITUŢIEI 
Puncte tari 
 
Resurse materiale: 

 Bază materială bună destinată tehnologizării informaţiei şi studiului informaticii 4 
laboratoare de informatică cu calculatoare conectate la Internet, 2 sedii pentru firme 
de exercițiu , un Centru de Antreprenoriat și Performanță în parteneriat FEAA 
Timișoara; 

 Laboratoare de fizică, chimie, biologie dotate cu mobilier, materiale didactice și 
mijloaceinformatizate (calculator și videoproiector); 

 Posibilitatea atragerii fondurilor proprii prin închirieri de spații ( sala de sport, spații 

 de cazare, săli de curs, laboratoare informatică);  

 Cabinete metodice pentru fiecare comisie, dotate cu calculatoare conectate la 
Internet; 

 Cabinet de consiliere psihopedagogică; 

 Bibliotecă școlară cu fond bogat de carte; 

 Internat școlar cu o capacitate de cazare de 60 de locuri; 

 Sisteme de supraveghere video și sistem de iluminat pentru situații de urgență în 
corpulprincipal de clădire și în internat; 

 Sală de sport modernă și spațioasă. 
 
Resurse umane: 

 Existenţa unui număr relativ mare de cadre didactice cu experienţă şi grad didactic I; 

 Disponibilitatea unor cadre didactice să desfăşoare activităţi suplimentare menite să 
înlăturerămânerile în urmă sau să conducă la performanţă; 

 Experienţă în derularea proiectelor europene Comenius și POSDRU; 
 
Resurse curriculare: 
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 Ofertă bogată de activităţi extraşcolare. 
 
Puncte slabe 
Resurse materiale: 

 Folosirea insuficientă a laboratorului de informatică pentru susținerea lecțiilor în AEL 
sau înalte platforme educaționale; 

 Număr insuficient de spații de școlarizare dotate cu calculatoare, videoproiectoare și 
imprimante; 

 Mobilierul școlar deteriorat în unele săli de clasă; 

 Gradul avansat de uzură a instalației termice, sanitare și electrice din ambele clădiri 
ale liceului; 

 
Resurse umane: 

 Conservatorismul unor cadre didactice și didactice-auxiliare privind rezistenţa la 
schimbareîn organizarea şi desfăşurarea activităților care le revin ca obligații de 
serviciu; 

 Nerespectarea de către diriginți a prevederilor R.O.F.U.I.P. în sancționarea și 
acordareanotei la purtare, fapt ce încurajează absenteismul și produce nedreptăți în 
rândul elevilor; 

 Lipsa de motivare în actul învăţării a unor elevi; 

 Personal nedidactic insuficient pentru acoperirea volumului de muncă dinanumite 
sectoare de activitate (pedagogi, supraveghetori, îngrijitori); 

 
Resurse curriculare 

 Utilizarea cu preponderență a metodelor tradiționale de predare-învățare și utilizarea 

 metodelor centrate pe elev doar în condiții de asistență; 

 Utilizarea cu preponderență a evaluărilor sumative în defavoarea celor formative ca 
urmare asupraaglomerării programelor școlare și resursei de timp insuficiente; 

 
Oportunităţi 
Resurse materiale: 

 Atragerea de fonduri europene pentru modernizarea și eficientizarea procesului de 

 învățământ, precum și pentru optimizarea rezultatelor școlare; 

 Resurse umane 

 Realizarea planului de şcolarizare; 

 Popularizarea anuală a ofertei de şcolarizare prin diferite mijloace; 

 Participarea profesorilor la cursuri de perfecţionare şi formare continuă; 

 Implicarea comunităţii locale în viaţa şcolii (participarea reprezentanţilor Consiliului 
Local,agenţilor economici şi părinţilor la şedinţele Consiliului de Administraţie, şedinţe 
periodice aleComitetului de Părinţi); 

 Facilităţi acordate de la bugetul de stat pentru copiii proveniţi din familii sărace (bursa 
„Banide liceu”, decontarea navetei); 

 Schimburi de experienţă cu instituţii similare naţionale şi europene şi aplicarea unor 
exemplede bune practici pentru procesul didactic şi de management; 

 
Resurse curriculare: 
 
Elaborarea unor suporturi de curs pentru CDS în cadrul proiectelor POSDRU 
 
Ameninţări: 
Resurse materiale: 
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• Concurența altor instituții de învățământ liceal din localitate care au specializări 
similare cuale instituției noastre; 

Resurse umane: 
• Motivarea/stimularea slabă a cadrelor didactice prin politicile salariale curente; 
• Costul ridicat al cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice; 
• Scăderea interesului absolvenţilor din învăţământul superior pentru practicarea 

profesiei dedascăl; 
• Implicarea insuficientă a familiei și a aunor cadre didactice în îmbunătățirea 

rezultatelor. 

Resurse curriculare 
• Discontinuitatea unor politici educaţionale ale ministerului. 

 
 


