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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, anul școlar 
2017-2018: 

    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 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 științifică și metodică a cadrelor didactice și activitatea financiară. 

 

 

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

II.1. CONTEXUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL 
 
La baza întregii activităţi desfăşurate în unitatea de învăţământ au stat: 

 

 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare; 

 Metodologia formării continue aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice; 
 Programul de Guvernare în 2016, capitolul Politica în domeniul Educaţiei; 
 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Ordin 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 OMEN  3027/08.01.2018 pentru   modificarea   și completarea    Anexei - 
Regulament   - cadru  de organizare   și functionare a unităților  de invatamant    
preuniversitar la Ordinul  ministrului   educatiei   nationale   și cercetării   științifice  
nr.  5079/2016   privind aprobarea    Regulamentului-cadru     de organizare   și 
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functionare    a unităților  de invatamant preuniversitar; 
 Raportul I.S.J. Mehedinți, privind starea învăţământului în județul Mehedinți în anul 

şcolar 2016/2017; 
 Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  75/12.07.2005  privind  asigurarea  

calităţii educaţiei,  aprobată  cu  completări  şi  modificări  prin  Legea  nr.  
87/13.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de 
acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în 
MO nr. 38/18.01.2007; 

 

 HG  nr.  1534/2008  privind  aprobarea  Standardelor  de  referinţă  şi  a  indicatorilor  
de performanţă  pentru  evaluarea  şi  asigurarea  calităţii  în  învăţământul  
preuniversitar, publicată în MO nr. 822/08.12.2008; 

 M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru 
ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

 G.R.  nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor  de construcţii şi amenajări care 
se supun avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu; 

 Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în  muncă; 
 OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele 

de management/ control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi completările 
ulterioare; 

 HG. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi 
evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 M.  5337/11.10.2006  privind  aprobarea  Codului  de  etică  profesională  al  experţilor  
în evaluare  şi  acreditare  ai  Agenţiei  Române  de  Asigurare  a  Calităţii  în  
Învăţământul Preuniversitar; 

 HG  nr.  22/2007 privind  aprobarea Metodologiei  de  evaluare  instituţională  în  
vederea autorizării,  acreditării  şi  evaluării  periodice  a  organizaţiilor  furnizoare  
de  educaţie, publicată în MO nr. 59/25.01.2007; 

 OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar; 

 OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 
studii şi al documentelor  şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 HG. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

 Convenţiile şi programele  Europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar în  proiecte  şi  parteneriate  internaţionale  şi  alte  documente  şi  
convenţii specifice; 

 Regulamentul de ordine interioară al  CNGT; 

 ORDIN 3027/ 08.01.2018 pentru   modificarea și completarea Anexei-Regulament- 
cadru de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul  
ministrului educatiei nationale și cercetării științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea    
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar. 

 

II.2. CONTEXTUL ECONOMICO- SOCIAL 
Legislaţia   financiară   generală   şi   specifică   permite   atragerea   de   resurse 

extrabugetare,  la  nivelul  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar,  dar  interesul  agenţilor 
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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 ț ări membre  sau  potenţial  membre  ale  Uniunii  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. 
• 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: 

- Trunchicomun - 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; 
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- Curriculumdiferențiat  - discipline specifice profilului și specializării; 

- Curriculumla Decizia Școlii   -  discipline  opționale  ofertate  la  nivel  național 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 OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
 

III.1.1. PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017/2018 
Clasa IX-a: 7clase × 28 de locuri 
Profil uman (2 clase × 28 de locuri) 
Filologie - 1 clasă (28 de locuri) 

Filologie bilingv engleză - 1 clasă (28 de locuri) 
Ştiinţe sociale - 1 clasă (28 de locuri) 
Profil real (4 clase × 28 de locuri) 

Matematică - informatică bilingv engleză - 1 clasă (28 de 
locuri) Matematică - informatică  - 2 clase ( 56 de locuri) 
Ştiinţe ale naturii - 1 clasă (28 de locuri) 
Clasa a V-a: 2 clase × 30 de locuri 

Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit de numărul de locuri oferite iniţial - ca 
urmare a numărului de elevi efectiv înscrişi (numai la nivel gimnazial) şi mobilităţii elevilor 
pe parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în vigoare (la nivel gimnazial şi liceal). 

 

 

III.1.2 CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018 
 

 

Clasele cu program de studiu în regim bilingv au alocate pentru studiul limbii engleze 
câte câte 6 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun şi, 
după caz, în curriculumul diferenţiat .Astfel, programul de studiu bilingv în limba engleză 
cuprinde sudiul următoarelor discipline: 

    Geografia Marii Britanii şi a Statelor Unite (clasa a IX-a); 

    Istoria Marii Britanii şi a Statelor Unite (clasa a X-a); 

    Studii CulturaleAmericane (clasa a XI-a) 

    Studii Culturale Britanice (clasa a XII-a). 

La aceste discipline specifice programului bilingv se adaugă opţionalele care fac 
parte din oferta educaţională a şcolii: 

 opţionale  care  dezvoltă  competențele  de  redactare  a  diferitelor  tipuri  de  texte: 
Communicative Writing, și Successful Writing; 

 opțional de pregătire pentru Examenele Cambridge; 

 
Pentru asigurarea sustenabilității proiectului POSDRU/161/2.1/G/137245 „Dezvoltare 

profesională asistată prin activități inovative de consiliere și practică’’ și a proiectului ‖TOP 
Management V-NV – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management, 
cercetare și inovare în viața profesională‖,cod proiect POSDRU/175/2.1/S/149792 derulate în 
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școala noastră în anii școlari 2014-2015 și 2015 - 2016, s-au luat măsuri pentru a se pune 
bazele continuării activității firmelor de exercițiu înființate în cadrul celor două proiecte prin 
cursul opțional ‖Iniţierea şi derularea unei afaceri‖ (clasa a XI-a A și a XI-a B) 

Pentru asigurarea sustenabilității proiectului "O oră pentru Democrație", inițiat de 
Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană – MAIE și  Asociația Elvețiano-Româna 
pentru Sprijin si Integrare (organizație non-guvernamentală elvețiana) în care Colegiul 
Național ‖Gheorghe Țițeica‖ a fost partener, s-a elaborat cursul opțional ‖O oră pentru 
democrație‖ (clasa a X-a , care  se  adresează  nevoii  de  programe  educaționale  coerente  
pentru  tinerii  din  școala noastră în domeniul democrației participative și a cetățeniei active. 
 

 
 

Lista disciplinelor optionale aprobate în Consiliul de administraţie 
pentru anul școlar 2017 – 2018 

 
 

CLASA 
NR.  

OPȚIONALE  
CF.  

PLAN-CADRU 

 
Pachet 

Nr. Ore/ 
săptămână 

Perioada 

V A 1-3 Reading and Writing 1 2 semestre 

Fairytales vs Real World  1 2 semestre 

“CREEAZĂ-ŢI MEDIUL” 1 2 semestre 

V B 1-3 Mituri şi legende greco-romane 1 2 semestre 

Fantezie și culoare 1 2 semestre 

“CREEAZĂ-ŢI MEDIUL” 1 2 semestre 

VI A 1-3 Fantezie și culoare 1 2 semestre 

Matematică 1 2 semestre 

VI B 1-3 Fantezie și culoare 1 2 semestre 

Măsurători şi mărimi fizice 1 2 semestre 

Le francais par les  jeux 1 2 semestre 

VI C 1-3 Fantezie și culoare 1 2 semestre 

Limba română 1 2 semestre 

Matematică   

VII A 1-2 Fizică - aprofundare 1 2 semestre 

Matematică și științe în societatea cunoașterii 1 2 semestre 

VII B 1-2 Fantezie şi culoare 1 2 semestre 

Matematică și științe în societatea cunoașterii 1 2 semestre 

VII C 1-2 Fantezie şi culoare 1 2 semestre 

Matematică 1 2 semestre 

VIII A 1-2 Lectura și abilitățile de viață 
 

1 2 semestre 

Matematică 1 2 semestre 
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VIII B 1-2 Informatică 1 2 semestre 

Matematică 1 2 semestre 

IX A 1 Limba latină 1 2 semestre 

IX B 1 Limba italiană 1 2 semestre 

IX C 1 Limba italiană 1 2 semestre 

IX D 1 Chimie 1 2 semestre 

IX E 1 Ed. fizică 1 2 semestre 

IX F 1 Ed. fizică 1 2 semestre 

IX G 1 Ed. fizică 1 2 semestre 

X A 1 
Limba spaniolă 

1 2 semestre 

X B 1 
Limba spaniolă 

1 2 semestre 

X C 1 Limba latina 1 2 semestre 

X D 1 Psihologia vârstelor 1 2 semestre 

X E 1 
Informatică - aprofundare 

1 2 semestre 

X F 1 Informatică – aprofundare 
 

1 2 semestre 

X G 1 Informatică C# 1 2 semestre 

XI A  5-6 
Frumosul în artă 

1 2 semestre 

Limba spaniolă 
1 2 semestre 

Psihologia vârstelor 
1 2 semestre 

Iniţierea şi derularea unei afaceri (2h) 
2 2 semestre 

Istoria comunismului 
1 2 semestre 

XI B  5-6 Frumosul în artă 
 

1 2 semestre 

Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia 
românească 

1 2 semestre 

Iniţierea şi derularea unei afaceri (2h) 
2 2 semestre 

Limba spaniolă 
1 2 semestre 

Istoria comunismului 
1 2 semestre 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
XI C  

5-6 
Frumosul în artă 

1 2 semestre 

Dezbatere, oratorie şi retorică 
 

1 2 semestre 

Istoria comunismului 
1 2 semestre 

Psihologia vârstelor 
1 2 semestre 

Tehnici de redactare în ştiinţele socio-umane 
1 2 semestre 

XI D  4-5 
Biologie - aprofundare 

1 2 semestre 

Chimie 
1 2 semestre 
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Matematică - aprofundare 
1 2 semestre 

Ed. fizică 
 

1 2 semestre 

XI E  3-4 
Biologie – aprofund are 

1 2 semestre 

Fizică - aprofundare 
1 2 semestre 

Lectura și abilitățile de viață 
1 2 semestre 

XI F 3-4 
Biologie - aprofundare 

1 2 semestre 

Fizică - aprofundare 
  

Matematică - aprofundare 
1 2 semestre 

XI G 3-4 Biologie - aprofundare 1 2 semestre 

Fizică - aprofundare 1 2 semestre 

Psihologia varstelor 1 2 semestre 

Matematică 1 2 semestre 

XII A 6-7 Frumosul în artă 
 

1 2 semestre 

Limba română – aprofundare 
 

1 2 semestre 

Istorie - aprofundare 
1 2 semestre 

Geografie - aprofundare 
1 2 semestre 

Utilizarea calculatorului în mass-media 
1 2 semestre 

Limba spaniola 
1 2 semestre 

XII B 6-7 
Limba română - aprofundare 

1 2 semestre 

Estetica urbană 
 

1 2 semestre 

Istorie – aprofundare 
 

1 2 semestre 

Geografie - aprofundare 
1 2 semestre 

Spaniola 
1 2 semestre 

Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia 
românească 

1 2 semestre 

XII C  6-7 
Frumosul în artă 

1 2 semestre 

Comunicare şi opinie publică 
 

1 2 semestre 

Istorie – aprofundare 
 

1 2 semestre 

Geografie - aprofundare 
1 2 semestre 

Tehnici de redactare în ştiinţele socio-umane 
1 2 semestre 

Lectura şi abilităţile de viaţă 
1 2 semestre 

Desen tehnic 
1 2 semestre 

XII D 5-6 
Biologie - aprofundare 

1 2 semestre 

Limba română – aprofundare 
 

1 2 semestre 

Matematică - aprofundare 1 2 semestre 
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Limba spaniolă 
1 2 semestre 

Ed. fizică 
1 2 semestre 

XII E 3-4 
Biologie -aprofundare 

1 2 semestre 

Matematică - aprofundare 
1 2 semestre 

Fizică - aprofundare 
1 2 semestre 

Limba română - aprofundare 1 2 semestre 

XII F 3-4 Biologie - aprofundare 1 2 semestre 

Fizică - aprofundare 
1 2 semestre 

Lectura și abilitățile de viață 
1 2 semestre 

Matematică – aprofundare  
1 2 semestre 

XII G 3-4 
Biologie - aprofundare 

1 2 semestre 

Lectura și abilitățile de viață 
1 2 semestre 

Matematică - aprofundare 2 2 semestre 

XII H 3-4 
Biologie - aprofundare 

1 2 semestre 

Limba română - aprofundare 
1 2 semestre 

Matematică - aprofundare 
1 2 semestre 

Utilizarea calculatorului în mass-media 
1 2 semestre 

 
 

 

În elaborarea CDȘ pentru anul școlar 2017 – 2018, Comisia pentru curriculum din 
Colegiul Național ‖Gheorghe Țițeica‖ a ținut cont de ORDINUL 3.590/2016 privind aprobarea 
planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial și ale Ordinului ministrului 
educației naționale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea și 
aprobarea curriculumului școlar — planuri-cadru de învățământ și programe școlare.  Din oferta 
națională de curriculum la decizia școlii, în oferta noastră educațională se regăsesc următoarele 
cursuri opționale relevante pentru disciplina și pentru aria curriculară de care aparțin și pentru o 
abordare integrată la nivelul mai multor arii curriculare, dar și relevante social:  

 Lectura și abilitățile de viață, clasele V—VI, VII—VIII; 

 Matematică și științe în societatea cunoașterii (un an de studiu); 
 
 De asemenea, în afară de cursurile opționale de aprofundare, oferta educațională 
pentru anul școlar 2017-2018 cuprinde și opționale ca disciplină nouă: 

 Fantezie și culoare 

 Tehnici de laborator 

 Psihologia vârstelor 

 Frumosul în artă 

 Iniţierea şi derularea unei afaceri (2h) 

 Dezbatere, oratorie şi retorică 

 Tehnici de redactare în ştiinţele socio-umane 

 Utilizarea calculatorului în mass-media 

 Estetica urbană 

 Comunicare şi opinie publică 
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 Comisia pentru curriculum a asigurat coerența dintre curriculumul național și 
curriculumul la decizia școlii și a asigurat coordonarea între diferitele discipline.  Conflictele de 
prioritate au fost mediate în cadrul ședințelor comisiilor metodice și în cadrul consiliului 
profesoral, în interesul elevilor. 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. 

 

Concluzii: 

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

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

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

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

 orele de CDȘ asigură sustenabilitatea proiectelor derulate în școală în anii anteriori și 
contribuie la dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale elevilor. 

 

 

III.3. PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 
 
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; 

 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. 
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III. 3.1 PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE: 
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 ÎN SEM I, AN ȘCOLAR 2017 - 2018 : 

- Ziua Educatiei Nonformale  -  Octombrie   a fost marcata la CDI prin donatii de carte. Astfel 
elevii claselor a IX a au venit la CDI pentru a dona carti Bibliotecii in vederea imbogatirii 
fondului documentar. 
- în luna octombrie s-a derulat proiectul La gastronomia de Espana și comemorarea victimelor 
Holocaust u-ușui, în cadrul CDI avănd loc o expoziție de fotografie și de carte avănd ca 
tematică ororile celui de al doilea război mondial, 
- In  noiembrie 2017 Colegiul National « Gheorghe Titeica » a participat  la Zilele Bibliotecii 
Judetene ”I. G. Bibicescu” - elevii liceului nostru sustinand un mic moment artistic.  
In perioada   Noiembrie – decembrie 2017 in spatiul aferent CDI  precum şi in curtea interioară 
a liceului, la nivel de clase 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 
- în decembrie 2017,  in spatiul 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. 
- în noiembrie 2017, s-a desfasurat prioectul Sa spunem Nu Violentei in parteneriat cu Politia 
municipiului Drobeta Turnu Severin. 
- LIBERTATEM - Proiect de prevenire  a  consumului de droguri și a traficului de persoane în 
rândul tinerilor – perioada  24.11. 2017, 25.11. 2017, 17. 11. 2017, parteneri - ISJ MH, CJRAE, 
CPECA 
- Fred Goe’s Net - proiect de prevenire  a  consumului de droguri și a traficului de persoane în 
rândul tinerilor  
 
  

 ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN SEM I, AN ȘCOLAR 2017 - 2018 :  

• pe tot parcursul sem. I au avut loc, in parteneriat cu universitati din țară 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; 
•  noiembrie 2017 – Balul Bobocilor, oraganizat de clasele a XII a. Responsabili:  Consilier 
educativ prof. Merima Moaca, dirigintii claselor mentionate; 
• Decembrie 2017- balul Boboceilor; 
• în luna noiembrie a avut loc expoziția de fotografie Culorile Toamnei; 
• în decembrie 2017, elevii au sustinut un program de colinde traditionale romanesti 
• pe tot parcursul sem. I s-au sustinut activitati de informare cu privire la consumul de droguri , 
trafic de persoane si fapte de coruptie in parteneriat cu DGA, DNA si Inspectoratul Judetean de 
Politie 
• Ora de consiliere - activități de comunicare, autocunoaștere , relaționare – permanent- 
diriginții claselor IX – XII și V- VIII 
• în ianuarie 2018, s-au sustinut activitati de informare cu privire la consumul de droguri, trafic 
de persoane si fapte de coruptie, în parteneriat cu DGA, DNA și Inspectoratul Judetean de 
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Politie 
• Prevenirea traficului de persoane -  Ziua eurpeană de luptă împotriva traficului de 
persoane 13 - 17 Octombrie 2017- Sesiune de informare /dezbatere (Portretul victimei, al 
agresorului , analiza situațiilor de risc și prevenirea acestora) 
• în urma protocoalelor de colaborare realizate cu instituții precum Biblioteca Judeteana ‚I. C. 
Bibicescu‖, Grupul Educativa, Mișcarea pentru acțiune și inițiativă europeană, MAI, IPJ MH, 
Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea Politehnică București, Fundația tineri pentru 
tineri, Inspectoratul General al Poliției Române, Școala Generală Alice Voinescu, Centrul de 
informare turistică al Primăriei Comunei Svinița, Șișești, Liceul teoretic Gh. Ionescu Șișești, 
Centru de prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Compartimentul  de Analiză și Prevenirea 
Criminalității, IPJ MH, Liceul Ștefan Procopiu din Vaslui și Palatul Copiilor din Vaslui, in anul 
școlar 2017-2018 s-au realizat activități și proiecte specifice  precum: Cartea-Izvor de Cultura, 
Fundația Collegium XXI, Pictura și arta populară, Combaterea traficului de personae, Concurs 
Național de Informatică, etc. 
 

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 

 
În acest context, pentru arăspunde în mod adecvat obiectivelor organizației, 

managementul resurselor umane si-a centrat atenția asupra: 
-utilizării  optime  a  potențialului  uman  existent  prin  ridicarea  profesionalismului  la  rang 
de principiu și respectarea dreptului la informare al fiecărui angajat; 
-investiției  în  dezvoltarea  resurselor  umane  și  motivarea  acestora,  pentru  reducerea 

rezistentei la schimbare 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 – 26 ani 
Director adjunct: Lungu Mihaela (sem I), Lungu Mihaela, profesor grad didactic I,  
vechime în învățământ –24 ani  
 
Gradul de acoperire cu personal didactic: 
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Personal didactic angajat 76 
Personal didactic titular 64 
Cadre didactice suplinitoare 3 
Cadre didactice detașate 5 
Cadre didactice angajate la plata cu ora  4 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 
 

Număr personal didactic 
Cu doctorat Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

4 52 10 6 0 

 
 

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 
consilierul pentru proiecte și programe școlare și extrașcolare, în conformitate cu 
reglementările în vigoare.  În  anul  școlar  2017-2018,  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. 

 

Nr. 
crt. 

Discipline Responsabil comisie 

1 Limba română, limba latină Mirela Ciurel 

2 Matematică, informatică Mariana Draga-Tătucu 

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

Irinel Dincă 

4 Fizică, chimie, biologie Lia Matei 

5 Istorie, geografie   Monica Mănescu 

6 Științe socio-umane, religie Iuliana Firi 

7 Educație fizică, muzică, desen Ancuța Zoran 

8 Comisie metodică diriginți Moacă Merima (Consilier educativ) 
 

 

 În cadrul liceului funcționează compartimentele de secretariat, contabilitate și 
administrație, precum și o serie de comisii conexe aprobate în Consiliul profesoral. Aceste 
comisii au funcționat pe baza unui regulament și program propriu, cu responsabilități 
bine precizate, grafice și tematică de activități. 
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Consiliul de administrație Președinte: Ștefan Mihaela (director) 
Lungu Mihaela (director adjunct) 
Moacă Merima (consilier educativ) 
Iuliana Firi (profesor) 
Draga-Tătucu Mariana (professor) 
Giuică Adriana (profesor) 
Săpașu Any (președinte al Consiliului Reprezentativ al Părinților) 
Hogea Dorina (cenzor al Consiliului Reprezentativ al Părinților) 
Ciudoiu Adelin Lupulescu Mălina ( reprezentant al elevilor din 
Colegiul Național ‖Gheorghe Țițeica‖ 
Iorgovan Magdalena Maria (Reprezentant al Consiliului local) 
Stănciulescu Luminița (Reprezentant al Consiliului local) 
Folcuțescu Sebastian Andrei (Reprezentant al Consiliului local) 
Cîrstulescu AlinaReprezentant al Primariei Drobeta-Turnu Severin 
 
 

 

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

CEAC Coordonator: Mihaela Lungu, director adjunct 
Membri: 
Crețescu Angelica, profesor 
Ciurel Mirela, profesor 
Stretcu Simona, profesor 
Bălășoiu Radu,  reprezentant al Sindicatului 
Săpașu Any, reprezentant al părinților, 
Mateescu Octavia, reprezentant al elevilor, 
Folcuțescu Sebastian Andrei, reprezentant al Consiliului Local 
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Comisia   de   consiliere   și 
orientare profesională 

 
Președinte: Moacă Merima 

Membri:  
Socrate Daniela 
Firi Iuliana 
Ancuța Zoran  
Nănuți Adriana 
Mănescu Monica 
Matei Lia 
Moacă Merima 
Răveanu Viorel 
Stretcu Daniel 
Georgescu Nicolina 
Anastasescu Sergiu 
Gherban Corina 
Şerban Otilia 
Giuică Adriana 
Dănoiu Elena 
Ică Adrian 
Ţuineac Mihaela 
Serafin Simona 
Ciurel Mirela 
Negrea Daniela 
Băltărete Ion 
Tătucu Mariana 
Creţescu Rodica 
Roşu Maria 
Olteanu Elena 

Giurgi Paul 
Bălăşoiu Radu 
Gingu Dumitru 
Petrescu Magelona 
Stăiculescu Leontin 
Stretcu Simona 
Arbănaşi Ofelia 
Bordea Irinela 
Rădulescu Ioana 
Pitic Anca 
Vasilcanu Florentina 
Genovu Camelia 
Căpraru Dorel 
Șalapa Daniel 

Comisia pentru curriculum Președinte comisie: Ștefan Mihaela, director 
Secretar comisie: Giuică Adriana 
Membri: 
Limba română și limba latină: Ciurel Mirela 
Matematică, informatică și tehnologii: Draga-Tătucu Mariana 
Limbi moderne: Dincă Irinel  
Fizică. chimie și biologie: Matei Lia Elena Istorie și geografie: 
Mănescu Monica Științe sociale și religie: Firi Iuliana  
Educație fizică și arte: Ancuța Zoran  
Consilier educativ: Moacă Merima 
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Comisia de elaborare a 
schemelor orare,  
de întocmire a orarului și a 
graficului de serviciu pe școală  
 

Președinte: Ștefan Mihaela  
Membri: 
Vîlcea Lorena – informatician 
Matei Lia – profesor 
Tătucu Mariana - profesor 

Comisia de promovare a 
imaginii școlii 

Președinte: Ștefan Mihaela  
Membri: 
Moacă Merima – consilier educativ 
Lungu Mihaela  
Șerban Otilia  
Stretcu Daniel 
Petrescu Magelona 
Dănoiu Elena  
Bărbulescu Carmen 
Giurgi Paul  
Șalapa Daniel 
Firi Iulian 
Roșu Maria 

Comisia de promovare a 
ofertei educaționale 

Președinte: Ștefan Mihaela  
Membri: 
Moacă Merima – consilier educativ 
Lungu Mihaela  
Șerban Otilia  
Căpraru Dorel 
Bordea Irinela  
Ică Adrian  
Anastasescu Sergiu   
Dincă Irinel 

Comisia pentru monitorizarea 
frecvenţei elevilor,  
combaterea absenteismului și 
abandonului școlar 

Președinte: Lungu Mihaela  
Membri: 
Vîlcea Lorena – informatician 
Socrate Daniela – consilier școlar  
Chisăr Violeta – secretar șef 
Răveanu Viorel – gimnaziu 
Ică Adrian – clasa a IX-a  
Tătucu Mariana – clasa a X-a  
Bordea Irinela – clasa a XI-a  
Dănilă Liviu – clasa a XII-a 

Comisia monitorizarea notării 
ritmice a elevilor 

Președinte: Giuică Adriana 
Membri: 
Negrea Daniela - clasa a V-a 
Bărbulescu Carmen – clasa a VI-a 
Răveanu Viorel – clasa a VII-a 
Stretcu Daniel – clasa a VIII-a 
Genovu Camelia  – clasa a IX-a  
Serafin Simona – clasa a X-a  
Giurgi Paul – clasa a XI-a 
Vasilcanu Florentina – clasa a XII-a 
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Comisia pentru programe și 
proiecte educative 

Președinte: Ștefan Mihaela – director  
Responsabil comisie: Moacă Merima – consilier educativ 
Membri: 
Lungu Mihaela 
Chiriș Grațiela 
Sinca Clara Maria 
Firi Iuliana 
Șalapa Daniel 
Ică Adrian 
Anastasescu Sergiu 
Roșu Maria 
Șeandru Monica 

 
 Responsabil comisie: Moaca Merima (Consilier educativ) 

Huică Daniela – consilier școlar 
Matei Lia Moacă 
Merima Răveanu 
Viorel Stretcu 
Daniel Georgescu 
Nicolina Bălășoiu 
Radu Giuică 
Adriana Tătucu 
Mariana Creţescu 
Rodica Encioiu 
Elena 
Giurgi Paul Firi 
Iuliana Gingu 
Dumitru 
Petrescu Magelona 
Stăiculescu Leontin 
Stretcu Simona 
Arbănaşi Ofelia 
Bordea Irinela 
Rădulescu Ioana 
Pitic Anca 
Vasilcanu Florentina 
Genovu Camelia 
Căpraru Dorel 
Șalapa Daniel 
Gherban Corina 
Șerban Otilia 
Anastasescu Sergiu 
Ţuineac Mihaela 
Dănoiu Elena 
Ungureanu Octavian 
Chiriş Graţiela 
Ică Adrian Mustaţă 
Rodica Bărbulescu 
Carmen Negrea 
Daniela Lupu 
Răzvan 
Ciurel Mirela 
Roşu Maria 
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Comisia pentru prevenirea si 

eliminarea violenței, a 
faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar 

și promovarea 
interculturalității 

Preşedinte – Ștefan Mihaela - director ; 
Responsabil comisie: Moacă Merima 
Membri: 
1. Ciurel Mirela, 
3. Stretcu Daniel 
4. Vasilcanu Florentina 
5. Socrate Daniela 
6. Arbănași Ofelia 
7. Olteanu Elena 
8. Smărandoiu Marius - reprezentant al părinților 
9. - reprezentant al elevilor 

Comisia de control 
managerial intern 

Responsabil comisie: Lungu Mihaela 
Secretar: Vîlcea Lorean, informatician 
Membri: 
Boiangiu Claudia – contabil șef 
Chisăr Violeta – secretar șef 
Mustață Nina – secretar 
Mănescu Monica – profesor 

Comisia pentru securitate și 
situații de urgență 

Președinte CSSM: Ștefan Mihaela 
Responsabil comisie: Draga Tătucu Mariana  
Membri: 
1. Nănuți Adriana  - profesor 
2. Dincă Irinel – profesor  
3. Vintilescu Elena - profesor 
4. Șermer Ileana – administrator patrimoniu  
5. Cîrlig Valentin – muncitor 
6. Răbonțu Maria – laborant 
7. Sinca Clara Maria - bibliotecar 

Comisia pentru perfecționare 
și formare continuă 

Responsabil comisie: Pitic Bejenaru Anca  
Membri: 
Grecu Monica - profesor 
Chisăr Violeta – secretar șef 
Văcaru Adriana - profesor 

Comisia pentru verificarea 
documentelor școlare și a 
actelor de studii 

Președinte: Mihaela Ștefan, director 
Membri: 
 Lungu Mihaela – director adjunct 
Ciurel Mirela - profesor 
Chisăr Violeta – secretar șef 
Mustață Nina - secretar   

Comisia pentru pentru 
manuale și rechizite școlare 

Președinte: Mihaela Ștefan 
Membri: 
 Cîrlig Niculina - pedagog școlar 
Mustață Nina - secretar 
Sinca Clara Maria - bibliotecar 

Comisia pentru acordarea 
burselor și a altor drepturi 
bănești 

Președinte: Mihaela Lungu – director adjunct 
Membri: 
 Chisăr Violeta – secretar șef 
Mustață Nina - secretar 
Boiangiu Claudia – contabil șef 
Vilcea Lorena – informatician  

Comisia pentru încadrare și 
salarizare 

Președinte: Mihaela Ștefan - director 
Membri: 
Chisăr Violeta – secretar șef 
Boiangiu Claudia – contabil șef 
Vilcea Lorena – informatician  
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Comisia de gestionare 
REVISAL 

Președinte: Mihaela Ștefan - director 
Membri: 
Chisăr Violeta – secretar șef 
Boiangiu Claudia – contabil șef 
Vilcea Lorena - informatician 

Comisia de recepție, 
inventariere și  casare a 
mijloacelor fixe și a 
obiectelor de inventar 

Comisia centrală: 
1.Lungu Mihaela – președinte  
2.Bălășoiu Radu   -  membru 
3.Chisăr Violeta    -secretar 
 
 Subcomisia nr.1 - gestiunea Răbonțu Maria 
1.Matei Lia Elena  - președinte 
2.Giuică Adriana – secretar 
3.Grecu Monica - membru 
                     
Subcomisia nr.2 - gestiunea Gingu Dumitru, Barbulescu 
Carmen si Bălășoiu Radu 
1.Stretcu Daniel – președinte 
2.Matyus Pal – membru 
3.Ciurel Mirela – secretar 
                    
Subcomisia nr. 3 - inventariaza mijloacele fixe și obiectele de 
inventar din gestiunea d-nei Șermer Ileana 
1.Băltărete Ion  - președinte 
2.Vâlcea Lorena – membru 
3.Petrescu Magelona – secretar 

Comisia paritară și de dialog 
social 

Președinte: Mihaela Ștefan (director) 
Membri: 
Lungu Mihaela – director adjunct 
Moacă Merima – consilier educativ  
Matei Lia (leader sindical) 
Stretcu Daniel – membru sindicat 
Țuineac MIhaela – membru sindicat 

Comisia pentru pentru 
acordarea avizului de 
conformitate 

Președinte comisie: Ștefan Mihaela, director 
Membri: 
Lungu Mihaela 
Chisăr Violeta 
Mustață Nina 

Comisia de actualizare a 
Regulamentului de 
organizare și funcționare a 
CNGT 

Președinte comisie: Ștefan Mihaela 
Membri: 
Lungu Mihaela – director adjunct 
Moaca Merima – consilier educativ 
Giurgi Paul – profesor 
Bărbulescu Carmen – profesor 
Țuineac Mihaela – professor 
Dincă Irinel - profesor 
Șermer Ileana – administrator patrimoniu 
Sinca Clara - bibliotecar 

Comisia pentru transferări și 
examenele de corigenţe/ 
diferenţe 

Preşedinte: prof. Lungu Mihaela – director; 
Vicepreşedinte: prof. Ciurel Mirela   – profesor; 
Secretar: Chisăr Violeta - secretar șef 
Membri: 
Prof. Negrea Daniela 
Prof. Moacă Merima 
Prof. Vidan Luminița 
Prof. Crețescu Rodica 
Prof. Roșu Maria 
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Comisia  pentru înscrierea 
elevilor în clasa a IX-a 

Preşedinte: prof. Lungu Mihaela – director; 
Secretar: Chisăr Violeta - secretar șef 
Membri: 
Mustață Nina 
Bordea Irinela 
Rădulescu Ioana 
Pitic Anca 
Vasilcanu Florentina 
Genovu Camelia 
Căpraru Dorel 
Șalapa Daniel 

Comisia de achiziții publice Președinte: Lungu Mihaela – director adjunct 
Membri:  
Vîlcea Lorena - informatician 
Matei Lia – profesor 
Șermer Ileana – administrator de patrimoniu 
Secretar: Chisăr Violeta – secretar șef 

Comisia pentru evaluarea 
ofertelor pentru atribuirea 
contractelor de achiziție 
publică/acordurilor cadru 

Președinte: Firi Iuliana, profesor 
Membri:  
Mustață Nina, secretar 
Sinca Clara, bibliotecar 
Gingu Dumitru, profesor 

Comisia pentru prevenirea si 
eliminarea oricărei forme de 
segregare școlară 

Responsabil comisie: Moacă Merima 
Membri: 
Ciurel Mirela 
Lungu Mihaela 
Gherban Corina  

Smărandoiu Marius - reprezentant al părinților 
Lazăr Alexandru - reprezentant al elevilor 
 

Echipa de gestionare a 
riscurilor 

Responsabil comisie: Ștefan Mihaela 
Secretar: Mustață Nina 
Membri:  

 Sinca Clara 
 Ciurel Mirela 
 Giuică Adriana 

Comisia de selecţionare a 
documentelor de arhivă 
create şi deţinute de Colegiul 
Național ”Gheorghe Țițeica” 

Președinte: Chisăr Violeta (secretar șef) 
Secretar: Sinca Clara (bibliotecar) 
Membru: Boiangiu Claudia Liliana (contabil-șef) 

Comisia cu primirea, 
gestionarea şi distribuirea  
produselor  lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din 
clasele V - VIII 

Șermer Ileana – responsabil comisie 
Spuză Valentina- distribuitor 
Cîrlig Valentin Mihai - distribuitor 

Comisia pentru echivalarea 
în credite transferabile a 
formelor de organizare a 
formării continue 

Preşedinte: Mihaela Ștefan, directorul Colegiului Național 
‖Gheorghe Țițeica‖ 
Membri:  
Pitic-Bejenaru Anca Liliana, responsabilul cu dezvoltarea 
profesională 
Teleguță Rodica, profesor metodist la Casa Corpului Didactic 
Mehedinți 
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IV.3. FUNCŢIONAREA COMISIILOR COLEGIULUI 
 

IV.3.1. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 
La  începutul anului şcolar 2017-2018,  echipa managerială a Colegiului Național 

„Gheorghe Țițeica‖  a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin 
numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în 
care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.      

Componenta CEAC in anul scolar 2017-2018 este:  
Coordonator - prof.Lungu Mihaela ,  
Membri: prof. Crețescu Rodica, prof. Ciurel Mirela, prof. Stretcu Simona, prof Bălășoiu 

Radu- reprezentant al Sindicatului, reprezentantul elevilor- Mateescu Octavia, reprezentantul 
părinţilor Săpașu Any, reprezentantul Consiliului local-.Folcuțescu Sebastian.  
 
Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2017 – 2018: gestionează dovezile, 
elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de îmbunătăţire, 
raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, informează permanent 
profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc în şedinţe de lucru în scopul 
diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică 
punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii 
activităţii pe diverse domenii de interes. 
 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Colegiului Național 
„Gheorghe Țițeica‖  şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2017-2018 pe baza 
documentelor proiective ale echipei manageriale având ca obiective  strategice: 
- Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al 
Colegiului Național „Gheorghe Țițeica‖ (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal 
nedidactic), al elevilor si al părintilor 
- Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- 
participativ prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare; 
- Monitorizarea si autoevaluarea calității procesului educativ prin urmărirea realizării 
standardelor. 
- Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi şi în forme si nivele 
superioare de învăţământ în concordanţă cu optiunile si performantele proprii.  
- Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului 
institutional si dezvoltarea culturii parteneriatului. 
- Prevenirea si reducerea abandonului scolar. 
 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform 
Regulamentului de organizare (Nr 1028/1/05.10.2017, aprobat în Consiliul de administrație din 
data de 05.10.2017), Planului operational ( Nr 1028/1/05.10.2017, aprobat în Consiliul de 
administrație din data de 05.10.2017) și Planului de acțiune al CEAC (Nr 1028/2/05.10.2017, 
aprobat în Consiliul de administrație din data de 05.10.2017), respectându-se termenele 
proiectate.  

Raportul anual de evaluare internă a calității RAEI 2016-2017 ( Nr. 1067/16.10.2017) a fost 
finalizat în data de 13.10.2017, dezbătut și avizat în Consiliul profesoral din data de 18.10.2017 
și a fost aprobat în Consiliul de administrație din data de 20.10.2017. 

Până la sfârșitul lunii septembrie s-a verificat existența planificărilor cadrelor didactice și s-a 
constatat ca toate cadrele didactice au întocmit corect planificările și le-au depus la termenul 
solicitat. 
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Pe parcursul lunii octombrie au fost verificate portofoliile comisiilor metodice : 
- Comisia metodică a diriginților (Proces verbal Nr 1131/30.10.2017) 
- Comisia metodică matematică și informatică (Proces verbal Nr 1128/30.10.2017) 
- Comisia metodică Științe socio-umane și religie (Proces verbal Nr 1138/31.10.2017) 
- Comisia metodică Fizică-chimie-biologie (Proces verbal Nr 1129/30.10.2017) 
- Comisia metodică Educație fizică și arte (Proces verbal Nr 1132/30.10.2017) 
- Comisia metodică Istorie și geografie (Proces verbal Nr 1130/30.10.2017) 
- Comisia metodică Limba română și latină (Proces verbal Nr 1108/27.10.2017) 
- Comisia metodică Limbi moderne (Proces verbal Nr 1113/27.10.2017) 
S-a constatat că portofoliile conțineau majoritatea documentelor solicitate, unele dintre ele 

erau în curs de finalizare iar pentru documentele lipsă s-a stabilit un termen limită până la care 
să fie realizate. 

 
Am elaborat Strategia asigurării calității în educație (Nr 1078/20.10.2017, aprobată în 

Consiliul de administrație din 20.10.2017) care cuprinde o analiză a mediului intern și extern, 
analiza SWOT, țintele strategice ale evaluării calității rezultate din diagnoza PDI 2016-2020 

Au fost elaborate 2  Proceduri operaționale noi : 
PO 63 privind accesul în școală (Nr 1173/03.11.2017) 
PO 64 privind organizarea serviciul pe școală(Nr 1174/03.11.2017) 
În lunile decembrie-ianuarie  s-a elaborat oferta educațională pentru anul școlar 2018-2019 

. 
S-au verificat periodic modul de completare a documentelor şcolii şi valorificarea 

informaţiilor în planul de îmbunătăţire; Cu această ocazie s-au constatat numeroase nereguli 
care însă au fost remediate. 

 Asigurarea accesului la informaţie a tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate s-a realizat 
prin postatrea tuturor informațiilor pe site-ul școlii dar și la avizierul școlii. Îmbunătăţirea relaţiilor 
de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori, cu alţi membri ai 
personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a 
activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la 
celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru. 

 
Analiza SWOT a activităţii comisiei 
 
PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 
- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul școlar 2016-2017 

la termenul stabilit 
- Realizarea regulamentului de funcţionare 
- Stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al comisiei; 
-  

PUNCTE SLABE 
- procedurile elaborate sunt încă în număr mic 
- există deficiene in monitorizarea activitatilor 
- Slaba promovare a comisiei în rândul elevilor, părinţilor, partenerilor; 

 
AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită 
supraîncărcării cu alte activităţi scolare si extrascolare există posibilitatea ca să nu fie 
îndeplinite toate sarcinile 

- lipsa timpului – toţi membrii comisiei sunt implicaţi şi în alte activităţi sau au şi alte 
sarcini. 

 
OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 
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- Acces informaţional  
 
Soluţii posibile: 
 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfășurate pentru 

a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  
 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

elevilor si al părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii; 
 elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin 

aducerea la cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 
 aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 
 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si 

popularizarea acestora. 
 

IV.3.2. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE 

IV.3.2.1 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. 
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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; 

- 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. 

 
 

Profesori diriginți în anul școlar 2017 – 2018 
 

Nr crt Numele şi prenumele Clasa Nr. elevi Sala de clasă Şcoală sau internat 

1.  Firi Iuliana V A 21 22 şcoală 

2.  Ungureanu Octavian V B 26 21 şcoală 

3.  Barbulescu Carmen VI A 31 10 şcoală 
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4.  Nănuți Adriana VI B 30 11 şcoală 

5.  Mănescu Monica VI C 30 15 şcoală 

6.  Matei Lia VII A 34 25 şcoală 

7.  Moacă Merima VII B 35 24 şcoală 

8.  Răveanu Viorel VII C 32 14  şcoală 

9.  Stretcu Daniel VIII A 30 20 şcoală 

10.  Georgescu Nicolina VIII B 34 4 şcoală 

11.  Anastasescu Sergiu IX A 28 13 internat 

12.  Gherban Corina IX B 29 16 internat 

13.  Şerban Otilia IX C 28 15 internat 

14.  Giuică Adriana IX D 27 7 internat 

15.  Dănoiu Elena IX E 28 19 internat 

16.  Ică Adrian IX F 28 2 internat 

17.  Ţuineac Mihaela IX G 27 18 internat 

18.  Serafin Simona X A 29 17 internat 

19.  Ciurel Mirela X B 25 9 internat 

20.  Negrea Daniela X C 31 5 internat 

21.  Băltărete Ion X D 31 12 internat 

22.  Tătucu Mariana X E 35 Med. 1 internat 

23.  Creţescu Rodica X F 25 11 internat 

24.  Roşu Maria X G 36 1 internat 

25.  Olteanu Elena XI A 32 8 internat 

26.  Giurgi Paul XI B 29 1 şcoală 

27.  Bălăşoiu Radu XI C 29 4 internat 

28.  Gingu Dumitru XI D 27 5 şcoală 

29.  Petrescu Magelona XI E 24 19 şcoală 

30.  Stăiculescu Leontin XI F 30 23 şcoală 

31.  Stretcu Simona XI G 31 6 internat 

32.  Arbănaşi Ofelia XII A 34 17 şcoală 

33.  Bordea Irinela XII B 36 12 şcoală 

34.  Rădulescu Ioana XII C 35 18 şcoală 

35.  Pitic Anca XII D 28 13 şcoală 

36.  Vasilcanu Florentina XII E 29 8 şcoală 

37.  Genovu Camelia XII F 29 2 şcoală 

38.  Căpraru Dorel XII G 26 3 internat 

39.  Șalapa Daniel XII H 16 14 internat 
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IV.3.2.2.  COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE  
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 PE PARCURSUL SEMESTRULUI I, AN ȘCOLAR 2017 - 
2018: 

 
Ziua Educatiei Nonformale  -  Octombrie   a fost marcata la CDI prin Donatii de carte. 

Astfel elevii claselor a IX a au venit la CDI pentru a dona carti Bibliotecii in vederea imbogatirii 
fondului documentar. 

In luna octombrie, s-a derulat proiectul La gastronomia de Espana și comemorarea 
victimelor Holocaust u-ușui, în cadrul CDI avănd loc o expoziție de fotografie și de carte avănd 
ca tematică ororile celui de al doilea război mondial, 

In  noiembrie 2017, Colegiul National « Gheorghe Titeica » a participat  la Zilele 
Bibliotecii Judetene I G Bibicescu - elevii liceului nostru sustinand un mic moment artistic.  

In perioada Noiembrie – decembrie 2017, in spatiul aferent CDI  precum şi in curtea 
interioară a liceului, la nivel de clase 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 decembrie 2017, 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 2017 s-a desfasurat prioectul Sa spunem Nu Violentei in 
parteneriat cu Politia municipiului Drobeta Turnu Severin. 

  

 ACTIVITĂȚILE DEFĂȘURATE PE PARCURSUL SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 
2017 - 2018: 

 
 pe tot parcursul sem. I au avut loc, in parteneriat cu universitati din țară 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.  

  noiembrie 2017 – Balul Bobocilor, oraganizat de clasele a XII a. Responsabili:  Consilier 
educativ prof. Merima Moaca, dirigintii claselor mentionate 

 Decembrie 2017- balul Boboceilor 

 În luna moiembrie a avut loc expoziția de fotografie Culorile Toamnei 

 Sa spunem Nu Violentei - Activități de informare – educare- comunicare in Noiembrie  2017,  
parteneriat cu Politia municipiului Drobeta Turnu Severin, ISJ MH, CJRAE.  Au participat elevi 
ai claselor aX-a, a XI-a. 

 LIBERTATEM - Proiect de prevenire  a  consumului de droguri și a traficului de persoane în 
rândul tinerilor – perioada  24.11. 2017, 25.11. 2017, 17. 11. 2017, parteneri - ISJ MH, CJRAE, 
CPECA 

 Fred Goe’s Net- Proiect de prevenire  a  consumului de droguri și a traficului de persoane în 
rândul tinerilor  
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 Decembrie 2017 elevii au sustinut un program de colinde traditionale romanesti 

 Pe tot parcursul sem. I s-au sustinut activitati de informare cu privire la consumul de droguri , 
trafic de persoane si fapte de coruptie in parteneriat cu DGA, DNA si Inspectoratul Judetean de 
Politie 

 Ora de consiliere- Activități de comunicare, autocunoaștere , relaționare – permanent- diriginții 
claselor IX – XII și V- VIII 

 In ianuarie  2018 s-au sustinut activitati de informare cu privire la consumul de droguri , trafic 
de persoane si fapte de coruptie in parteneriat cu DGA, DNA si Inspectoratul Judetean de 
Politie 

 Prevenirea traficului de persoane -  Ziua eurpeană de luptă împotriva traficului de persoane 
13 - 17 Octombrie 2017- Sesiune de informare /dezbatere (Portretul victimei, al agresorului , 
analiza situațiilor de risc și prevenirea acestora) 

 In urma protocoalelor de colaborare realizate cu instituții precum Biblioteca Judeteana ‚I. C. 
Bibicescu”, Grupul Educativa, Mișcarea pentru acțiune și inițiativă europeană, MAI, IPJ 
MH, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea Politehnică București, Fundația 
tineri pentru tineri, Inspectoratul General al Poliției Române, Școala Generală Alice 
Voinescu, Centrul de informare turistică al Primăriei Comunei Svinița, Șișești, Liceul 
teoretic Gh. Ionescu Șișești, Centru de prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, 
Compartimentul  de Analiză și Prevenirea Criminalității, IPJ MH, Liceul Ștefan Procopiu 
din Vaslui și Palatul Copiilor din Vaslui, in anul școlar 2017-2018 s-au realizat activități și 
proiecte specifice  precum: Cartea-Izvor de Cultura, Fundația Collegium XXI, Pictura și arta 
populară, Combaterea traficului de personae, Concurs Național de Informatică, etc. 
 
 

CONSILIUL ELEVILOR: 
Obiective: 

• 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. 
 
Activități: 
Constituirea noului Consiliu al elevilor, alegerea Consiliului Reprezentativ. Cu sprijinul 
consilierului educativ, Consiliul reprezentativ al elevilor a elaborat programul de activitati pentru 
anul scolar 2017-2018, acesta regăsindu-se ataşat prezentului raport. 
 
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; 
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- 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; 
- 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.3.2.3. CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/ LIMBA LATINĂ 

OBIECTIVELE CATEDREI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/ LIMBA LATINĂ PENTRU  
ANUL SCOLAR 2017-2018: 
 

• Parcurgerea ritmica și integral a materiei prevazute in programa școlara pentru toți 
anii de studiu; 

• Întocmirea planificarilor calendaristice; 
• Elaborarea programelor si planificarilor pentru optionalele de limba si literatura 

romana/ limba latina si suporturile de curs aferente; 
• Administrarea de baterii de teste initiale pentru clasele a V-a – a XII-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 examenului de 

evaluare nationala, respectiv sustinerea cu succes 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 si olimpiadele judetene, interjudetene, internationale; 
• Depistarea elevilor care intampina dificultati in asimilarea cunostintelor si intelegerea 

notiunilor la disciplinele limba si literatura romana/ limba latina, monitorizarea 
acestora si acordarea de sprijin in vederea evitarii abandonului scolar si a situatiei 
de corigenta la aceste discipline; 
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• Continua perfectionare metodica si stiintifica a membrilor catedrei prin participarea 
la activitatile cercurilor pedagogice, publicari de articole metodico-stiitifice, 
sustinerea de grade didactice. 

  
2. Analiza SWOT 
 
Puncte tari: 
  -existenta in catedra de limba si literatura romana/limba latina a 8 profesori de limba si 
literatura romana si 1 profesor de limba latina, dintre care: 5 cu gradul didactic I , 3 cu gradul 
didactic II si unul cu gradul didactic definitivat ; 
 -participarea profesorilor la activităţi de perfecţionare 
   -stabilirea unor obiective concrete la nivelul catedrei de limba si literatura romana/ limba 
latina: creşterea mediei de promovare la  disciplinele limba si literatura romana/ limba latina , la 
evaluare nationala si bacalaureat , precum 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 limba si literatura romana  
- Preocuparea membrilor comisiei pentru dezvoltarea spiritului de competiţie a 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 limba si literatura romana/ limba latina 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 

 
PLAN DE ACTIVITĂȚI AL COMISIEI METODICE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/ 
LIMBA LATINĂ ÎN ANUL SCOLAR 2017-2018 

 
Nr. Obiective Termen Responsabil Notă 

privind 
realizarea 

1 Sarcinile ştiinţifico-didactice ale catedrei pentru anul 
2017-2018. 
•Elaborarea planificării anuale şi semestriale, în acord 
cu metodologia recomandată şi actualizarea ei și cu 
modelel puse la dispoziție de MEN  
•Elaborarea planificării unităţilor de învăţare în acord 
cu metodologia recomandată şi actualizarea ei 
•  Întocmirea planului activităţilor extracurriculare 
pentru anul şcolar 2017-2018, 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 

Septembrie prof. Ciurel 
Mirela 
 
membrii 
catedrei 
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globale ale claselor, problemele tipice existente si 
masuri de remediere ale lor 
Participarea membrilor catedrei in consiliile de 
conducere la nivel de școlii, 
județean, național: 
 
metodisti ISJ MH 
dezvoltarea predarii asistate de calculator 
Activitati de analiza a ranndamentului scolar 

prof. Arbănași 
Ofelia 
prof. Ciurel 
Mirela. 
prof. Chiriș 
Grațiela. 
prof. Petrescu 
Magelona. 
Prof.Dănoiu 
Elena 
Prof. 
Georgescu 
Nicolina. 
Prof. Genovu 
Camelia. 
Prof. Serafin 
Simona 
Prof. Negrea 
Daniela 
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  
• Pregatirea elevilor de la clasele din catedra, capabili 

de performanta 
• Sustinirea de lectii deschise in cadrul catedrei de 

limba și literatura română/ limba latină 
 

Octombrie 
 

Tot anul 
2017-2018 

prof. Arbănași 
Ofelia 
prof. Ciurel 
Mirela. 
prof. Chiriș 
Grațiela. 
prof. Petrescu 
Magelona. 
Prof.Dănoiu 
Elena 
Prof. 
Georgescu 
Nicolina. 
Prof. Genovu 
Camelia. 
Prof. Serafin 
Simona 
Prof. Negrea 
Daniela  

 
 
 
 
 
 
Cls. A XII-
a E 
Cls. A X-a 
B 
Cls.A VII-a 
A 
 

3 • Organizarea sesiunilor de comunicări științifice : 
―Modalitați de stimulare a interesului elevilor pentru 
lectură ― 

• Proiectul educațional județean : ― O lume în cuvinte ― , 
Cu urmatoarele activitați : ― Pledoarie pentru lecutră 
―, ―Colțul lecturii‖. 

• Participarea la Olimpiada de lingvistica- etapa 
judeteana- 27 ian 2018  

• Sustinerea de lecții deschise in cadrul catedrei de 
limba și literatura română/ limba latină 

• Curs de formare și perfecționare pentru metodiști –
ISJ MH 

• Coordonare practică pedagogică 
 

Noiembrie prof. Arbănași 
Ofelia 
prof. Ciurel 
Mirela. 
prof. Chiriș 
Grațiela. 
prof. Petrescu 
Magelona. 
Prof.Dănoiu 
Elena 
Prof. 
Georgescu 
Nicolina. 
Prof. Genovu 
Camelia. 
Prof. Serafin 
Simona 
Prof. Negrea 
Daniela 

 
 
Cls. A VII-
a A 
 
Cls. A XII-
a A 
Cls. A X-a 
B 
 
Noiembrie 
2017 

http://www.cngt.ro/
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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 educațional județean :‖ O lume în cuvinte cu 
urmatoarele activitați : ―Lectura în imagini ― și ― 
Drumul călatorului în librărie‖ 

• Participare la cerc pedagogic cu referate științifice :‖ 
Valorizarea muncii elevilor prin intermediul 
mijloacelor de învățământ elaborate conform 
programelor pentru examenele naționale‖ 

• Excursii tematice – 1Decembrie 

Decembrie prof. Arbănași 
Ofelia 
prof. Ciurel 
Mirela. 
prof. Chiriș 
Grațiela. 
prof. Petrescu 
Magelona. 
Prof.Dănoiu 
Elena 
Prof. 
Georgescu 
Nicolina. 
Prof. Genovu 
Camelia. 
Prof. Serafin 
Simona 
Prof. Negrea 
Daniela 
 

 

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

• Sustinerea de lectii deschise in cadrul catedrei de 
limba și literatura română: ― Romanul interbelic‖  

• Activitate cultural- artistică : ― Omagiu poetului...‖ 
 

Ianuarie Prof.Dănoiu 
Elena 
Prof. Arbănași 
Ofelia 
Prof.Ciurel 
Mirela 

 
 
 
Cls. A X-a 
B 

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

limba și literatura română / limba latină : ―Lasându-
ne locuiți de poezie- poezie interbelică‖ 

• Susținerea unor dezbateri la nivelul comisiei metodice 
cu titlul : ―Norme lingvistice  în predarea limbii 
române‖ 
 

Februarie membrii 
catedrei 
Prof. Petrescu 
Magelona 
Prof. Ciurel 
Mirela 

 
 

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

• Susţinerea de lecţii deschise în cadrul catedrei de 
limba și literatura română / limba latină :‖Elemente 
de mitologie în opera eminesciană 

• Implicare directă a profesorilor catedrei in activitatile 
proiectului „Scoala altfel‖ 

• Organizarea Olimpiadei de lectură – ca abilitate de 
viață, etapa județeană 

• Proiect educațional ― O lume în cuvinte ― – ―Ziua 
Internațională a poeziei‖- cu următoarele activitați  
-vizite la case memoriale ale scriitorilor ; 

 -momente artistice realizate de către elevi; 
-recitare de poezii; 
 

Martie membrii 
catedrei 
 
Prof. Ciurel 
Mirela 
 
 
 
Membrii 
catedrei 

 
 
Cls. a XI- 
a F 

8 • Continuarea desfasurarii proiectului  ―Muzica raţiunii‖, 
editia a X-a, proiect transdisciplinar 

• Activitati de promovare a limbii și literaturii române/ 
limbii latine 
-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: ―Limba 

Aprilie membrii 
catedrei 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In 
perioada 
„Scoala 
altfel‖ 
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română în sincronie și diacronie‖. 
Activități dedicate Zilei Internaționale a cărții ― 
Citește și oferă celuilalt‖: 
-atelier de creație 
-schimb de cărți 
-auditție de carte sonoră 
-vizită la Biblioteca Județeană ― I.G.Bibicescu‖ 

 
Prof. Ciurel 
Mirela. 
Membrii 
catedrei 

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:‖Deșertăciune și asceză în opera lui Tudor 
Arghezi 
 

Mai membrii 
catedrei 
 
 
 
prof. Ciurel 
Mirela 
 

 

10 • Analiza rezultatelor activităţii ştiinţifico-didactice a 
catedrei în anul scolar 2017-2018.  

• Aprobarea raportului de autoevaluare a activităţii 
catedrei.  

Iunie membrii 
catedrei 

 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVELUL CATEDREI PE SEMESTRUL I 

Activitati de analiza a randamentului scolar: 
1.Discutarea incadrarii si proiectarea activitatilor. 
-Distribuirea intocmirii programelor si planificarilor: Ciurel Mirela – (septembrie 2017) 
-Analiza rezultatelor de la Evaluarea nationala si Bacalaureat (septembrie) 
2.Analizarea manualelor care vor fi folosite la clasa: membrii catedrei (octombrie) 
3.Analiza rezultatelor de la testele initiale si stabilirea de strategii de predare: membrii 
catedrei (noiembrie) 
4.Metode de pregatire a elevilor de performanta: membrii catedrei (ianuarie) 
5.Analiza rezultatelor obtinute la olimpiadele de limba și literatura română: Ciurel Mirela 
(februarie) 
6.Metode si tehnici eficiente de predare a limbii și literaturii române/ limbii latine : 
membrii catedrei (martie) 
7.Stabilirea temelor referatelor pentru Zilele Liceului: Georgescu Nicolina, Chiriș Grațiela 
, Petrescu Magelona (aprilie-mai) 
8.Discutarea rezultatelor obtinute la simulari și trasarea sarcinilor de remediere: membrii 
catedrei. 
9. Participarea la festivitatea de premiere a elevilor olimpici internaționali de la Palatul 
Parlamentului, decembrie 2017, a elevei Iulia Mitrache, câștigătoare a premiului al II la 
etapa internațională a olimpiadei ‖Lectura ca abilitate de viață‖, în anul școlar 2016 – 
2017, a doamnei prof. Magelona Petrescu și a conducerii liceului. 

 

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:  
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PARTICIPAREA LA OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ – REZULTATE 

Lista nominală a elevilor participanți la etapa județeană  
a Olimpiadei de Lingvistică  

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elev Clasa Profesorul de la 
clasa 

Punctaj Premiul 

1 Păleacu  Daria VI Dănoiu Elena 98 I calificare etapa națională 

2 Doandeș Cristian VI Dănoiu Elena 81 Mențiune 

3 Mihăescu Răzvan VIII Georgescu Nicolina 60 I calificare etapa națională 

4 Iacobescu Floarea XII Dănoiu Elena 67,75 II calificare etapa națională 

5 Chereșdi Doru X Petrescu Magelona 46,5 Mențiune 

6 Șeitan Cristian XII Chiriș Grațiela 39 Mențiune 

7 Lăzăroniu Valentina Andreea X Petrescu Magelona 38,75 Mențiune 

8 Popa Alexandra IX Dănoiu Elena 38 Mențiune 

9 Dincă Ana-Maria XII Chiriș Grațiela 37 Mențiune 

      

 

 
 
     

Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume 

Pregătire pentru 
examene 

naţionale/interval 
orar 

Pregătire pentru 
olimpiade şi 

concursuri/interval 
orar 

1. 
Arbănași 
Ofelia 

miercuri 
14.00 – 15.00 

Joi 
14.00-15.00 

 

2. Chiriș Grațiela 
luni 

14.00 – 15.00 
marți 

14.00 – 15.00 

3. Ciurel Mirela 

Vineri 
 

 
14.00-15.00 

Marți 
14.00-15.00 

4. Dănoiu Elena 
Vineri 

13.00-14.00 
Miercuri 

14.00- 15.00 

5. 
Genovu 
Camelia 

joi 
14.00- 15.00 

vineri 
13.00  - 14.00 

6. 
Georgescu 
Nicolina 

Joi  
13.00-14.00 

marti 
7.00- 8.00 

7. 
Negrea 
Daniela 

- 
Joi 

15.00- 16.00 

8. 
 Petrescu 
Magelona 

marti 
7.00 – 8.00 

marti 
14.00 – 15.00 

9. 
Serafin 
Simona 

- 
miercuri 

14.00 – 15.00 
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Lista nominală a elevilor participanți la etapa națională  
a Concursului Național de Creație Literară "ARSNOVA, Brăila , ediția a XV-a,noiembrie 2017" care au fost 

declarați calificați la etapa judeteana 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele elev Clasa Profesorul de la 
clasa 

Premiul 

1 Iliuță Alexandra X-B Ciurel Mirela Premiul Special 

2 Mitrache Iulia XII-B Petrescu Magelona I 

     
     

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE ALE MEMBRILOR COMISIEI 

 
1) Activități în comisii la nivel județean : 

- nominaliazaţi ca metodişti ai ISJ Mehedinţi prof. Arbănași Ofelia , Ciurel Mirela , Petrescu 
Magelona; 
- nominalizat drept coordonator practică pedagogică : prof Petrescu Magelona. 
- evaluator la Olimpiada de Lingvistică (faza județeană) din 27.01.2018 , desfășurată la 
C.T.‖Decebal‖: . prof. Arbănași Ofelia, prof. Ciurel Mirela  

 
2) Activități perfecționare, simpozioane, proiecte : 

- participarea la cerc pedagogic ―Minimizarea discrepanțelor dintre evaluarea curentă și 
evaluarea prin examenele naționale 
- organizare şi participare proiect județean,,O lume în cuvinte ―  
- participarea la cursuri de formare pentru metodiști – ISJ MH: Prof. Arbănași Ofelia, Ciurel 
Mirela ,Petrescu Magelona.  

 

ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE  

Au fost implementate la nivelul Comisiei Metodice de Limba și literatura română/ limba 
latină  , următoarele proiecte: 

1. Proiect educaţional: ―O lume în cuvinte‖ , coordonator Ciurel Mirela  
2. Proiect educaţional „ O zi de voluntariat , coordonator Chiriș Grațiela 
3. Activitate : ―Balul boboceiilor ― Georgescu Nicolina 

 
 

IV.3.2.4. COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ/INFORMATICĂ/TEHNOLOGII  
 

OBIECTIVELE CATEDREI DE MATEMATICA-INFORMATICA PENTRU ANUL SCOLAR 
2017-2018: 

 

- 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; 
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- 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 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. 
  
2. Analiza SWOT 
 
Puncte tari: 
  - existenta in catedra de matematica a 7 profesori de matematica si 4 profesori de informatica 
cu gradul I, si a unui profesor de Educatie Tehnologica, de 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 DESFĂŞURATE LA NIVELUL CATEDREI PE PARCURSUL ANULUI 
SCOLAR 2017-2018 

    
 PLAN DE ACTIVITATE AL CATEDREI MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

ANUL SCOLAR 2017-2018 
 
Nr. Obiective Termen Responsabil Notă 

privind 
realizarea 

1 Sarcinile ştiinţifico-didactice ale catedrei pentru anul Septembrie prof. Tatucu  
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2017-2018. 
•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 2017-2018 în corelare cu 
obiectivele curriculare, nevoile şi interesele elevilor şi 
planul managerial al unităţii. 
• Elaborarea  subiectelor pentru testarea initiala a 
elevilor, verificarea lucrarilor, analizarezultatelor 
globale ale claselor, problemeletipiceexistente si 
masuri de remedierealelor 
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 RMM 
 
Dezvoltarea predarii asistate de calculator 
 
Activitati de analiza a ranndamentului scolar 

M. 
 
membrii 
catedrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. din anul scolar 2017-
2018 al revistei R.M.M-Mh. 

• Sustinirea de lectii deschise in cadrul catedrei de 
matematica: „Aplicatii ale numerelor complexe in 
geometrie‖ 

• „Ţinteşte sus, Fii cel mai bun!‖ - Prezentarea unor 
optiuni in vederea orientarii scolare si profesionale 

• Bebras 2017- concurs international de Informatica si 
gandire computationala - Introducerea elevilor de 
toate varstele in domeniul gandirii algoritmice si sa ii 
atraga spre domeniul informatic 

Octombrie 
 

Tot anul 
2017-2018 

prof. Cretescu 
R. 
Prof. Coord. 
Barbulescu A. 
Prof. Cretescu 
R 
prof. de 
matematica. 
Prof. Tatucu 
M. 
 
 
 
Prof. Serban 
Otilia 
Prof. Cretescu 
Rodica 
Reprezentanti 
CMJ 
Platforma ecdl 
Romania 

 
 
 
 
 
 
Cls. A X-a 
E 
 
 
 
Elevi cls. 
XI-XII 
Elevii 
claselor V-
XII 

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

• Proiectul „Reclama pentru scoala mea‖  
• Sustinerea de lectii deschise in cadrul catedrei de 

matematica: „Elementul absorbant dintr-o lege de 
compozitie‖ 

 

Noiembrie 
 
 
 
 
 
 

prof. Cretescu 
R si 
prof. Roman 
M 
Prof. Tatucu 
M 
Prof. 

 
Cls. A V-a 
B 
Cls. A X-a 
E 
 
Cls. A XII-a 

http://www.cngt.ro/
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• Participarea la concursul de matematica „Lumina 
Math‖ 

 
 
 
 
 
• " Hour of Code" - Introducere de o ora in stiinta 

computerului si programare, cu scopul de a 
demistifica limbajul specific si de a arata ca oricine 
poate invata bazele acestuia.Incearcarea de a 
apropia elevii de tehnologia computerelor si 
programare  

• Comunicari stiintifice cu tema educativa  

• Prezentări Power Point  

• Pagini Web  

• Desene pe calculator  

• Referate 

 
 
 
 
 
 

Pana in 
Decembrie 

Nedeianu D. 
Prof. 
Vasilcanu F. 
Prof. Tatucu 
M 
Prof. Stretcu 
D 
Prof. 
Ungureanu O. 
 
 
 
 
 
Prof. Serban 
Otilia  
Prof. Cretescu 
Rodica 

F 
 
Clasele de 
Gimnaziu 
 
 
 
 
 
Elevii 
claselor V-
XII 

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 Nationale COMPER‖ 

• Pregatirea elevilor in vederea participarii la 
Concursul National „Profu’ de mate‖ 

• „Sarbatori de iarna la olteni" 

Decembrie membrii 
catedrei 
 
 
 
Prof. 
Barbulescu A 
 
Mentori: 
Tatucu M, 
 Stretcu D, 
Ungureanu O. 
 
Prof. Cretescu 
Rodica 
Prof. Serban 
Otilia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‖ 

• Pregatirea elevilor in vederea participarii la 
Concursul International „Purple Comet!‖ 

Ianuarie prof. Creţescu 
R 
Prof. Serban 
O. 
 
Profesorii de 
mate 
Prof. Stretcu 
D. 
 
Catedra de 
matematica 

 
 
 
Cls. A VIII- 
B 
 
 
Elevi 
capabili de 
performanta 

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

matematică: „Calculul puterii a n-a a unei matrice‖ 
• Organizarea olimpiadei de matematica si informatica, 

etapa locala 

Februarie membrii 
catedrei 
prof. Stretcu 
D. 
 
Membrii 
catedrei 

 
Cls. A XI-a 
F 
Articol 
publicat in 
RMM 2017-
2018 

7 • Organizarea unei simulari pentru examenul de Martie membrii  

https://hourofcode.com/ro
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evaluare nationala si bacalaureat 
• Susţinerea de lecţii deschise în cadrul catedrei de 

matematică: „Probleme pregatitoare pentru 
olimpiada‖, clasa a VI-a 

catedrei 
 
Prof. 
Nedeianu Dan 

 
Cls. a VI- a 
A 

8 • Continuarea desfasurarii proiectului  ―Muzica 
raţiunii‖, editia a VI-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. 

Aprilie membrii 
catedrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Tatucu 
Mariana 

 
 
 
 
In perioada 
„Scoala 
altfel‖ 

9 • Susţinerea de referate la nivelul catedrei:‖Să ne 
reamintim de marii noștri matematicieni: Gheorghe 
Țițeica ― 

• Organizarea examenului de atestat pentru clasele de 
matematica-informatica 

 

Mai membrii 
catedrei 
 
prof. 
Ungureanu 
Octavian 
Membrii 
catedrei 

 

10 • Analiza rezultatelor activităţii ştiinţifico-didactice a 
catedrei în anul scolar 2017-2018.  

• Aprobarea raportului de autoevaluare a activităţii 
catedrei.  

Iunie membrii 
catedrei 

 

 
Activitati de analiza a randamentului scolar: 
1.Discutarea incadrarii si proiectarea activitatilor 
-Distribuirea intocmirii programelor si planificarilor: Tatucu M (1-14 sep 2017) 
-Analiza rezultatelor de la Evaluarea nationala si Bacalaureat (septembrie): toti membrii 
catedrei 
2.Analizarea manualelor si culegerilor care vor fi folosite la clasa: Tatucu M, Stretcu D, 
Cretescu R, Barbulescu A (octombrie) 
3.Analiza rezultatelor de la testele initiale si stabilirea de strategii de predare: Nedeianu D, 
Vasilcanu F. , Roman M, Serban O.(noiembrie) 
4.Metode de pregatire a elevilor de performanta: Ungureanu O, Cretescu R, Radulescu I. 
(ianuarie) 
5.Analiza rezultatelor obtinute la faza locala a olimpiadei de matematica, informatica: Tatucu M, 
Cretescu R. (februarie) 
6.Metode si tehnici eficiente de predare a matematicii: Dan D, Radulescu I. (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 :  
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PARTICIPAREA LA CONCURSURI/OLIMPIADE – REZULTATE 

Lista nominală a elevilor participanți la etapa pe scoala 
a Olimpiadei de Matematică care au fost declarați calificați la etapa locala ianuarie 2018 

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Profesor 

1 Bitoanca Stefan Cristian V A 14 Ungureanu Octavian 

2 Lungu Cristina V A 15 Ungureanu Octavian 

3 Oprican Andrei V A 15 Ungureanu Octavian 

4 Rosoga Robert Stefan V A 14 Ungureanu Octavian 

5 Vintila Anita Andrada V A 15 Ungureanu Octavian 

6 Vilcu Robert Mihai V A 16 Ungureanu Octavian 

7 Bogdan Ionelia Daniela V B 16 Ungureanu Octavian 

8 Broscareanu Andreea Rebeca V B 15 Ungureanu Octavian 

9 Croitoru Darius Gabriel V B 15 Ungureanu Octavian 

10 Deliu Alexandru Darius V B 15 Ungureanu Octavian 

11 Ionascut Mara Maxine V B 14 Ungureanu Octavian 

12 Luca Teodora Gabriela V B 14 Ungureanu Octavian 

13 Lungu George Catalin V B 14 Ungureanu Octavian 

14 Marcoci Stefania Briana V B 15 Ungureanu Octavian 

15 Negrescu Ciprian V B 14 Ungureanu Octavian 

16 Vlaicu Aurel V B 15 Ungureanu Octavian 

17 Paleacu Daria Maria VI A 28 Nedeianu Dan 

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 

Marti  12-13 Vineri 11-12 Miercuri 13-14 Joi 13-14 

2. 
Vasilcanu 
Florentina 

Joi 13-14 Miercuri 12-13 Vineri 8-9 Miercuri 13-14 

3. 
Ungureanu 
Octavian 

Joi 12-13 Joi 13-14 - Miercuri 12-13 

4. 
Capraru 
Dorel 

Vineri 13-14 Miercuri 13-14 Miercuri 14-15 Vineri 14-15 

5. 
Stretcu 
Daniel 

Vineri 12-13 Vineri 13-14 Luni 13-14 Joi 13-14 

6. Dan Daniel - - - Luni 14-16 

7. 
Nedeianu 
Dan 

- - Luni 14-15 Marti 14-15 

8. 
 Roman 
Mihaela 

- - Vineri 14-15 Marti 13-15 

9. 
Creţescu 
Rodica 

Marti 13-14 Miercuri 12-13 Joi 13-14 Sambata 9-12 

10. 
Bărbulescu 
Anca 

- - Luni, vineri 8-12 Luni, vineri 8-12 

11.  
Serban 
Otilia 
Ramona 

Miercuri 11-12  Miercuri 10-11 Luni 12-13  Miercuri 12-13 

12.  
Rădulescu 
Ioana 

- - - Joi 14-15 
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18 Doandes Cristian Cosmin VI A 28 Nedeianu Dan 

19 Moti Viviana Alexia VI A 17 Nedeianu Dan 

20 Fainisi Adelina Stefania VI A 16 Nedeianu Dan 

21 Nitulescu Andrei Leontin VI A 22 Nedeianu Dan 

22 Pirvan Larisa Mihaela VI A 23 Nedeianu Dan 

23 Popii David Fabian VI A 20 Nedeianu Dan 

24 Iliescu David VI A 28 Nedeianu Dan 

25 Cerbu Fabiana Valentina VI A 21 Nedeianu Dan 

26 Dragu Diana Valentina VI A 23 Nedeianu Dan 

27 Pitik Georgiana Maria VI A 28 Nedeianu Dan 

28 Purcel Bianca Carmen VI A 16 Nedeianu Dan 

29 Pescaru Madalina Iulia VI A 18 Nedeianu Dan 

30 Ciocarlan Daniela Georgiana VI A 18 Nedeianu Dan 

31 Colcovan Timeea Ioana VI A 17 Nedeianu Dan 

32 Kispal Valentin Andrei VI A 17 Nedeianu Dan 

33 Andritescu Mihai Alexandru VI A 27 Nedeianu Dan 

34 Chitimia Diana VI A 21 Nedeianu Dan 

35 Pitica Gheorghe VI A 16 Nedeianu Dan 

36 Anghelescu Marius VI A 16 Nedeianu Dan 

37 Gheorghescu Miruna Andreea VI B 28 Nedeianu Dan 

38 Budu Andreea Elena VI B 24 Nedeianu Dan 

39 Birdac Alexandru Cristian VI B 25 Nedeianu Dan 

40 Nesa Alexandru Gabriel VI B 20 Nedeianu Dan 

41 Oana Diana Maria VI B 17 Nedeianu Dan 

42 Tilea Antonio Nicolas VI B 25 Nedeianu Dan 

43 Graznaru Alexandru Ionut VI B 16 Nedeianu Dan 

44 Tutuman Deyann Alecsandru VI B 18 Nedeianu Dan 

45 Iovanel Denisa Andreea VI C 14 Draga Tatucu Mariana 

46 Tita Andreea Georgiana VI C 14 Draga Tatucu Mariana 

47 Toma Larisa Diana VI C 24 Draga Tatucu Mariana 

48 Pilsu Ramona Alexia VII A 14 Draga Tatucu Mariana 

49 Draga Tatucu Melissa Catalina VII A 21 Draga Tatucu Mariana 

50 Pirvescu Anca Elena VII A 19 Draga Tatucu Mariana 

51 Salau Maria VII A 25 Draga Tatucu Mariana 

52 Marinescu Raluca Mihaela VII A 28 Draga Tatucu Mariana 

53 Serban Octavian Andrei VII A 18 Draga Tatucu Mariana 

54 Ploscaru Lucian Claudiu VII A 14 Draga Tatucu Mariana 

55 Paralescu Alexandra Gabriela VII A 14 Draga Tatucu Mariana 

56 Iliescu Elena VII A 14 Draga Tatucu Mariana 

57 Manjina Bianca Alina VII A 28 Draga Tatucu Mariana 

58 Carciumarita Cristiana Stefania VII A 19 Draga Tatucu Mariana 

59 Panfiloiu Luigi David VII A 14 Draga Tatucu Mariana 

60 Badea Maria Kallyopi VII B 14 Draga Tatucu Mariana 

61 Butaru Mihai Catalin VII B 14 Draga Tatucu Mariana 

62 Bordea Radu Nicolae VII B 14 Draga Tatucu Mariana 

63 Chirita Mihai VII B 14 Draga Tatucu Mariana 

64 Bengulescu Vlad VII C 16 Vasilicanu Florentina 

65 Busuioc Daniel VII C 16 Vasilicanu Florentina 

66 Calutoiu Denisa VII C 17 Vasilicanu Florentina 

67 Manescu Cristian VII C 15 Vasilicanu Florentina 

68 Mihaescu Razvan Andrei VIII 28 Stretcu Daniel 

69 Pitiga Cosmin Dumitru VIII 20 Stretcu Daniel 

70 Bibu Stefan Alexandru VIII 21 Stretcu Daniel 

71 Calu Andrei Daniel VIII 28 Stretcu Daniel 

72 Popescu Narcis Serban VIII 28 Stretcu Daniel 

73 
Sandulescu Alexandra 

Florentina 
VIII 26 Stretcu Daniel 
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74 Zaulet Vlad Constantin VIII 28 Stretcu Daniel 

75 Balasoiu Robert VIII 14 Stretcu Daniel 

76 Popa Alexandra IX E 28 Stretcu Daniel 

77 Ciochina Catalina IX E 26 Stretcu Daniel 

78 Dirpes Darius IX E 24 Stretcu Daniel 

79 Cerbu Gabriel Daniel IX E 14 Stretcu Daniel 

80 Chirita Georgiana IX E 14 Stretcu Daniel 

81 Sirbu Maria Alexandra IX E 14 Stretcu Daniel 

82 Sirbu Oana IX E 15 Stretcu Daniel 

83 Comanceanu Adrian IX E 14 Stretcu Daniel 

84 Irimia Daria Mihaela Maria IX E 14 Stretcu Daniel 

85 Severineanu Ana IX E 14 Stretcu Daniel 

86 Drinceanu Adel IX E 14 Stretcu Daniel 

87 Sandu Helen Cristina IX E 14 Stretcu Daniel 

88 Taloi Alexandru IX E 14 Stretcu Daniel 

89 Picior Alexandru IX E 16 Stretcu Daniel 

90 Alicsandroiu Dragos IX F 19 Ungureanu Octavian 

91 Cercel Razvan IX F 14 Ungureanu Octavian 

92 Chijan Alexandru IX F 14 Ungureanu Octavian 

93 Jianu Diana Florentina X E 20 Draga Tatucu Mariana 

94 Begligiu Irina Andreea X E 14 Draga Tatucu Mariana 

95 Cheresdi Doru X E 22 Draga Tatucu Mariana 

96 Lazaroniu Andreea Valentina X E 14 Draga Tatucu Mariana 

97 Draghici Daniela X E 20 Draga Tatucu Mariana 

98 Dragotoniu Corina X E 20 Draga Tatucu Mariana 

99 Pindici Andreea Denisa X E 20 Draga Tatucu Mariana 

100 Saracin Razvan Constantin X E 26 Draga Tatucu Mariana 

101 Chisalita Andreea Iasmina X F 26 Stretcu Daniel 

102 Munteanu Catalina Valentina X F 26 Stretcu Daniel 

103 Florea Andrei Bogdan XI F 28 Stretcu Daniel 

104 Ofiteru Felix Cristian XI F 28 Stretcu Daniel 

105 Moldoveanu Ionut Octavian XI F 21 Stretcu Daniel 

106 Caciu Camelia Cristina XI F 21 Stretcu Daniel 

107 Buzuriu Roxana XI F 21 Stretcu Daniel 

108 Vladu Cristina XI F 24 Stretcu Daniel 

109 Ghitan Bogdan XI G 17 Vasilicanu Florentina 

110 Albu Denisa Gabriela XII G 18 Capraru Dorel 

111 Dinca Ana Maria XII G 15 Capraru Dorel 

112 Mironica Oana Loredana XII G 17 Capraru Dorel 

 
 

Lista nominală a elevilor participanți la etapa pe scoala 
a Concursului de Matematica Adolf Haimovici care au fost declarați calificați la etapa locala 

ianuarie 2018 

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Profesor 

1 Iordan Patricia Vasilica X D 15 Capraru Dorel 

2 Radoi Monica Adriana X D 17 Capraru Dorel 

3 Cutitoiu Alina Daniela X D 14 Capraru Dorel 

4 Badet Adelina XI D 19 Nedeianu Dan 

5 Neagoe Alexandra XI D 18 Nedeianu Dan 

6 Neo Ionut XII D 16 Vasilicanu Florentina 
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Rezultatele Concursului ―Lumina Math‖  
  2017-2018 Ediţia a XXI-a   

25 noiembrie 2017 
 

 
 
 La acest concurs avem următoarele rezultate: 

- un premiu III 
- patru  mențiuni 

 
Rezultatele Concursului Comper Matematică Ediţia 2017-2018 

Etapa I - ianuarie 
 
 

Nr. 
crt. 

Elev Clasa Punctaj Premiu Profesor indrumator 

1 BITOANCA STEFAN-CRISTIAN 5 65 puncte Mentiune Ungureanu Octavian 

2 BOGDAN IONELIA-DANIELA 5 65 puncte Mentiune Ungureanu Octavian 

3 MICA MIHAI DANIEL 6 90 puncte Premiul II Draga Tătucu Mariana 

4 ANDRITESCU MIHAI ALEXANDRU 6 80 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

5 DIMA CLARA MARIA 6 80 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

6 DOANDES COSMIN CRISTIAN 6 80 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

7 ILIESCU DAVID 6 80 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

8 IOVA ALEXIA STEFANIA 6 80 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

9 PIRVAN LARISA MIHAELA 6 80 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

10 PITIK GEORGIANA MARIA 6 80 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

11 NITULESCU LEONTIN ANDREI 6 75 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

12 PALEACU DARIA MARIA 6 75 puncte Premiul III Nedeianu Dan 

13 CERBU FABIANA VALENTINA 6 70 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

14 DRAGHICI MONICA MARIA 6 70 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

15 PITICA GHEORGHE 6 70 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

16 POPII DAVID FABIAN 6 70 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

17 BUDU ANDREEA ELENA 6 65 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

18 DRAGU DIANA VALENTINA 6 65 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

19 GHEORGHESCU ANDREEA MIRUNA 6 65 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

20 MOTI ALEXIA VIVIANA 6 65 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

21 NECIU STEFAN IOAN 6 65 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

Nr.
crt. 

Nume si prenume elev Clasa Premiu Profesor indrumator 

1 Cerbu Fabiana Valentina VI Mentiune Nedeianu Dan 

2 Iliescu David    VI Mentiune Nedeianu Dan 

3 Pitik Georgiana    VI Mentiune Nedeianu Dan 

4 Marinescu Raluca VII III Draga Tatucu Mariana 

5 Minjina Bianca VII Mentiune Draga Tatucu Mariana 
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22 PUCALEV OANA GABRIELA 6 65 puncte Mentiune Nedeianu Dan 

23 DRAGA TATUCU MELISSA CATALINA 7 90 puncte Premiul II Draga Tătucu Mariana 

24 MINJINA BIANCA 7 90 puncte Premiul II Draga Tătucu Mariana 

25 MARINESCU RALUCA MIHAELA 7 85 puncte Premiul II Draga Tătucu Mariana 

26 SALAU MARIA 7 80 puncte Premiul III Draga Tătucu Mariana 

27 BUSUIOC PATRICIA 7 75 puncte Premiul III Draga Tătucu Mariana 

28 CIRCIUMARITA CRISTIANA STEFANIA 7 70 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

29 PARALESCU ALEXANDRA GABRIELA 7 70 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

30 BADEA MARIA KALLYOPI 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

31 CHIRITA MIHAI 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

32 CIRSTEA ALEXIA MADALINA 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

33 JIANU ANDREEA DENISA 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

34 PILSU RAMONA ALEXIA 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

35 POPESCU CALIN 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

36 SERBAN ANDREI OCTAVIAN 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

37 STAICU ANA-MARIA 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

38 VIDESCU ELI BIANCA 7 65 puncte Mentiune Draga Tătucu Mariana 

39 ALBEI EMA RAISA 8 95 puncte Premiul I Stretcu Daniel 

40 CALINCIUC ROBERTA 8 95 puncte Premiul I Stretcu Daniel 

41 NANCIU IONUT MARIAN 8 95 puncte Premiul I Stretcu Daniel 

42 UNTARU VLAD 8 90 puncte Premiul II Stretcu Daniel 

43 VINTILESCU MARIA ALEXANDRA 8 90 puncte Premiul II Stretcu Daniel 

44 OTET ANITA 8 85 puncte Premiul II Stretcu Daniel 

45 GUINA ALEXANDRU 8 80 puncte Premiul III Stretcu Daniel 

46 IORDACHE ANDREI 8 80 puncte Premiul III Stretcu Daniel 

47 LUPITU ADRIAN-STEFAN 8 80 puncte Premiul III Stretcu Daniel 

48 BIRZAC DALIA ANDRADA 8 75 puncte Premiul III Stretcu Daniel 

49 ENCULESCU DAVID 8 70 puncte Mentiune Stretcu Daniel 

50 PITIGA COSMIN 8 70 puncte Mentiune Stretcu Daniel 

51 BIBU STEFAN ALEXANDRU 8 65 puncte Mentiune Stretcu Daniel 

52 GLIGORE CODRUTA 8 65 puncte Mentiune Stretcu Daniel 

53 LEUSTEAN ROXANA MIHAELA 8 65 puncte Mentiune Stretcu Daniel 

54 CALU ANDREI DANIEL 8 100 puncte Premiul I Stretcu Daniel 

55 MIHAESCU RAZVAN ANDREI 8 100 puncte Premiul I Stretcu Daniel 

56 POPESCU NARCIS SERBAN 8 100 puncte Premiul I Stretcu Daniel 

57 SANDULESCU ALEXANDRA  8 100 puncte Premiul I Stretcu Daniel 

58 ZAULET VLAD CONSTANTIN 8 100 puncte Premiul I Stretcu Daniel 

 
La acest concurs avem următoarele rezultate: 

- 8  premii I 
- 7 premii II 
- 15 premii III 
- 28  mențiuni 
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CURSURI DE PERFECTIONARE ALE MEMBRILOR COMISIEI 

 
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 2017-2018, prof. Daniel Stretcu,  prof. Dan Nedeianu; 
- vicepreședinte în Comitetul Director al S.S.M.R., filiala Mehedinți prof. Dan Nedeianu; 
- evaluator la Concursul Comper –Matematică  2017-2018, etapa I, concurs desfășurat în 
parteneriat cu Fundația pentru Științe și Arte -Paralela 45 (C.N.Țițeica), prof. Ungureanu 
Octavian, prof. Căpraru Dorel, prof. Vasilcanu Florentina, prof. Dan Daniel,  prof. Dan 
Nedeianu, prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana; 
 
Activități perfecționare, simpozioane, proiecte : 
 - participare la Cercul pedagogic-liceu- 8 decembrie 2017-Colegiul Tehnologic ―Constantin 
Brâncoveanu‖-Baia de Aramă, prof. Dan Nedeianu, prof. Draga Tatucu Mariana, prof. Capraru 
Dorel, prof. Ungureanu Octavian, prof. Dan Daniel; 
 - cursul "Mangement educational", acreditat MEN prin OMEN nr 4383/22.08.2014, 120 ore, 30 
credite (CCD MH, 1.11.2017-28.11.2017), prof. Mihaela Roman; 

 - cursul "Informatica su TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a", acreditat OMEN nr. 
4586/9.08.2017, 60 ore, 15 credite (CCD Braila, 18.09-10.10.2017), prof. Mihaela  Roman; 

 - proiectul ―Cum ne comportam in cazul calamitatilor naturale‖ , octombrie 2017-iunie 2018, 
prof. Daniel Stretcu, prof. Mihaela Roman, prof. Draga Tătucu Mariana; 

 - proiectul ―Reclama pentru scoala mea‖, prof. Mihaela Roman, prof. Daniel Stretcu, prof. 
Draga Tatucu Mariana; 
 - proiectul ―Comportamentul pe internet‖ , octombrie 2017-iunie 2018, prof. Daniel Stretcu, prof. 
Mihaela Roman, prof. Draga Tătucu Mariana; 
 - cursuri de formare profesională Informatii curs IT-esentials – clasa a V-a organizat de CCD 
Mehedinti,  prof. Cretescu Rodica, prof. Serban Otilia; 
 - organizarea la nivelul scolii a activitatatii desfasurate in cadrul Concursului de informatica si 
gandire computationala, BEBRAS, in saptamana 13-17 noiembrie 2017, prof. Cretescu Rodica, 
prof. Serban Otilia; 
 - organizator Hour of Code (Ora de Programare)-https://hourofcode.com/ro in decembrie 
2017, prof. Serban Otilia, prof. Cretescu Rodica, prof. Mihaela Roman; 
 - organizator si coordonator la nivelul scolii a activitatatii centrului ECDL, prof. Cretescu 
Rodica; 
 - activitate Centrul de excelență Hai la olimpiadă în parteneriat cu Fundația Emag și CNT, 
prof. Crețescu Rodica. 
 - parteneriat cu Biblioteca Județeană, prof. Rădulescu Ioana; 
 
Cărti, articole, colaborare cu reviste școlare : 
- articol publicat  în revista R.M.M. 19- octombrie 2017, prof. Dan Nedeianu; 
-peste 20 de probleme propuse în reviste de specialitate : Gazeta Matematică-București, 
Recreații Matematice-Iași, Alpha-Craiova, Minimath-Craiova, R.M.M. ( apărute pe parcursul 
semestrului I), prof. Dan Nedeianu; 
-membru în colectivul de redacție al revistei  ―R.M.M. Mehedinți‖,  prof. Ungureanu Octavian,  
prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana. 
- probleme propuse în revista ,,Alpha‖  , Craiova , Editura Reprograph, prof. Dan Nedeianu, 
prof. Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana, prof. Căpraru Dorel. 
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-  probleme propuse în revista ,,Minimath ―, Craiova , Editura Valeriu, prof. Dan Nedeianu, prof. 
Stretcu Daniel, prof. Draga Tătucu Mariana, prof. Căpraru Dorel. 
- autor culegere ―Simulări Bacalaureat matematică clasa a XI-a, M_tehnologic, M_st_nat ‖, 
Editura Delfin, prof. Draga Tatucu Mariana;  
- autor culegere ―Probleme de colorare‖, Editura Paralela 45, prof. Stretcu Daniel. 
 

 

ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE 

           Au fost implementate la nivelul Comisiei Metodice de Matematică – Informatică 
următoarele proiecte: 
1. Proiectul "Comportamentul pe internet" – prof. Roman Mihaela, prof. Draga Tatucu Mariana, 
prof. Daniel Stretcu; 
2. Proiectul "Reclama pentru scoala mea"– prof. Roman Mihaela, prof. Draga Tatucu Mariana, 
prof. Daniel Stretcu; 
3. Proiectul „Cum ne comportam in cazul calamitatiilor naturale‖ – prof. Mihaela Roman, prof. 
Daniel Stretcu, prof. Draga Tatucu Mariana; 
 

IV.3.2.5. COMISIA METODICĂ LIMBI MODERNE   
 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari 
- buna colaborare a membrilor catedrelor în realizarea demersului educativ, atmosfera de 
colegialitate 
- buna pregatire a profesorilor, pasiunea pentru profesia aleasa. 
Puncte slabe 
- lipsa dotarilor necesare pentru exersarea tuturor aspectelor unei limbi moderne, în vederea 
unui învatamânt performant 
- lipsa unor programe interdisciplinare, minimalizarea activitatii profesorilor care se implica 
totusi în astfel de programe si a rezultatelor obtinute de elevi . 
Oportunitati 
- colaborarea între ariile curriculare are ca rezultat largirea orizonturilor de cunoastere pentru 
elevi, abordarea interdisciplinara a materiei 
Amenintari 
- adolescentii de azi au ca model lumea abstracta si insensibila a benzilor desenate, a filmelor 
si a facebook. Nu mai au timp sa citeasca, sa reflecteze, cred ca violenta si badarania sunt 
manifestari normale. 
- deculturalizarea adolescentilor, imitarea unor comportamente violente, aberante. 

Curriculum pentru clasele V – VIII / IX – XII 
Obiectivul fundamental al disciplinei Limbi Moderne este achizitionarea si dezvoltarea de 

catre elevi a competentelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvata situational 
si acceptata social prin însusirea de cunostinte, deprinderi, si atitudini specifice la niveluri 
echivalente cu cele prevazute în Cadrul European Comun de Referinta. 

Curriculum-ul pentru Limbi moderne, a fost elaborat în conformitate cu noua structura a 
sistemului de învatamânt din România, cu Planul cadru de învatamânt si cu prevederile 
documentelor europene privind achizitionarea competentelor cheie în cadrul învatamântului 
obligatoriu. 

Curriculum-ul pentru liceu este format din programa pentru L1 si programa pentru L2. În 
structura programelor intra atât COMPETENTELE GENERALE si ansamblul de VALORI SI 
ATITUDINI ce urmeaza a fi formate pe întreaga durata a liceului cât si COMPETENTELE 
specifice corelate cu FORME DE PREZENTARE A CONTINUTURILOR. 
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Aceasta corelare constituie pivotul curriculum-ului, accentueaza latura sa pragmatica, 
aratând astfel ceea ce se învata si mai ales în ce scop se învata anumite continuturi.  

Aspecte pozitive 
- Insistenta asupra receptarii, a producerii, a interactiunii si a medierii chiar în enuntul 
competentelor generale atesta orientarea spre praxis a actualului curriculum, induce un 
comportament dinamic atât la profesor cât si la elev ( rezolvarea sarcinilor de comunicare prin 
activitati concrete si variate dezvolta competenta de comunicare.) 
- Din considerente de politica educationala, accentul  pus pe comportament justifica 
evidentierea VALORILOR si a ATITUDINILOR si de asemenea, evidentierea legaturii cu 
finalitatile si profilul de formare în învatamântul obligatoriu din România. 
- În elaborarea programelor s-au avut în vedere,în conformitate cu politica educationala a MEN 
si cu prevederile documentelor europene asumate de România, competentele si nivelurile de 
perfomanta prevazute de Cadrul European Comun de Referinta.  
- Posibilitatea de a alege manualul adecvat nivelului clasei. Toate manualele abordeaza teme 
de larg interes precum familia, scoala, prietenii, activitatile în timpul liber, alegerea profesiei, 
calatoriile, cultura si civilizatie. Aceste teme, adaptate vârstei, permit introducerea elementelor 
de morfologie si sintaxa, a actelor de vorbire, dezvoltarea celor patru competente, asigura 
progresul scolar pentru fiecare an de studiu. În functie de nivelul de cunostinte al colectivului de 
elevi si de interesul manifestat de acestia pentru un anumit aspect al limbii, profesorii au 
intervenit completând cu structuri lingvistice si elemente de constructie a comunicarii 
pe care le-au considerat necesare.  
- Planificarea calendaristica a materiei adaptata la nivelul real al clasei si având în vedere 
progresul scolar a fost realizata de catre toti profesorii. 
- Posibilitatea, pentru profesor, de a evalua demersul didactic atât cu instrumentele traditionale 
de evaluare cât si prin metode si instrumente complementare de evaluare precum: observarea 
sistematica( pe baza unei fise de observare), tema de lucru, proiectul, portofoliul. 
- Utilizarea de catre elevi a proiectului si a portofoliului îi stimuleaza sa-si puna în valoare 
achizitiile lingvistice, îi determina sa ia parte activ la propriul proces de învatare. 
 Aspecte negative 
- proiectarea unitatilor de învatare se face cu intermitenta, demersul didactic nu este 
întotdeauna transpus în activitati de învatare concrete, se recurge adesea la improvizare, nu se 
realizeaza feedback-ul la sfârsitul fiecarei ore. 
- nu toti elevii acorda importanta manualului ales. La clasele a XI-a si a XII –a elevii refuza sa-si 
aduca manualul la ora, nu pot astfel sa participe în mod eficient la activitatile propuse de 
profesor. 
 

SITUATIA SCOLARA LA LIMBI MODERNE 

 

 Mediile au fost încheiate din note obtinute atât la ascultarea orala cât si la testarea scrisa, 
cel putin doua note(doar câteva situatii)si maximum cinci note pentru elevii deosebit de 
interesati si activi la clasa. 
 

PREGATIREA PENTRU EXAMENELE NATIONALE  

Pregătirea pentru examenele naționale a fost realizata saptamânal, in functie de un program 
bine stabilit, cu o tematica proprie corespunzatoare programelor de limbi moderne de toti 
profesorii colectivului de catedra. S-a pus accent pe pregatirea elevilor pentru examenul de 
admitere la clasele cu profil bilingv si de bacalaureat, lucrandu-se in special cu elevii mai putin 
pregatiti. 
 

PARTICIPAREA LA CONCURSURILE SCOLARE 
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 La organizarea Olimpiadei de limba engleza si franceza - etapa pe scoala, au colaborat 
toti profesorii, asigurându-se mobilizarea elevilor, asistenta, corectarea si transmiterea 
rezultatelor catre ISJ Mehedinti. 
 

ACTIVITATI ALE COMISIEI METODICE 

In prima saptamana de curs s-au aplicat testele initiale elevilor de clasa a V a si a IX-a, 
care au fost corectate si interpretate. Acestea remarca faptul ca elevii care vin in acest liceu in 
clasa a IX-a au cunostinte foarte slabe de limba straina. S-a stabilit un program special pentru 
acesti elevi, lucrandu-se cu acestia o ora pe saptamana in afara orelor de curs.  
        In septembrie 2017, s-au organizat diverse activitati cu ocazia Zilei Europene a Limbilor.  

Profesoarele de lb. engleza au coordonat proiectul „ Ziua Europeana a limbilor‖intre 22 si 
26 septembrie 2017 . 
        Dna. prof. de spaniolă, Manafu Florentina, a organizat diverse activitati cu ocazia Zilei 
nationale a Spaniei (12 octombrie 2017). 

Pe 11 noiembrie 2017, Colegiul National „Gheorghe Titeica‖ a fost gazda Cursului 
Cambridge tinut de European Examination Centre. 

Profesoarele de limba franceza Nanuti Adriana si Vintilescu Elena au incheiat un 
parteneriat cu Asociatia profesorilor de franceza din Tg Jiu pentru realizarea Festivalului 
Francofoniei care va avea loc pe 18 martie. 

 Elevi coordonati de dna profesor Manafu Florentina au prezentat proiectul „Cutia cu 
amintiri‖.  

 Dna Nanuti Adriana a organizat si participat cu elevii la Balul Boboceilor. 
 Dnele Nanuti Adriana si Vintilescu Elena au participat la Gala Laureatilor organizata de 

Club Rotori pentru premierea elevilor olimpici , unde elevele Mirea Raluca si Petrovici 
Alexandra au fost premiate pentru concursul national „Protegez la nature‖ unde au obtinut 
Premiul al II lea. 

 In luna noiembrie Dna profesor Irinel Dinca  a inceput un proiect de colaborare cu  
Scoala gimnaziala nr 13 din Timisoara   care va avea ca finalitate  un concurs interdisciplinar in 
anul scolar 2019-2020.Sunt participante doua scoli din Romania si o scoala din Serbia. 

 In luna ianuarie, a fost organizata Olimpiada de limbi moderne, faza pe scoala. 
 

 

CURSURI DE PERFECTIONARE ALE MEMBRILOR COMISIEI 

 
1) Activități în comisii la nivel județean : 

- nominaliazaţi ca metodişti ai ISJ Mehedinţi prof. Mihaela Stefan, prof. Adriana Vacaru, prof. 
Anca Pitic, prof. Adriana Nanuti; 

2) Activități perfecționare, simpozioane, proiecte : 
Doamnele profesoare Mihaela Stefan si Vacaru Adriana au facut cursul ‖Dezvoltarea 

competentelor de evaluare a activitatilor didactice prin inspectiile scolare la limba engleza‖,CCD 
,16 ore,decembrie 2017. 
       In luna decembrie  doamna profesor Florentina Manafu a participat  la un simpozion de 
limbi moderne, unde a prezentat" Metode interactive" si la un proiect Erasmus School _ AICLE  
curso  en espanol  - comunicacion  y ciencia . 
 

IV.3.2.8. COMISIA METODICĂ FIZICĂ/CHIMIE/BIOLOGIE    

   
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ  
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 Implicarea membrilor catedrei în comisii, consilii consultative, activități de mentorat, 
activități metodice, cursuri de pregătirea elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de 
subiecte pentru examene, concursuri, olimpiade etc. 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
cadrului didactic 

Atribuții 

1.  Matei Lia Elena -responsabil Comisie Metodica 
- metodist ISJ  

2.  Stretcu Simona - Secretar CEAC 
- Metodist ISJ 

3.  Băltărete Ion - Comisia de inventariere 

4.  Matyus Pall   

5.  Gingu Dumitru - Comisia receptie si Casare 
- CEvaluare oferte 

6.  Giuică Adriana - Membru CA 
- Comisia de monitorizare a notarii ritmice 
- Comisia de inventariere 

 

7.  Tuineac Mihaela - Comisia de Paritate 

8.  Grecu Monica - Comisia Perfectionare 

9.  Lungu Mihaela  - Director adjunct 
- Responsabil CEAC 
- Responsabil SCIM 
- Comisia de monitorizarea absentelor 
- Consiliul Consultativ ISJ 

 

 

CURRICULUM; PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Demersuri pentru modernizarea și optimizarea activității didactice și educative; 
 

 Planificările au fost alcătuite în conformitate cu metodologia în vigoare şi au fost 
predate la timp spre avizare. Instrumente de evaluare utilizate, teste de evaluare aplicate – 
teste initiale 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
cadrului didactic 

Disciplina Clasa Media 

1. Matei Lia Elena Fizică VII A 7,91 

VII C 4,48 

VIIIA 3,28 

VIIIB 5,72 

IX E 5,92 

X E 7,92 

XI E 9,43 

2. Băltărete Ion Fizică IX B 6,70 

IX C 6,23 

IX D 6,78 

X D 7,43 

X G 6,32 
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XII D 7,04 

3. Matys Pall Fizică IX A 6,73 

4. 

Stretcu Simona Fizică 

VIIB 6,18 

IXF 5,19 

XI F 6,93 

XIG 6,45 

5 Florea Angela-Cristiana Fizică VI B 6,76 

VI C 5,64 

IX G 4,16 

6. Tuineac Mihaela Biologie VA 7,94 

IX E 6,70 

IX F 5,50 

IX G 6 

7. Giuică Adriana Biologie IX D 5,81 

8. Gingu Dumitru Biologie VB 7,21 

9. Lungu Mihaela Chimie VIII B 6,01 

IX F 7,36 

IX G 6,21 

X E 7,39 

XI D 7,02 

XI F 4,98 

XII H 4,43 

10 Grecu Monica Chimie VIII A 4,92 

IX D 5,53 

IX E 6,34 

X B 5,23 

XD 5,67 

X F 4,72 

XI E 7,65 

XI G 4,23 

 

Concluzii: 

Chimie 
- cea mai mare parte a elevilor au identificat răspunsurile corecte; 
- nu toţi elevii  pot modela structura atomului; 
- cea mai mare parte a elevilor au identificat formula chimica, completand corect 

spaţiile libere; 
- unii elevii nu pot scrie corect formulele chimice; nu pot determina natura 

substantei; 
- neatenţie şi tratarea cu uşurinţă a rezolvării sarcinilor au implicat greşeli ce au 

diminuat nota. 
Fizică 

 
Elevii nu sunt capabili sa: 

- transforme in unitățile din SI utilizand multipli si submultipli; 
- identifice decat in procent de 50% marimi fizice, unitati de masura, instrumente 

de masura; 
- reprezinte un sistem de forte; 
- calculeze viteza unui corp in cazul unei miscari uniforme; 
- interpreteze un text la prima vedere si sa identifice marimile fizice la care se face 

referire, facand confuzia intre marimi fizice si unitati de masura, decat in procent 
de 40% 
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- interpreteze fenomene, fapte, procese intalnite in diferite context, sa 
 argumenteze 

 
Măsuri: 

- lucrul diferenţiat; 
- aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;  
- elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la 

general la particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai complexe;  
- evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care 

urmăresc mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi;  
- verificarea temelor pentru acasă şi observarea sistematică a elevilor;  

 

ACTIVITĂȚI METODICE ORGANIZATE ÎN CADRUL CATEDREI/ȘCOLII/NIVEL 
JUDEȚEAN 

 În semestrul I colegiul nostru a organizat și desfășurat Cercul Metodic al profesorilor de 
fizică-chimie-biologie cu următorul program: 
 

CHIMIE 

―Legătura ionică. Cristalul de NaCl‖ –lecție deschisă prof. Grecu Cornelia Monica 
―Metode moderne de evaluare. Evaluarea asistată de calculator‖ -   prof. Lungu Mihaela 
 

FIZICĂ 

―O altfel de lecţie de recapitulare‖,- prof. Matei Lia Elena 
―Metodemoderne de evaluare. Proiectul‖ - prof. Stretcu Simona 
―Rezolvarea unor probleme interesante de mecanică‖ - prof. Băltărete Ion 
―Metode moderne de evaluare la ştiinţe. Crearea testelor online PROPROFS‖, prof. Florea 
Angela-Cristiana  
 

BIOLOGIE 

―Respiraţia aerobă şi anaerobă‖ – lecție deschisă -prof. Ţuineac Mihaela 
―Test de evaluare ‖ -prof. Giuică Adriana 
  

Cursurile opționale susținute în anul școlar 2017-2018: 

 

Nr. 
Crt 

Numele și prenumele 
cadrului didactic Denumire CDS 

Clasele la care este 
aplicat în anul școlar 

2017-2018 

1. Lia Elena Matei  Fizică - aprofundare  XI E, D 

Opțional VII A 

2. Stretcu Simona Fizică - aprofundare XI F, XI G, XII E, XII F 

3. 
Gingu Dumitru 

Biologie - aprofundare X D,E,F, G 

Opțional interdisciplinar VA, B 

4. Tuineac Mihaela Biologie aprofundare XII E, F 

5. Lungu Mihaela Chimie aprofundare XI D 

6. Giuica Adriana Biologie aprofundare XII D,G,H 

7. Grecu Monica Chimie Aprofundare  IX D 

8. Florea Angela-Cristiana Opțional VI B 
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Oferta de cursuri opționale ale catedrei pentru anul școlar 2018-2019: 
 

Nr. 
Crt Numele și prenumele 

cadrului didactic 
Denumire CDS propus 

Clasele la care a fost ales 
pentru anul școlar 

2018-2019 

1. Matei Lia Elena Fizică - aprofundare XI E, XII E 

2. Stretcu Simona Fizică - aprofundare  XII G, XII F 

3. Gingu Dumitru  Biologie - aprofundare XI D 

4. Giuica Adriana Biologie - aprofundare XI E,F, G 

 

DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV–EDUCATIVE 

 Pregătiri efectuate de membrii catedrei pentru olimpiade, concursuri, examene de 
bacalaureat şi evaluare naţională 

 

Nr. 
Crt 

Numele și 
prenumele 

cadrului didactic 

Ora de 
consiliere şi 

orientare/ 
interval orar 

Lectorate cu 
părinţii/ 

interval orar 

Pregătire 
pentru 

examene 
naţionale/ 

interval orar 

Pregătire 
pentru  

concursuri/ 
interval orar 

1.  Matei Lia Elena Luni 8-9 Luni 17-18 - Luni 12-15 

2.  Stretcu Simona Joi 14 -15 Joi 13-14 Marti 8-9 Vineri 13-14 

3.  Băltărete Ion Joi 8-9 Joi 7-8 - - 

4.  Florea Angela-
Cristiana 

   Joi 14-16 

5.  Gingu Dumitru Vineri 12-13 Vineri 13-14 - - 

6.  Giuică Adriana Vinere 13-14 Marti 10-11 - - 

7.  Tuineac Mihaela Luni 8-9 Vineri 14-15 Luni 14-15 Miercuri 14-15 

8.  Grecu Monica - - Luni 7-9 - 

 
Participări și rezultate la concursuri, olimpiade școlare, simulări ale examenelor 
naționale 

 

Nr. 
crt Denumirea 

concursului/olimpiadei 
Etapa (locală, județeană, 

interjud., națională) 
Număr elevi participanți 

1. Concursul PHI  Național  128 

 

 

PROMOVABILITATEA ELEVILOR  

 Aprecieri, concluzii privind nivelul elevilor, interesul pentru studiul disciplinelor predate 
de membrii catedrei etc. Prelucrarea chestionarelor de feed-back.Dacă există elevi corigenți la 
discipline predate de membrii catedrei, se va complete tabelul: 
 

Clasa Disciplina Nr. elevi corigenți Măsuri remediale 

V A Biologie 1  

IX  Biologie 3  
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Demersuri pentru recuperarea rămânerilor în urmă, consultații etc. (programul 
consultațiilor, pregătirilor suplimentare). Rezultatul acestor activități. 
 

 

PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE 

STRETCU SIMONA – proiect educațional - ,,Cum ne comportăm în cazul calamităților naturale” 
- ,,Comportamentul pe internet” 

 
1. Activități extrașcolare educative organizate de membrii catedrei 
GINGU DUMITRU – excursie  Cheile Sohodorului – VII C 

- Organizator Balul Bobocilor 
- Organizator Balul Boboceilor 
 

MATEI LIA  - excursie Targu Jiu – Ranca 
 
6. Demersuri pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, pentru atragerea de fonduri 
extrabugetare etc. 
MATEI LIA – sponsorizare pentru suport proiector-laboratorul de fizica 
 
 

IV.3.2.6. COMISIA METODICĂ ISTORIE/GEOGRAFIE   
Comisia metodică de istorie-geografie din cadrul Colegiului Național ‖Gheorghe Țițeica‖ 

și-a desfășurat activitățile din semestrul I, anul școlar 2017-2018, pornind de la obiectivele 
disciplinelor de studiu, de la cele stabilite la nivelul comisiei, precum și de la strategia generală 
de dezvoltare instituțională a școlii. 
Comisia are în componența sa 8 membrii, profesori titulari ai școlii, 4 în cadrul catedrei de 
istorie și respectiv 4 colegi în cadrul catedrei de geografie. 
Cadrele didactice au manifestat implicare, receptivitate și competență în realizarea sarcinilor 
profesionale. Au fost efectuate planificările calendaristice, activitățile la clasă, dar și o serie de 
activități suplimentare cum ar fi pregătirea pentru olimpiade sau examenul de bacalaureat atât 
la istorie cât și la geografie. De asemenea, noile manualele alternative la clasa a V-a  au fost 
atent selectate, astfel încât să se adapteze capacităţii de învăţare a elevilor.  
 În organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare la clasă, profesorii de istorie și 
geografie  s-au preocupat în mod deosebit de selectarea activităţilor de învăţare care au dus la 
crearea şi dezvoltarea deprinderilor utile, manifestate prin selecţia procedeelor, materialelor, 
tehnicilor şi metodelor de predare.  
 Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor a beneficiat de întreaga atenţie prin stabilirea 
timpului de evaluare, fixarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare, aprecierea şi valorificarea 
rezultatelor evaluării şi valorificarea evaluării posibilităţilor de învăţare ale elevilor. 
  

 

OBIECTIVELE COMISIEI METODICE DE ISTORIE-GEOGRAFIE PENTRU 
SEMESTRUL I, ANUL ȘCOLAR 2017-2018:   

 
- Parcurgerea ritmică a materiei prevăzute în programa școlara pentru toți anii de studiu; 
- Întocmirea  pe unități de învățare a planificărilor calendaristice; 
- Administrarea de baterii de teste inițiale pentru clasele a V-a și a IX-a, pentru a vedea 

nivelul de pregătire a elevilor acestor clase și pentru a se lua eventualele măsuri de 
ameliorare; 
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- Selectarea elevilor capabili de performanță și întocmirea bazei de date aferente; 
- Pregătirea elevilor din clasele  a XII-a în vederea susținerii cu succes a examenului de 

bacalaureat la istorie și geografie 
- Pregătirea elevilor capabili de performanță în vederea obținerii unor rezultate superioare 

la olimpiade 
- Continua perfecționare metodică și științifică a membrilor catedrei prin participarea la 

activitățile cercurilor pedagogice. 
 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 
  -existența în catedra de istorie-geografie a 8 profesori titulari dintre care 7 cu gradul didactic I. 
   -participarea profesorilor la activităţi de perfecţionare 
   -stabilirea unor obiective concrete la nivelul catedrei de istorie-geografie precum creşterea 
mediei de promovare la istorie și geografie în cadrul examenului de bacalaureat, obținerea de 
noi premii în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare dar și utilizarea metodelor de predare-
învăţare active, centrate pe elev. 
   - Interesul membrilor comisiei pentru autoperfecţionare 
- O dotare materială mai bună 
- Cooptarea membrilor catedrei în diferite funcţii şi comisii din cadrul scolii şi din cadrul ISJ. 
 
Puncte slabe: 
- superficialitate din partea elevilor 
- o dotare materială care poate fi îmbunătățită-noi atlase de istorie, cele existente fiind deja 
uzate în cei 15 ani atât d.p.d.v. fizic cât și informațional. 
 
Oportunităţi: 
- susţinerea catedrei de istorie și geografie din partea echipei manageriale a CNGT; 
- interesul elevilor pentru pregătirea în vederea participării  acestora la concursuri, activităţi 
extraşcolare. 
- posibilitatea implicării elevilor şi profesorilor şi în alte tipuri de concursuri, competiţii şi activităţi  
şcolare 
 

 

ACTIVITĂȚI DERULATE PE PARCURSUL SEMESTRULUI I 

 Pe parcursul semestrului I, membrii catedrei de istorie au coordonat şi au participat la 
următoarele activități: 
-Activităţi organizate cu ocazia comemorării Holocaustului – 9 octombrie 2017 
 
Unitatea de 
învățământ 

Activități organizate Data Ora Locul de 
desfășurare 

Profesori 
coordonatori 

Colegiul 
Național 
,,Gh.Țițeica‖ 

„Holocaustul uitat” – vizionarea 
şi comentarea documentarului 
despre victimele Holocastului din 
România -participă elevii clasei a 
IX B 

9 
octombrie 

11 Sala 
albastră 

Bordea Irinela 

 “Holocaustul în Europa” –  
prezentare de referate și discuții – 
participă elevii clasei a XI-a B 

9 
octombrie 

12 Sala 1 Bordea Irinela 
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 Cum am supravieţuit 
Holocaustului-prezentare de 
referate si discuții, clasa a XI-a 
C  

9 
octombrie 

9 Sala 4 în 
clădirea 
internatului 

Mănescu 
Monica 

 Ultimul evreu din Severin-Iosif 
Lazăr, prezentare video 

9 
octombrie 

8 Sala 
albastră 

 Mănescu 
Monica 
 

 Concurs dedicat comemorării 
Holocaustului, clasa a XI-a D 

5 
octombrie 

 Sala 5 Șișman 
Nicolăescu 
Petronela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezentare fotografii cu tema 
,,Holocaust-combaterea 
rasismului în Europa”-participă 
elevii clasei a XII-a C 
 
Sesiune de referate 
,,Holocaustul în România‖, 
participă elevii clasei a X-a C 
 
Proiecția documentarului 
,,Memoria Holocaustului”-
participă elevii clasei  a X-a A 
 
 
 
 
 

9 
octombrie 
 
 
 
 
 
9 
octombrie 
 
 
10  
octombrie 
 

8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 

Sala 18 
 
 
 
 
 
 
Sala 5 în 
clădirea 
internatului 
 
 
Sala 
albastră 

Dănilă Liviu 
 
 
 
 
 
 
 
Dănilă Liviu 
 
 
 
Dănilă Liviu 

  
 
Expoziție de carte și fotografie 
despre Holocaust 

 
 
9 
octombrie-
13 
octombrie 

 
 
9 

 
 
Biblioteca 
Colegiului 
Naţional 
,,Gh.Ţiţeica‖ 

 
Mănescu 
Monica 
 
Bordea Irinela 
 
Bibliotecar 
Sinca Clara 

 

 
-Activități dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie 

  
Nr. 
Crt. 

Unitatea școlară Activități  organizate Data, ora și locul 
de desfășurare 

Profesor 
coordonator 

1. Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica‖ 

„Personalități ale Marii Uniri‖ - 
prezentare de referate - clasa a 
XI-a B 

27 noiembrie 
2017, 
12.00-13.00 – 
sala 1 

Bordea Irinela 

2. Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica‖ 

„Documente ale Marii Uniri‖ 
– prezentare de referate - clasa 
a XII-a B 

29 noiembrie 
2017, 14.00-
15.00, sala 12. 

Bordea Irinela 

3. Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica‖ 

„Marea Unire în imagini‖ 
- prezentare power point- clasa 
a VII-a A 

29 noiembrie 
2017, 12.00- 
13.00, sala 25. 

Bordea Irinela 

4. Colegiul Național „Conceptul de patriotism la 99 29 noiembrie Bordea Irinela 
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„Gheorghe Țițeica‖ de ani de la Marea Unire‖ 
-dezbatere – 
 clasa a XI-a E 

2017, 
14.00-15.00, sala 
19. 

5. Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

,,Si eu am fost la Alba-Iulia‖-
expozitie de desene avand ca 
tematica Marea Unire, 
realizarea de cocarde 
nationale, discutii cu elevii, 
clasa a VI-a C 

28 noiembrie 
2017,ora  9-10, 
sala 15 

Manescu Monica 

6. Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

,,Asa s-a facut Romania Mare‖, 
prezentare power-point, masa 
rotunda cu elevii clasei a X-a B 

29 noiembrie, 
sala albastra, ora 
8-9 

Manescu Monica 

 Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

,,Oamenii Unirii‖-prezentare 
referate despre personalitatile 
Marii Uniri, clasa a VIII-a A 

29 noiembrie, 
sala 20,ora 12-13 

Manescu Monica 

 Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

,, Etapele realizarii Marii Uniri‖-
prezentare referate, discutii cu 
privire la insemnatatea Unirii de 
la 1 Decembrie 1918, clasa a 
XII-a A 

28 noiembrie, 
sala albastra,ora 
12-13 

Manescu Monica 

 Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

Cercul  de istorie al CNGT, 
avand ca tema de dezbatere 
„Romania Mare intre trecut si 
viitor.Mai poate fi realizata 
Unirea?‖ 

29 noiembrie, 
sala 19, ora 14 

Bordea Irinela 
Manescu Monica 

 Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

,, 1 Decembrie 1918. Ziua cand 
toti romanii au fost uniti.‖-
dezbatere, clasa a XII-a C 

27 
noiembrie,Sala 
albastra, ora 8 

Danila Liviu 

 Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

„In cautarea unitatii nationale 
de la 1848-1918‖, 
dezbatere,participa elevii clasei 
a X-a C 

27 noiembrie, ora 
9, Sala albastra 

Danila Liviu 

 Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

„Personalitati si evenimente 
care au marcat drumul spre 
Marea Unire‖, dezbatere, clasa 
a XI-a D. 

28 noiembrie, ora 
10, sala de clasa 

Sisman 
Petronela 

 Colegiul Național 
„Gheorghe Țițeica 

Participare la parada dedicata 
Zilei Nationale a Romaniei-1 
Decembrie din Drobeta Turnu 
Severin, clasa a VI-a C 

1decembrie, ora 
10,00. 

Manescu Monica 

 
 
-Activități dedicate Zilei Unirii Principatelor Române – 24 Ianuarie 2018  
 
Nr.crt. Unitatea 

şcolară 
Activităţi organizate Data şi locul de 

desfăşurare 
Profesori 
coordonatori 

1. C.N. 
„Gheorghe 
Țițeica‖ 

‖Contextul intern și extern al Unirii 
Principatelor Române‖ – prezentări 
referate 

23.01. 2018, clasa a 
XI-a B, sala de 
clasă, 
ora 9,00. 

Prof. Bordea 
Irinela 
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2.  „24 ianuarie 1859 în literatură și 
imagini‖ 

23.01.2018, clasa a 
V-a A, sala de clasă, 
ora 11. 

Prof. Bordea 
Irinela 

3.  „Poveștile Micii Uniri‖ – legende 
despre Unire 

26.01.2018, clasa 
aV-a B, sala de 
clasă,ora 
8.00 

Prof. Bordea 
Irinela 

4.  „Epoca Unirii‖ – prezentare 
referate, dezbatere pe marginea 
referatelor, prezentare power-point 

23.01.2018, clasa a 
XII-a A,salonul 
albastru, ora 10,00. 

Prof. Mănescu 
Monica 

5.  ‖159 de ani de la Unirea 
Principatelor‖- prezentare referate, 
prezentare power-point 

23.01.2018, clasa a 
VIII-a B, salonul 
albastru, ora 8,00 

Prof. Mănescu 
Monica 

6.  ” ,,În Unire stă puterea’’-prezentare 
power-point; prezentare referate 

23.01.2018, clasa a 
XI-a A, salonul 
albastru, ora 11 

Prof. Mănescu 
Monica 

7.  ''Impactul revoluțiilor pașoptiste 
asupra apariției statelor naționale în 
Europa''  

22.01.2018, clasa a 
X-a C, salonul 
albastru, ora 9,00. 

Prof. Dănilă 
Liviu 

8.  ‖Mica Unire, primul pas spre 
România‖ 

22.01.2018, clasa a 
XII-a C, sala 
albastră, ora 8.00. 

Prof. Dănilă 
Liviu 

9.  Vizionarea unui material power-
point  legat de evenimentul 24 
ianuarie 1859 

23.01.2018, clasa a 
XI-a C, sala de 
clasă, ora 10,00. 

Prof. 
Nicolăescu 
Șișman 
Petronela 

 
Catedra de istorie a susținut în luna ianuarie faza pe școală a Olimpiadei de Istorie, care 

s-a bucurat de un număr mare de participanți-40 de elevi din clasele VIII-XII.   Membrii catedrei 
de istorie desfășoară o activitate intensă în ceea ce privește pregătirea elevilor pentru 
susținerea examenului de bacalaureat la istorie, proba C obligatorie a profilului la clasele a 
XII-a A, B și C. De asemenea, o pregătire atentă este acordată și în vederea susținerii 
examenului de simulare pentru clasele a XI-a A, B și C. 

Amintim de asemenea și participarea la cursurile organizate de CCD Mehedinți 
,,Dezvoltarea competențelor de evaluare a activităților didactice prin inspecțiile școlare la 
istorie‖ ,din luna decembrie 2017, a doamnelor profesoare Bordea Irinela și Mănescu Monica. 
 Doamna profesoară Mănescu a participat alături de elevi din clasele a X-a B și  a XI-a A 
și împreună cu reprezentanți ai Consiliului Școlar al Elevilor din CNGT la activități dedicate 
comemorării Regelui Mihai I, în data de 16.12. 2017 la Castelul Artelor din Dr. Tr. Severin.  
Doamna profesoară Șișman Nicolăescu Petronela a desfășurat activități în cadrul 
parteneriatului cu Biblioteca Județeană - vizită cu clasa a Xl-C și o donatie de carte.  
             Colegii de la catedra de geografie au desfășurat o activitate intensă la nivelul 
catedrei, amintind aici câteva acțiuni: 
 
-18-22 septembrie  SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂŢII 
     Activităţi desfăşurate : mediatizarea la clase de către profesorii de geografie a 
evenimentului, suţinerea mersului pe jos , conştientizarea importanţei mijloacelor de transport 
nepoluante, plimbări în orizontul local 
 
- 31 Octombrie - Ziua Internationala a Marii Negre 
   Sesiune de referate ale elevilor, au participat elevii din clasele a VIII-a A si a VIII-a B 
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- Octombrie Excursie şcolară transdisciplinara în Oltenia Subcarpatică pe traseul Dr Tr 
Severin- Ponoarele- Baia de Aramă  - Padeş - Tismana- Hobiţa -Cheile Sohodolului- Tg. Jiu- 
Motru -Dr Tr Severin, au participat elevi din clasele de gimnaziu. 
 
- 8 Noiembrie - Ziua Internationala a Zonelor Urbane 
   Realizarea de prezentari PowerPoint despre zonele urbane de pe Terra de către elevii 
claselor  a X-a 
 
- Activitati desfasurate in cadrul sedintelor lunare ale catedrei cu referate de specialitate. 

 
De asemenea, pe lângă aceste activități diverse care s-au bucurat de un real succes în 

rândul liceenilor, trebuie reliefată și pregătirea suplimentară a elevilor pentru susținerea 
probei de  bacalaureat la geografie, proba la alegere a profilului,(proba D) în cadrul 
claselor a XII-a A, B, C .Amintim de asemenea pregătirea pentru diversele concursuri şcolare. 
Mai menționăm de asemenea paticiparea colegilor de geografie la cercul pedagogic de la 
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu‖.  

Așa cum se poate observa, membrii catedrei de geografie  au fost preocupaţi de 
dezvoltarea lor profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică. 
 
 

IV.3.2.7. COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ/ARTE 

 

       In semestrul I al anului scolar 2017-2018, catedra de educatie fizica si arte, s-a preocupat 
pentru realizarea obiectivelor din planul managerial al Colegiului National ,,Gh. Titeica‖, dar si a 
altor aspecte,reiesite din actele normative ale M.E.C.S.   
         Cadrele didactice au fost preocupate pentru realizarea cerintelor programelor scolare, ale 
regulamentelor scolare,ale regulamentelor Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar(ONSS), dar 
si pentru implicarea in actiunile educative si culturale ale liceului. Prioritatile au fost 
desfasurarea activitatilor scolare, realizarea de activitati extrascolare si participarea la 
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 M.E.C.S.  
          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 anului scolar au fost selectionati elevii pentru echipele reprezentative ale 
C.N.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 licee 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 competitiile scolare proprii.  
            Mentionam aici campionatul de fotbal la clasele  V-VIII organizat de domnul profesor 
Lupu Razvan, campionatul de fotbal la clasele IX-XII organizat de profesorii Balasoiu Radu si 
Lupu Razvan, campionatul de tenis de masa– catedra, precum si campionatul de volei al scolii 
organizat de profesor Ancuta Zoran. 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 un loc 1,2,3. Iata principalele rezultate inregistrate:  
           
Etapa Judeteana :  
            Locul I  
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 Baschet fete- liceu 

 Handbal fete- liceu 
 
          Locul II    

 Handbal baieti- liceu 

 Tenis de masa fete-liceu 

 Sah baieti- liceu 

 Baschet baieti- liceu 
 
          Locul III 

 Tenis de masa- Geamanu Robert XG 
 
         Mentiune 

 Sah fete- liceu 

 Tenis de masa baieti- liceu 
                          
         Doamna profesoara Vidan Luminita  a participat cu elevii liceului la:       -  Festivalul de 
colinde ― Craciunul de ieri, Craciunul de azi.  A pregatit corul scolii, prezent la obiceiurile 
traditionale de colindat la institutiile publice din Mehedinti in perioada sarbatorilor de iarna. 
         A participat si obtinut urmatoarele rezultate : 

 Mentiune – Concursul Judetean De Muzica,,Ioan Stefan Paulian  
          Doamna profesoara Moaca Merima a desfasurat urmatoarele activitati :    -a fost 
implicate in anumite proiecte desfasurate in cadrul scolii.  

 A organizat diverse expozitii tematice cu lucrari de fotografie si pictura ale elevilor;  

 A participat la concursuri locale ,judetene,nationale.; 

 A organizat ateliere de creatie: ―Sarbatori de iarna‖; 

 A participat la concursuri interdisciplinare, unde a obtinut locul I 
In acelasi timp cadrele didactice au fost cuprinse in comisiile de specialitate ale I.S.J. 

Mehedinti,care au organizat etape judetene,zona si nationala  dupa cum urmeaza :  
                          
Balasoiu Radu :  

 Presedinte in comisia de volei; 

 Membru in comisia de baschet; 

 metodist al I.S.J. MH. 

 Responsabil cerc pedagogic 
 
Lupu Razvan -    membru in comisia de fotbal 
Ancuta Zoran  - membru in comisia de baschet   
              Am participat cu echipele reprezentative ale colegiului la Cupa Liceelor –
fotbal,organizata de Primaria DR. TR. Severin si Directia Pentru Tineret si Sport MH., la 
numeroase crosuri si actiuni sportive organizate de Directia Judeteana pentru Sport , 
Inspectoratul Judetean de Politie. 

Membrii catedrei de educatie fizica si arte au fost cuprinsi in diverse comisii la nivelul 
scolii, au participat in calitate de profesori asistenti la tezele cu subiect unic, competentele 
lingvistice si digitale din cadrul examenului de bacalaureat,admitere cl.V.  In cadrul comisiei 
metodice au fost sustinute referate la educatie fizica,muzica si desen de membrii catedrei. 

In ce priveste perfectionarea, s-a participat la cursul de formare si perfectionare in 
domeniul coordonarii activitatii didactice, desfasurata la disciplina educatie fizica,clasele I-IV. In 
acelasi timp au fost obtinute competentele necesare coordonarii activitatii desfasurate in cadrul 
comisiilor metodice, si de perfectionare,ambele cursuri fiind organizate de Casa Corpului 
Didactic MH. Membrii catedrei au participat si la numeroase simpozioane locale, judetene, 
nationale si internationale.  
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IV.3.2.8. COMISIA METODICĂ RELIGIE/SOCIO-UMANE 
 

Comisia metodică  Științe Socio-Umane și Religie a fost constituită  la începutul anului 
şcolar 2017-2018, având în componenţă un număr de 8 cadre didactice  (științe sociale  – 5, 
religie – 2, consilier școlar  – 1).  

Activitatea desfăşurată pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018 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. 
       

OBIECTIVELE COMISIEI METODICE DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI RELIGIE 

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

- Întocmirea planificărilor calendaristice; 
- Elaborarea programelor și planificărilor pentru opționalele de la științe sociale și 

suporturile de curs aferente; 
- Selectarea elevilor capabili de performanță și întocmirea bazei de date; 
- Pregătirea elevilor din clasele a XII-a în vederea susținerii examenului de bacalaureat           

la disciplinele socio-umane; 
- Pregătirea elevilor capabili de performanță în vederea obținerii unor rezultate superioare       

la concursurile și olimpiadele școlare; 
- Continua perfecționare metodică și științifică a membrilor catedrei prin participarea              

la activitățile cercurilor pedagogice, publicări de articole metodico-științifice. 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 
   - existența în cadrul comisiei metodice a unui cadru didactic cu titlul de doctor, în catedra de 
religie și 2 profesori, 1 la religie și 1 la științe sociale, cu gradul didactic I; 
   - participarea profesorilor la activităţi de perfecţionare; 
   - interesul membrilor comisiei pentru autoperfecţionare; 
  - 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 școlii 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 din partea echipei manageriale a liceului; 
- interesul elevilor pentru pregătirea în vederea participării acestora la concursuri, activităţi 
extraşcolare. 
- posibilitatea implicării elevilor şi profesorilor şi în alte tipuri de concursuri, competiţii şi activităţi  
şcolare 

 

 

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ A COMISIEI METODICE: 

 



61 

 

 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. 
 În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 s-au organizat, la nivel de municipiu, 
consfătuiri  la care au participat toți 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 suplimentară a elevilor  pentru simularea examenului de bacalaureat la 

disciplinele sociale; 
- 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.  
 

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. 

Fiecare profesor abordează literatura de specialitate, fiind la curent cu noutăţile din 
domeniul didacticii şi disciplinelor predate.    
   

PARTICIPAREA LA CONCURSURI/OLIMPIADE; PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ 
PENTRU BAC: 

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. Pregătirea elevilor a avut la bază programe şi conţinuturi specifice  fiecărei discipline, 
parcurse cu elevii participanţi. 

De asemenea, s-a pus un accent deosebit şi pe pregătirea elevilor la disciplinele  
pentru examenul de bacalaureat 2018 (catedra de științe sociale). 
 

ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE ÎN 
CADRUL COMISIEI METODICE: 

 Prof. Anastasescu Sergiu: 

 A desfășurat ore de predare-învățare conform planificării pentru fiecare disciplină; 

 Suport educațional, consiliere în cadrul orelor rezervate săptămânal; 

 Suport educațional oferit lunar, în zile și ore prestabilite; 

 Ședințe cu părinții planificate și ținute în funcție de diferite oportunități; 

 A desfășurat activități extrașcolare planificate lunar; 

 Suport didactic pentru elevii clasei a XII-a care au ales științe socio-umane ca probă  
scrisă la alegere, la examenul de bacalaureat 2018.   

 
 Prof. Ică Adrian:  
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1. A derulat, la nivelul instituției de învățământ, împreună cu clasa a IX-a F, la care este 
profesor-diriginte, Proiectul în folosul comunității „Parte de carte‖, proiect care a vizat 
atragerea de donații de carte,  de la elevii școlii și de la cadrele dicactice. Cărțile au ajuns la 
Școala cu clasele I-VIII din localitatea Breznița Ocol. 

      2. A derulat activități de diseminare în cadrul proiectului „Q-Youth-Quality Standard in     
      Youth Organization‖, cofinanțat de CE, prin  programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2,           
      Proiecte de Parteneriat Strategic.  
      3. A făcut parte din echipa de organizare a spectacolului „Balul Bobocilor, 2017-2018‖ 
      4. A început, încă din luna octombrie, pregătirea elevilor în vederea participării la                                                     
      Olimpiada de Științe Socio-Umane. 
      5. A început recapitularea materiei pentru Examenul de Bacalaureat, încă din luna        
       septembrie.  

 Prof. Șalapa Dan: 

 Festivalul OLTENII ŞI RESTU’ LUMII, ediţia a XXV-a, Slatina, Olt – Târgul  
      meşteşugarilor – 2 standuri de hand made, Societatea culturală DUNARIS - şi salonul de     
      carte de umor; lansare carte de poeme-pamflet LAUDĂ PROSTIEI; 

 Memorialul GIB MIHĂESCU, Drăgăşani, Vâlcea – lansare carte LAUDĂ  
PROSTIEI, dialog poetic; vernisaj expoziţie documentară; vizită la casa memorială Gib I. 
Mihăescu; 

 Expoziţie hand made şi atelier de creaţie pentru copii, supermarketul CORA  
ALEXANDRIEI Bucureşti; 

 Conferinţa internaţională ―Ucrainienii din România – istorie, contemporaneitate şi  
perspective‖, Bucureşti – susţinere referat analiză critică dramaturgie contemporană 
româno-ucrainiană; 

 Expoziţie hand made şi atelier de creaţie pentru copii CORA DROBETA – Societatea  
culturală DUNARIS, prin Clubul meşteşugarilor; 

 Lansare de carte, LAUDĂ PROSTIEI, Palatul culturii ―Teodor Costescu‖ Drobeta  
Turnu Severin; 

 Colaborare reviste literare, cu poezie, pamflet, critică literară – ARCA LUI NOE,  
SINGUR, eCREATOR, LUCEAFĂRUL DIN VALE; 

 redactor-realizator TV DATINA; 

 interviuri TV Tele2 Drobeta, TVR 1 - promovare culturală şi educaţională; 

 preşedinte Societatea cultural-artistică DUNARIS Mehedinţi; 

 director Agenţia Literară SINGUR; 

 membru al Adunării generale a Fundaţiei pentru tineret Mehedinţi; 

 metodist al Inspectoratului şcolar judeţean Mehedinţi, specializarea Ştiinţe sociale; 

 consiliere şi orientare, clasa a XII-a H, C.N „Gh. Ţiţeica‖; 

 două discipline opţionale, personal concepute şi predate,  – COMUNICARE ŞI  
OPINIE PUBLICĂ – C.N ―Gh. Ţiţeica‖ şi C.N. Ped. ―Ştefan Odobleja‖ – şi ESTETICĂ 
URBANĂ - C.N ―Gh. Ţiţeica‖; 

 
 Prof. Firi Iuliana: 

 Implicare în organizarea spectacolelor Balul Bobocilor și Balul Boboceilor; 

 Organizarea unei serbări religioase cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, cu elevii  
clasei a V-a A, în calitate de dirigintă; 

 Participarea cu elevii clasei a V-a A la serbarea de colinde organizată la Biserica Sf.  
Gheorghe Nou, Drobeta Turnu Severin; 

 metodist al Inspectoratului şcolar judeţean Mehedinţi, specialitatea religie; 
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IV.3.3. COMISII DE LUCRU 

IV.3.3.1. COMISIA PENTRU MONITORIZAREA FRECVENȚEI  ELEVILOR, 
COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR 

În semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018, Comisia pentru monitorizarea frecvenței  
elevilor, combaterea absenteismului și abandonului școlar a avut următoarea componenţă:  
Presedinte: prof. Lungu Mihaela 
Membri:  
Vilcea Lorena, informatician  
Socrate Daniela, consilier școlar 
Chisăr Violeta, secretar șef 
Răveanu Viorel, gimnaziu 
Ică Adrian, clasele a IX-a 
Tătucu Mariana, clasele a X-a 
Bordea Irinela, clasele a XI-a 
Dănilă Liviu, clasele a XII-a 
 

Comisia pentru monitorizarea frecvenței  elevilor,combaterea absenteismului și 
abandonului școlar are următoarele atribuţii:  
- Întocmește situații lunare privind situația frecvenței și aplicarea de sancțiuni pentru 
absențe conform ROFUIP;  
- Verifică respectarea de către diriginți a ROFUIP privind motivarea absențelor și 
aplicarea sancțiunilor;  
 

Instrumentele de lucru au fost următoarele: ROFUIP, Regulamentul de Ordine Interioară 
al şcolii, cataloagele, mapele diriginţilor, dosarele cu scutiri şi învoiri pentru fiecare elev în parte. 
La finalul semestrului I al anului şcolar 2017 – 2018 situaţia frecvenţei elevilor este următoarea: 

Clasa 
Nr. total 

de absenţe 
Din care 
motivate 

Nr. de absenţe 
nemotivate 

a V-a   (2 clase) 346 346 - 

a VI-a   (3 clase) 281 259 22 

a VII-a   (3 clase) 477 414 63 

a VIII-a   (2 clase) 449 356 93 

a IX-a liceu (7 clase) 1907 1343 564 

a X-a liceu (7 clase) 3169 2436 733 

a XI-a liceu (7 clase) 1925 1420 505 

a XII-a liceu (8 clase) 4876 3712 1164 

TOTAL 13430 10286 3144 

 
 

În conformitate cu adresa primită de la ISJ Mehedinți, am realizat un Plan de măsuri 
pentru prevenirea absenteismului și a abandonului școlar (Nr. 959/29.09.2017)  
Lunar, membrii comisiei au verificat situația absențelor și au întocmit un raport.  

Activitatea  membrilor comisiei a fost verificată de dl. Șerban Nicolae-inspector școlar 
ISJ Mehedinți care în data de 16.11.2017 a inspectat unitatea noastră școlară (conform 
Ordinului de serviciu Nr. 15550/07.11.2017) și a întocmit un raport scris din care reiese că 
activitatea Comisiei se desfășoară conform legislației în vigoare. Același lucru l-a constatat si d-
na Săftoiu Daniela -inspector școlar ISJ Mehedinți care a inspectat unitatea noastră școlară în 
data de 31.01.2018.  
 

SITUAȚIA ELEVILOR SANCȚIONAȚI DISCIPLINAR 
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 Elevi cu abateri 
disciplinare Art 18 
Statutul elevului 

Elevi 
exmatriculați 

Elevi cu note 
scăzute la 

purtare 
9,99 - 7 

Elevi cu note 
scăzute la 

purtare 
sub 7 

ClaseleV-VIII 1 0 2 0 

Clasele a IX-a 0 0 3 0 

Clasele a X-a 0 0 0 0 

Clasele a XI-a 0 0 1 0 

Clasele a XII-a 0 0 11 0 

 
 Au primit preaviz de exmatriculare (din cauza absențelor nemotivate) un numar de 5 
elevi : Bratu Alex, Brihac Alexandru, Doman Andrada și Făiniși Robert din clasa a XII-a H și 
elevul Geamănu Robert din clasa a XI-a G. 
 

IV.3.3.2. COMISIA PENTRU MONITORIZAREA NOTĂRII RITMICE A ELEVILOR 
Pe semestrul I al anului școlar 2017 -2018, Comisia pentru monitorizarea notării 

ritmice a elevilor și-a desfasurat activitatea conform unui program de activitate, în care fiecare 
membru al comisiei a avut sarcini stabilite în conformitate cu atribuțiile anuale ale comisiei. 

Din Comisia pentru monitorizarea notării ritmice a elevilor au făcut parte următoarele 
cadre didactice: 

Giuică Adriana, presedinte  comisie 

Negrea Daniela, responsabil clasele a V-a 

 Bărbulescu Carmen, responsabil clasele VI-a 

 Răveanu Viorel, responsabil clasele a VII-a 

Stretcu Daniel, responsabil clasele a VIII-a 

Genovu Camelia, responsabil clasele a IX-a 

Serafin Simona, responsabil clasele a X-a 

 Giurgi Paul, responsabil clasele a XI-a 

 Vasilcanu Florentina, responsabil clasele a XII-a 
 

Membrii comisiei au avut în vedere cunoașterea și respectarea de către cadrele 
didactice din școală a capitolului de Evaluare (secțiunea 1, 2 din R.O.F.U.I.P.). Întocmirea și 
prezentarea unei informări lunare ca urmare a verificării cataloagelor școlare, în vederea 
observării ritmicității notării elevilor, a determinat o analiză a modului cum se realizează 
evaluarea elevilor și dacă sunt respectate prevederile regulamentului școlar. Verificarea 
cataloagelor școlare a avut în vedere următoarele aspecte: 

1.Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor diriginte. 
2.Verificarea ritmicității notării elevilor 

 În ceea ce privește verificarea modului de completare al cataloagelor (în perioada 08-13 
11.2017) s-a constatat că majoritatea cataloagelor sunt completate corect, cu toate datele 
solicitate. A existat un număr mic de cataloage la care lipseau fie câte un număr matricol pentru 
elevii transferati fie câteva date personale ale elevilor ( exemplu clasele VII B, IX B, XI C, XI G, 
XII A, XII D) 

S-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învățământ notarea elevilor este realizată 
ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare, care reprezintă o componentă 
importantă a procesului de învățământ, este efectuata conform programei scolare. Numărul de 
note la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul de 
învățământ.  

În urma verificării ritmicității notării elevilor, s-au evidențiat și unele aspecte negative, și 
anume, lipsa unei notări ritmice întâlnită la un număr restrâns de cadre didactice. Astfel , în 
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data de 15.11.2017 când s-au centralizat informațiile din fișele de verificare a notării ritmice  s-
au constatat urmatoarele: 
-prof. Roșu Maria nu trecuse  nicio notă la disciplina Lb. engleză la clasa a VI-a B, a X-a G  
-prof  Vlăduțu Ștefan nu trecuse  nicio notă la disciplina Ed plastică la clasa a VI-a B, a IX-aF, a 
IX-a D; 
-prof  Firi Iuliana nu trecuse  nicio notă la disciplina Religie la clasa a VI-a C, a IX-aB, a IX-a F, 
a X-aE, a X-a G; 
-prof  Negrea Daniela nu trecuse  nicio notă la disciplina Latina la clasa a IX-a A, a IX-a B, a IX-
a C; 
-prof  Moacă Merima nu trecuse  nicio notă la disciplina Ed. plastică la clasa a VII-a A, a IX-aB, 
a IX-a C, a X-a B, a X-a E, a XII-a A ; 
-prof  Gherban Corina nu trecuse  nicio notă la disciplina Lb engleză la clasa a IX-a C,; 
-prof  Pitic Anca nu trecuse  nicio notă la disciplina lb engleză la clasa a X-a A, a X-a E, a XII-a 
D; 
-prof  Bărbulescu Anca nu trecuse  nicio notă la disciplina informatică la clasa a IX-a D, a X-a A, 
a XI-a G, a X-a D; 
-prof Șeandru Monica nu trecuse  nicio notă la disciplina Lb engleză la clasa a XI-a E, a XII-aF; 

Menționăm că această situație s-a menținut și în data de 18.01.2018 în cazul 
profesorilor Pitic Anca,  Bărbulescu Anca, Șeandru Monica.  

D-na Stretcu Simona, prof diriginte la clasa a XI-a G, a informat membrii Consiliului 
profesoral  (02.02.2018) despre situația la disciplina informatică și anume că : 

-2 elevi din totalul de 5 elevi corigenți au doar 3 note deși elevii au 4 ore/săptămână, 
ultima notă este în luna noiembrie, în luna decembrie nu au absențe iar unul dintre elevi a fost 
internat în spital în ultimele 2 săptămâni de școală și celalalt are 2 absențe motivate în data de 
30.I.2018. 

-3 elevi au 4 note, ultima notă fiind în data de 30.I.2018. 
Activitatea  membrilor comisiei a fost verificată de d-na Săftoiu Daniela -inspector 

școlar ISJ Mehedinți care a inspectat unitatea noastră școlară în data de 31.01.2018 și a 
întocmit un raport scris din care reiese că activitatea Comisiei se desfășoară conform 
legislației în vigoare.  

 

IV.3.3.3. COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 
Sistemul de control managerial intern din cadrul Colegiul Național „Gheorghe Ţiţeica‖ 

reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri concepute și implementate de către 
directorul unității și întregul personal cu scopul realizării obiectivelor generale și specific la un 
nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient, a 
strategiilor adoptate la nivelul unității de învățământ. 

Acest Program a fost întocmit în baza OM nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și 
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare; 
Ordinului nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al 
Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 
Preuniversitar (5079/2016);  
Componența comisiei pentru controlul managerial intern în anul școlar 2017-2018 este: 
Responsabil Lungu Mihaela, Secretar Vîlcea Lorena, Membri Boeangiu Claudia, Chisăr Violeta, 
Mănescu Monica. 

Sistemul de control intern/managerial, la nivelul Colegiul Național „Gheorghe Ţiţeica‖, 
are drept obiective generale: 

 Asigurarea calității documentelor de contabilitate și producerea, în timp util, de informații de 
încredere, referitoare la segmentul financiar- contabil și managerial;  

 Realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărui compartiment în mod economic, eficace și eficient;  
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 Protejarea bunurilor și a informaților;  

 Respectarea legilor, normelor, standardelor și reglementărilor în vigoare; Dezvoltarea unor 
sisteme de colectare, stocare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor;  

 Respectarea politicilor și regulilor managementului;  

 Prevenirea și depistarea fraudelor și abaterilor;  
 
Activități desfășurate: 
-Comisia a elaborat următoarele documente: 
 -Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al CN               
,,Gheorghe Țițeica‖(Nr 1030/05.10.2017, aprobat în consiliul de administrație din 05.10.2017) 
program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri 
necesare dezvoltării acestuia cum sunt elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor 
specifice pe activități, perfecționarea profesională etc.  
 -Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru controlul managerial 
intern ( Nr 1029/05.10.2017) 
 -Lista obiectivelor generale și specifice 
 -Inventarul funcțiilor sensibile  

 
  Președintele Comisiei a elaborat un chestionar pentru autoevaluarea membrilor 
acesteia, cu scopul evaluării nivelului de cunoaștere a prevederilor OSGG nr. 400/2015 și OM 
nr 200/2016;  

-Chestionarele au fost aplicate tuturor membrilor Comisiei, rezultând un grad de 
cunoaștere corespunzător aplicării cerințelor OSGG nr. 400/2015 și OM nr 200/2016 ; 
Pe semestrul al II-lea urmează să aplicăm aceste chestionare și altor cadre didactice. 

 -Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a CNGT și publicarea acestuia 
pe site-ul școlii; 

-Informarea  personalului cu privire la conținutul Codului de etică și monitorizarea     
respectării     de către   salariaţi   a   Codului   de conduită etică 

-Realizarea, dezvoltarea şi întreţinerea  unor  sisteme specifice de colectare, stocare, 
prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare, în paralel cu optimizarea 
mijloacelor de comunicare şi a circuitului informaţional între compartimente, precum şi cu 
exteriorul (ISJ, unităţi din reţea, alte instituţii ale statului, părinţi, elevi,  agenţi  economici, 
parteneri, etc.) 

-Realizarea unui Registru al riscurilor pentru fiecare compartiment. 
Activitatea  membrilor comisiei a fost verificată de d-na Săftoiu Daniela -inspector 

școlar ISJ Mehedinți care a inspectat unitatea noastră școlară în data de 19.10.2017 și a 
întocmit un raport scris din care reiese că activitatea Comisiei se desfășoară conform legislației 
în vigoare. 

În perioada 25.09.2017-17.11.2017 școala noastră a fost supusă activității de audit 
public intern de către Primăria Drobeta Turnu Severin iar în Raportul de audit (Nr 
1251/17.11.2017) la punctul I.A. este evaluat gradul de încredere în controlul intern. Concluzia 
echipei de audit este că ,,activitatea de control intern este parțial conform, iar activitatea 
financiar-contabilă este funcțională‖. 

 
 

Puncte forte  
• Gestionarea eficientă a documentaţiei 

specifice SCIM;  
• Exercitarea controlului financiar preventiv 

propriu;  
• Susţinerea managerială a iniţiativelor 

destinate îmbunătăţirii activităţilor 
desfăşurate şi luarea măsurilor corective 

Puncte slabe  
• Lipsa unei structuri organizatorice cu 

atribuţii de control şi audit intern, ceea ce 
împiedică planificarea, organizarea şi 
desfăşurarea controalelor şi auditurilor 
interne ale SCIM; 

• Îndeplinirea responsabilităţilor de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare 
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sau preventive ce se impun în urma 
executării controalelor şi auditurilor;  

• Interesul personalului pentru dezvoltarea 
capacităţii profesionale prin participarea la 
instruiri, convocări, cursuri/programe de 
formare necesare îmbunătăţirii activităţii 
curente;  

• Înţelegerea importanţei implementării 
standardelor SCIM, îndeosebi a celor 
referitoare la control.  

metodologică a implementării şi 
dezvoltării SCIM, prin cumul de funcţii;  

• Personal insuficient pentru exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu;  

• Inexistenţa personalului calificat pentru 
efectuarea auditurilor interne ale SMC; 

Oportunităţi  
• Existenţa unor reguli minime de 

management definite de standardele de 
control intern /managerial, care acoperă 
desfăşurarea şi controlul tuturor 
activităţilor unei entităţi publice;  

• Preocuparea permanentă şi susţinută a 
conducerii CNGT şi a compartimentelor 
din structura acesteia de a implementa şi 
dezvolta SCIM al instituţiei şi al 
subsistemelor componente, conform 
prevederilor legale în vigoare;  

  

Ameninţări  
• Lipsa resurselor financiare pentru 

participarea personalului CNGT la instruiri 
şi cursuri/programe de formare 
profesională pentru dobândirea şi 
deprinderea unor cunoştinţe şi abilităţi în 
domeniul controlului şi auditului intern, 
implementării şi dezvoltării SCIM;  

• Inexistenţa unor metodologii sau ghiduri 
practice de aplicarea a standardelor de 
control intern /managerial;  

 

 
 

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la sfârșitul semestrului I, sistemul de 
control intern/managerial al CN ‖Gheorghe Țițeica‖  este parţial conform cu standardele 
cuprinse în Codul controlului intern/managerial. 

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 2017 – 2018, 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. 
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La începutul anului școlar 2017 - 2018, s-a vacantat postul de s e c r e t a r ,  c a r e  a  
f o s t  t r a n s f o r m a t  î n  p o s t  s e c r e t a r  I  s t u d i i  s u p e r i o a r e  ș i  s c o s  l a  c o n c u r s  
î n  l u n a  i a n u a r i e  2 0 1 8 .  P o s t u l  a  f o s t  o c u p a t  p r i n  c o n c u r s  d e  d o a m n a   
N i n a  M u s t a ț ă .  P o s t u l  d e  pedagog ș c o l a r  a  f o s t  o c u p a t  p r i n  d e t a ș a r e  d e  
d o a m n a  C î r l i g  N i c o l i n a .   
 

IV.4.1. COMPARTIMENT SECRETARIAT 

a) ZONE DE COMPETENȚĂ: 

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

b) OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT  
3) completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigență;  

4) completarea Registrului de evidență a elevilor pentru noul an şcolar ;  

5) verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar;  

6) dinamica populației şcolare : înmatricularea elevilor nou veniți (cf.cererilor de transfer 
aprobate) , rezolvarea corespondenței privind mişcarea elevilor;  

7) întocmirea situațiilor statistice ( pe formulare tipizate) ; 

8) elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului nominal de funcții;  

9) completarea Registrului de evidența a salariaților (formular tipizat)+ formatul electronic ) 
şi comunicarea la ITM;  

10) verificarea FTP-lui;  
11) rezolvarea corespondenței curente; 
12) întocmirea statelor de salarii;  
13) participarea la convocările ISJ; 
14) constituirea formațiunilor de studiu pentru unitatea școlară; 
15) arondarea elevilor la formatinunile nou constituite;  
16) rezolvarea corespondenței privind dinamica populației şcolare; 
17) întocmirea statului de funcții pe trepte şi gradații liste + format electronic , depunerea la 

ISJ ;  
18) completarea carnetelor de muncă;  
19) întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic ( liste + format electronic+ formulare 

titpzate, depunerea la ISJ;  
20) întocmirea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice; 

 
21) verificarea şi înregistrarea dosarelor privind înscrierea la concursul de acordare a 

gradației de merit pentru anul 2018; depunerea în termen; 
22) situatii curente privind personalul didactic(actualizare baze de date unde este cazul) 
23) elaborarea fişelor de evaluare; 

 

c) CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE 

 
 In cadrul secretariatului, pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018  s-au efectuat 

următoarele categorii de lucrări: 
 
• întocmirea şi actualizarea dosarelor personale ale elevilor 
• înscrierea elevilor verificând documentele depuse la dosarele personale 
• introducerea datelor elevilor in evidenţele şcolare 
• evidenţa strictă a mişcării elevilor veniţi şi plecaţi, făcând înregistrările aferente în 
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documentele de evidenţă şcolară 
• înregistrarea situaţiilor şcolare în registrele matricole 
• întocmeşte, solicită şi transmite în timp util situaţia şcolară 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 2016 (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 
• 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 
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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 
 
In toata aceasta perioadă,  relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare si 
respect reciproc, iar  fata de personalul din unitate, atât didactic, cât şi nedidactic, au fost atât 
de colaborare, cât  şi de respect reciproc.  
 
 
 

d) 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. 

 
e) 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 activelor si 
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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. In semestrul I, anul scolar 2017-2018,  Colegiului 
National Gheorghe Titeica i-au fost alocate credite in suma de 1398,50 mii lei,dupa cum 
urmeaza: 

 Cheltuieli de personal – 2011,00 mii lei; 

 Bunuri si servicii - 261,00 mii lei; 

 Burse elevi – 86,00 mii lei. 
          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. 
         S-a urmarit procurarea dotarilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, deschiderea 
finantarii acestora si achitarea la timp a celor procurate. Prin casieria unitatii s-a despus la 
trezorerie suma de 32275,00 lei, reprezentand contributii elevi pentru cazare camin,chirii etc. 
         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. Achizitionarea 
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 anul 2017  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 semestrul I, anul scolar 2017-2018 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 ,internat etc. 

 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 
Muncitor 2 2 
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Paznic de noapte 2 2 
 

 

 

IV.6. REPARTIZAREA RESPONSABILITĂȚILOR 
 

Repartizarea responsabilităților s-a realizat prin planul managerial unic precum și prin 
decizii de competențe și fișa postului. La începutul anului şcolar 2017 – 2018, 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 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 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.7. ORGANIZAREA TIMPULUI 
 

 

Activitatea educativă din liceu s-a desfăşurat după în următorul interval orar: 
8.00 – 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.8. ELEVII 
 

IV.8.1. IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR DEMOGRAFICE 

Avantajat de poziţia geografică, cu deschidere la Dunăre, judeţul Mehedinţi a cunoscut 
încă din vechime o bogată activitate de comerţ, de transporturi navale în special cele de 
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mărfuri. Transporturile rutiere dispun de o reţea de 1856 km, din care drumuri naţionale şi 
europene 374 km. Poşta şi telecomunicaţiile îşi au începuturile în anul 1862 luând amploare în 
ultimii ani. O dezvoltare importantă în ultimii ani au cunoscut serviciile comerciale şi publice 
menite să satisfacă cerinţele crescânde ale populaţiei. 

Închiderea  unor  întreprinderi  nerentabile  a  mărit  numărul  șomerilor  din  județul 
Mehedinți,  cu consecințe sociale și economice pentru zona noastră. La sfarsitul lunii iulie 
2016, in evidentele AJOFM Mehedinți erau înregistrați un număr total de 11.305 șomeri, 
ceea ce corespunde unei rate a șomajului în județul Mehedinți de 9,86 %. Din totalul de 
11.305 șomeri înregistrați (din care 4.663 sunt femei), 2.505 sunt șomeri îndemnizați. 
Prognozele INS arată o rată a șomajului în scădere, de la 10,8% în 2016 la 8,3% în 2019. 

Lipsa  locurilor  de muncă în  Drobeta Turnu  Severin și imposibilitatea  de  suporta 
costurile de întreținere a locuințelor a determinat migrația populației șomere fie spre zonele 
rurale, fie spre alte țări europene, în speranța găsirii unui loc de muncă.Migraţia internă și 
internațională a dus la scăderea populaţiei judeţului. 

Evoluţia structurii pe grupe de  vârstă a populaţiei județului Mehedinți relevă apariţia 
unui proces lent, dar  constant de îmbătrânire demografică  cu implicaţii negative  pentru 
economie şi societate, datorită ratei scăzute a natalităţii, ce contribuie în mod direct la 
reducerea ponderii populaţiei tinere. Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a 
populaţiei totale a județului Mehedinți să se menţină pe toate grupele de vârstă, aşa cum 
este previzionat  prin extrapolarea  proiecţiilor INS asupra populaţiei regiunii pentru perioada 
2003-2025. 

Efectele social - economice ale acestei evoluţii a populaţiei județului din ultimii ani, 
vor fi de ordin negativ şi vor atrage după sine schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii 
(populaţia şcolară, populaţia feminină în vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă ş.a.). Astfel, 
conform prognozelor INS, populaţia județului va fi în anul 2015 de 281,5 mii persoane, iar în 
2025 de 254,6 mii persoane, înregistrând o scădere în perioada 2005-2025 de 16,2%. 

De  asemenea,  la  nivelul  populaţiei  de  vârsta  şcolară,  tendinţa  de  scădere  se 
menţine, pe toate grupele de vârstă şcolară; în anul 2015 populaţia totală de vârstă şcolară 
(7-14 ani) va fi 21,6 mii persoane, iar în 2025 de 18,1 mii persoane, scăderea pe intervalul 

de timp 2005-2025 urmând a fi de 34,7 %. Pe segmentul de vârstă 15-24 ani, scăderea va fi în 
procent de 42,4% faţă de anul 2005, fiind afectate efectivele de elevi şi normele didactice. 

Pe viitor, deşi demografic populaţia şcolară este în descreştere în zona noastră, 
considerăm că, printr-o politică educaţională adecvată, avem posibilitatea să ne îndeplinim 
planul  de  şcolarizare  propus,  de  a  menţine  actualul  număr  de  clase  la  învățământul 
gimnazial și la cel liceal. 

 

 

IV.8.2. ADMITERE CLASA A IX-A 

Profil  Specializarea 
Candidați 
repartizați 

Număr 
total 

locuri 

Forma de 
învățământ 

Bilingv 
Ultima medie 
 de admitere 
din anul 2017 

Ultima medie  
de admitere 

din anul 2016 

Umanist Filologie 28 28 Invatamant de zi - 8.06 8.32 

Umanist Filologie 28 28 Invatamant de zi Limba engleza 8.27 7.96 

Real Matematică-Informatică 56 56 Invatamant de zi - 8.75 8.62 

Real Matematică-Informatică 28 28 Invatamant de zi Limba engleza 9.45 9.32 

Real Ştiinţe ale Naturii 28 28 Invatamant de zi - 8.12 8.29 

Umanist Ştiinţe Sociale 28 28 Invatamant de zi - 7.97 8.04 

 

IV.8.3. ŞCOLARIZAREA 
 

 
În anul școlar 2017 – 2018, Colegiul Național ‖Gheorghe Țițeica‖ funcționează cu un 

http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=27&Lic=11213130&Spec=12502&Pro=1&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=27&Lic=11213130&Spec=12503&Pro=1&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=1
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=27&Lic=11213130&Spec=12504&Pro=2&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=27&Lic=11213130&Spec=12505&Pro=2&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=1
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=27&Lic=11213130&Spec=12506&Pro=2&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=27&Lic=11213130&Spec=12507&Pro=1&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
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număr de 39 de clase, după cum urmează: 
- 10 clase de gimnaziu, cu un efectiv de 303 elevi; 
- 29 clase de liceu, cu un efectiv de 843 elevi. 

Efectivele de elevi care frecventează cursurile Colegiului Național ‖Gheorghe Țițeica‖ în 
anul școlar 2017 – 2018: 

 

 Gimnaziu Liceu Total 
Începutul anuluișcolar 
2017-2018 

 

303 
 

843 
 

1146 

Sfârșitul  semestrului 
al   II-lea,   an   școlar 
2017-2018 

 
301 

 
839 

 
1140 

 

În anul școlar 2016 – 2017, Colegiul Național ‖Gheorghe Țițeica‖ a funcționat cu un 
număr de 40 de clase, după cum urmează: 
- 10 clase de gimnaziu, cu un efectiv de 297 elevi; 
- 30 clase de liceu, cu un efectiv de 857 elevi. 

Efectivele de elevi care au frecventat cursurile Colegiului Național ‖Gheorghe Țițeica‖ 
în anul școlar 2016 – 2017: 

 
 Gimnaziu Liceu Total 
Începutul anuluișcolar 
2016-2017 

 

297 
 

857 
 

1154 

Începutul  semestrului 
al   II-lea,   an   școlar 
2016-2017 

 
300 

 
858 

 
1158 

IV.8.4. MIȘCAREA ELEVILOR 

 
Statisticile arată că pe parcursul semestrului I, 2 elevi de gimnaziu și patru de liceu s-au 

transferat la alte școli din județ sau au plecat în străinătate.   
 

ANUL ȘCOLAR 
2017/2018 

SFÂRȘITUL 
SEMESTRULUI I 

Elevi inscrisi 
la inceput de 

an 

Elevi ramasi 
la sfarsitul 

semestrului 

Elevi 
promovati 

Din care: 
Promovati pe 

medii: 
Corigenti la: 

Cu situatia 
scolara 

neincheiata 
(inclusiv 
corigenti) 

1 2 3 5 6 7 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

5-
6.99 

7-
8.99 

9-
10 

1 
obiect 

2 
obiecte 

3 
obiecte 

4 
obiecte 

>4 
obiecte 

Total 
din 

care: 
fete 

Total V-VIII 303 158 301 158 295 157 0 52 243 5 1 0 0 0 0 0 

Gimnaziu 

5A 21 6 21 6 20 6   4 16 1             

5B 26 10 26 10 26 10   2 24               

6A 31 21 31 21 31 21   1 30               

6B 30 16 30 16 30 16     30               

6C 30 20 30 20 30 20   8 22               

7A 34 24 34 24 34 24   2 32               

7B 35 16 34 16 34 16   10 24               

7C 32 12 31 12 29 12   14 15 1 1           

8A 30 18 30 18 27 17   9 18 3             
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8B 34 15 34 15 34 15   2 32               

L   
I  
C  
E  
A  
L 

Z 
I 

TOTAL IX - XII 843 483 839 481 811 467 1 282 528 22 2 0 0 0 4 3 

Ciclu 
inferior: 

IX-
X 

408 228 405 227 394 223 0 162 232 11 0 0 0 0 0 0 

cls 
IX: 

196 112 193 111 184 107 0 81 103 9 0 0 0 0 0 0 

9A 28 18 28 18 28 18   13 15               

9B 29 18 29 19 29 19   5 24               

9C 28 23 28 23 28 23   9 19               

9D 27 14 26 14 26 14   18 8               

9E 28 18 28 18 28 18   3 25               

9F 28 9 28 9 27 9   18 9 1             

9G 28 12 26 10 18 6   15 3 8             

cls 
X: 

212 116 212 116 210 116 0 81 129 2 0 0 0 0 0 0 

10A 29 21 29 21 29 21   4 25               

10B 25 15 25 15 25 15   5 20               

10C 31 17 31 17 31 17   22 9               

10D 31 19 31 19 29 19   13 16 2             

10E 35 23 35 23 35 23   4 31               

10F 25 11 25 11 25 11   10 15               

10G 36 10 36 10 36 10   23 13               

Ciclu 
superior: 

XI-
XII 

435 255 434 254 417 244 1 120 296 11 2 0 0 0 4 3 

cls 
XI: 

202 125 201 124 194 120 0 54 140 7 0 0 0 0 0 0 

11A 32 18 31 17 31 17   9 22               

11B 29 20 29 20 29 20     29               

11C 29 20 29 20 29 20   12 17               

11D 27 21 27 21 27 21   8 19               

11E 24 20 24 20 24 20     24               

11F 30 15 30 15 29 14   10 19 1             

11G 31 11 31 11 25 8   15 10 6             

cls 
XII: 

233 130 233 130 223 124 1 66 156 4 2 0 0 0 4 3 

12A 34 23 34 23 33 22   1 32 1             

12B 36 30 36 30 36 30   2 34               

12C 35 20 35 20 31 17   14 17           4 3 

12D 28 20 28 20 28 20   12 16               

12E 29 14 29 14 29 14   6 23               

12F 29 13 29 13 28 13   8 20 1             

12G 26 7 26 7 26 7 1 15 10               

12H 16 3 16 3 12 1   8 4 2 2           

 
 
 

ANUL ȘCOLAR 2017/2018 
SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I 

Elevi 
inscrisi 

la 
inceput 
de an 

Elevi 
ramasi la 
sfarsitul 

semestrului 

Miscarea elevilor Elevi sanctionati 
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Elevi cu 
abateri 

disciplinare 
Elevi eliminati Elevi exmatriculati Elevi cu notele scazute la purtare 

1 2 3 4 5 6 7 

Total Total 
Plecati 

in 
judet 

Plecati 
in alt 
judet 

Veniti 
din  

judet 

Veniti 
din 
alt 

judet 

Total Fete 

Pentru 
absenţe 

Alte motive 
Pt 

absente 
Alte 

motive note 
intre 
9.99 
si 7 

note 
sub 

7 
din care 

  

  Total Fete Total Fete Total Total Total 
pt 

absente 
alte 

motive 

Cls V-VIII 303 301 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

  5A 21 21         
                        

  5B 26 26         
1                       

  6A 31 31         
                        

  6B 30 30         
                        

  6C 30 30         
                        

  7A 34 34         
                        

  7B 35 34   1     
                        

  7C 32 31 1       
                        

  8A 30 30         
2               2       

  8B 34 34         
                        

L 
I 
C 
E 
A 
L 

Z 
I 

TOTAL IX - XII 843 839 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 

Ciclu 
inferior: 

IX-
X 408 405 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

cls 
IX: 196 193 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

9A 28 28         
1               1       

9B 29 29   1 1   
                        

9C 28 28         
                        

9D 27 26 1       
                        

9E 28 28         
                        

9F 28 28         
                        

9G 28 26 2       
                2       

cls 
X: 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10A 29 29         
                        

10B 25 25         
                        

10C 31 31         
                        

10D 31 31         
                        

10E 35 35         
                        

10F 25 25         
                        

10G 36 36         
                        

Ciclu 
superior: 

X-
XI 435 434 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

cls 
XI: 202 201 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

11A 32 31   1     
                        

11B 29 29         
                        

11C 29 29         
                        

11D 27 27         
                        

11E 24 24         
                        

11F 30 30         
                        

11G 31 31         
                1       

cls 
XII: 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 
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12A 34 34         
                1       

12B 36 36         
                        

12C 35 35         
                        

12D 28 28         
                        

12E 29 29         
                        

12F 29 29         
                        

12G 26 26         
                3       

12H 16 16         
                7       
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IV.8.5. ABATERI DISCIPLINARE 
 

 Situația disciplinară este reflectată de notele la purtare acordate la sfârșitul 
semestrului I al anului școlar 2017 - 2018, precum şi de numărul sau gravitatea 
sancţiunilor aplicate elevilor. Trei elevi de gimnaziu au fost sancționați cu scăderea notei 
la purtare, unul pentru abateri disciplinare și doi pentru absențe nemotivate. Cincisprezece 
elevi de liceu au fost sancționați cu scăderea notei la purtare pentru absențe 
nemotivate. Nu s-au înregistrat note la purtare sub șapte, exmatriculări sau eliminări 
de la cursuri.  

IV.8.6. REZULTATELE LA INVATATURA IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL ȘI 

LICEAL LA SFARȘITUL SEMESTRULUI I, AN ȘCOLAR 2017 - 2018 

Gimnaziu: 

ANUL ȘCOLAR 
2017/2018 

SFÂRȘITUL 
SEMESTRULUI 

I 

Elevi inscrisi 
la inceput de 

an 

Elevi ramasi 
la sfarsitul 

semestrului 

Elevi 
promovati 

Din care: 
Promovati pe 

medii: 
Corigenti la: 

Cu situatia 
scolara 

neincheiata 
(inclusiv 
corigenti) 

1 2 3 5 6 7 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

5-
6.99 

7-
8.99 

9-
10 

1 
obiect 

2 
obiecte 

3 
obiecte 

4 
obiecte 

>4 
obiecte 

Total 
din 

care: 
fete 

Total V-VIII 303 158 301 158 295 157 0 52 243 5 1 0 0 0 0 0 

Gimnaziu 

5A 21 6 21 6 20 6   4 16 1             

5B 26 10 26 10 26 10   2 24               

6A 31 21 31 21 31 21   1 30               

6B 30 16 30 16 30 16     30               

6C 30 20 30 20 30 20   8 22               

7A 34 24 34 24 34 24   2 32               

7B 35 16 34 16 34 16   10 24               

7C 32 12 31 12 29 12   14 15 1 1           

8A 30 18 30 18 27 17   9 18 3             

8B 34 15 34 15 34 15   2 32               

 

REPARTITIA PE MEDII LA NIVEL GIMNAZIAL - SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 
2016-2017 

 
Medii Corigenți 

Total 
elevi 

5-6.99 7-8.99 9-10 
1  

obiect 
2  

obiecte 
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301 0 52 243 5 1 

 

 În semestrul I, an școlar 2017 - 2018, 21,4% din elevii de gimnaziu au obținut medii 
între 7 - 8,99, iar 76,2% au avut medii între 9,00 și 10,00. 2,4 % dintre elevi sunt corigenți la 
una sau două discipline de studiu.  

 Rata de promovare a elevilor de gimnaziu la sfârșitul semestrului I, an scolar 2017 - 
2018, este de 98%, mai mică decât cea de la sfârșitul sem. I, an școlar 2016 - 2017, care a 
fost de 98,98%. 

 
 

Liceu: 

 

ANUL ȘCOLAR 2017/2018 
SFÂRȘITUL 

SEMESTRULUI I 

Elevi inscrisi 
la inceput de 

an 

Elevi ramasi 
la sfarsitul 

semestrului 

Elevi 
promovati 

Din care: 
Promovati pe 

medii: 
Corigenti la: 

Cu situatia 
scolara 

neincheiata 
(inclusiv 
corigenti) 

1 2 3 5 6 7 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

5-
6.99 

7-
8.99 

9-
10 

1 
obiect 

2 
obiecte 

3 
obiecte 

4 
obiecte 

>4 
obiecte 

Total 
din 

care: 
fete 

L   
I  
C  
E  
A  
L 

Z 
I 

TOTAL IX - XII 843 483 839 481 811 467 1 282 528 22 2 0 0 0 4 3 

Ciclu 
inferior: 

IX-
X 

408 228 405 227 394 223 0 162 232 11 0 0 0 0 0 0 

cls 
IX: 

196 112 193 111 184 107 0 81 103 9 0 0 0 0 0 0 

9A 28 18 28 18 28 18   13 15               

9B 29 18 29 19 29 19   5 24               

9C 28 23 28 23 28 23   9 19               

9D 27 14 26 14 26 14   18 8               

9E 28 18 28 18 28 18   3 25               

9F 28 9 28 9 27 9   18 9 1             

9G 28 12 26 10 18 6   15 3 8             

cls 
X: 

212 116 212 116 210 116 0 81 129 2 0 0 0 0 0 0 

10A 29 21 29 21 29 21   4 25               

10B 25 15 25 15 25 15   5 20               

10C 31 17 31 17 31 17   22 9               

10D 31 19 31 19 29 19   13 16 2             

10E 35 23 35 23 35 23   4 31               

10F 25 11 25 11 25 11   10 15               

10G 36 10 36 10 36 10   23 13               

Ciclu 
superior: 

XI-
XII 

435 255 434 254 417 244 1 120 296 11 2 0 0 0 4 3 

cls 
XI: 

202 125 201 124 194 120 0 54 140 7 0 0 0 0 0 0 

11A 32 18 31 17 31 17   9 22               

11B 29 20 29 20 29 20     29               

11C 29 20 29 20 29 20   12 17               
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11D 27 21 27 21 27 21   8 19               

11E 24 20 24 20 24 20     24               

11F 30 15 30 15 29 14   10 19 1             

11G 31 11 31 11 25 8   15 10 6             

cls 
XII: 

233 130 233 130 223 124 1 66 156 4 2 0 0 0 4 3 

12A 34 23 34 23 33 22   1 32 1             

12B 36 30 36 30 36 30   2 34               

12C 35 20 35 20 31 17   14 17           4 3 

12D 28 20 28 20 28 20   12 16               

12E 29 14 29 14 29 14   6 23               

12F 29 13 29 13 28 13   8 20 1             

12G 26 7 26 7 26 7 1 15 10               

12H 16 3 16 3 12 1   8 4 2 2           

 

 

REPARTITIA PE MEDII LA NIVEL LICEAL - SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2017-
2018 

 

 

 
Medii  Corigenți  

Elevi cu 
situația 
școlară 

neîncheiată 

Total 
elevi 

Elevi 
promovați 

5-
6.99 

7-
8.99 

9-10 
1 

obiect 
2 

obiecte 
3 

obiecte 
4 

obiecte 
>4 

obiecte 
Total 

839 811 1 282 528 22 2 0 0 0 4 

 

 În semestrul I, an școlar 2017 - 2018, 0,11 din elevii de liceu au obținut medii între 5 - 
6,99, 33,61% din elevii de gimnaziu au obținut medii între 7 - 8,99, iar 62, 93% au avut medii 
între 9,00 și 10,00. 0,02 % dintre elevi sunt corigenți la una sau două discipline de studiu, iar 
0,04% au situația școlară neîncheiată. 

 Rata de promovare la clasele de liceu la sfârșitul semestrului I este de 96,66 
mai mare decât cea de pe sem. I, an școlar 2016 – 2017, care a fost de 95,56%. 
 

 În  vederea  asigurării  condiţiilor  de  dezvoltare  personală  şi  profesională  a  
elevilor  și asigurarea șanselor egale la învățătură, în semestrul 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 173 
de burse, după cum urmează: 
- 17 burse ‖Bani de liceu‖ 
- 12 burse de ajutor social; 
- 120 de burse de de merit; 
- 2 burse de boală; 
- 2 elevi de la liceu; 
- 10 burse orfan; 
- 7 elevi primesc rechizite conform OG 33/2001 
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- 29 burse de performanță pentru elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale. 

 

IV.8.7. 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 consilierul școlar și profesorii diriginți. 

 
SITUAȚIA ABSENȚELOR LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I ANUL ŞCOLAR 
2017/2018 
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V.  
RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
 
Obiective: 
1. Gestionarea eficientă a  resurselor existente. 

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

1 V A 118 118 0 

2 V B 228 228 0 

Total clasa a V-a 346 346 0 

3 VI A 101 101 0 

4 VI B 99 94 5 

5 VI C 81 64 17 

Total clasa a VI-a 281 259 22 

6 VII A 94 94 0 

7 VII B 113 113 0 

8 VII C 270 207 63 

Total clasa a VII-a 477 414 63 

9 VIII A 274 206 68 

10 VIII B 175 150 25 

Total clasa a VIII-a 449 356 93 

11 IX A 337 213 124 

12 IX B 232 121 111 

13 IX C 394 304 90 

14 IX D 146 100 46 

15 IX E 85 63 22 

16 IX F 264 217 47 

17 IX G 449 325 124 

Total clasa a IX-a 1907 1343 564 

18 X A 331 213 118 

19 X B 335 267 68 

20 X C 950 772 178 

21 X D 378 264 114 

22 X E 305 253 52 

23 X F 223 179 44 

24 X G 647 488 159 

Total clasa a X-a 3169 2436 733 

25 XI A 462 318 144 

26 XI B 107 72 35 

27 XI C 522 353 169 

28 XI D 200 198 2 

29 XI E 78 77 1 

30 XI F 184 184 0 

31 XI G 372 218 154 

Total clasa a XI-a 1925 1420 505 

32 XII A 769 613 156 

33 XII B 742 556 186 

34 XII C 712 607 105 

35 XII D 691 567 124 

36 XII E 426 293 133 

37 XII F 282 216 66 

38 XII G 666 503 163 

39 XII H 588 357 231 

Total clasa a XII-a 4876 3712 1164 

Total general 13430 10286 3144 
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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 

 
Colegiul Național „Gheorghe Țițeica„ dispune de următoarea bază materială : 
 

- 39 săli de clasă 
- 9 laboratoare:          

- 1 laborator fizică 
- 1 laboratoare chimie 
- 1 laborator biologie 
- 4 laboratoare informatică 
- 1 laborator fonetic 

- 1 Centru de Antreprenoriat și Performanță 
- 1 bibliotecă + CDI 
- 1 sală de sport 

- internat cu 9 dormitoare şi o sală de meditaţie 

- 1 cabinet de consiliere psihopedagogică 
 
 Fiecare comisie metodică a amenajat o anexă funcţională, dotată cu PC, conectat 
la internet, asigurându-se astfel pregătirea orelor de curs în condiţii de înaltă calitate. În 
cabinetele de informatică  există  90  de  calculatoare,  6  imprimante,  scanner  utilizate  
permanent  în activitatea didactică. 
 Liceul dispune de tehnică de birotică: 3 copiatoare funcţionale, 3 televizoare, 6 
videoproiectoare cu ecrane de proiecţie. La laboratoarele de fizică, chimie, biologie există 
mijloace materiale (truse, aparatură, microscoape, planşe, mulaje etc.) păstrate într-o 
stare relativ bună, având în vedere că anii de  achiziţie  au  fost  1975-1978.  Fiecare  
comisie  are  în  planul  managerial  anual,  la componenta „Resurse materiale şi 
financiare‖ unul din obiective - îmbunătăţirea bazei materiale prin atragere de fonduri 
extrabugetare. 
 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. 
 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. 
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V.1.2. BIBLIOTECĂ ȘI CDI 

 Liceul dispune de o bibliotecă cu peste 30 000 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. In derularea activitatilor  in cadrul CDI Colegiul 
National Gheorghe Titeica  s-au avut in vedere  legislatia  aferenta  Centrelor  de  
Documentare  si Informare,  Planul  semestrial  de activitate pentru CDI si Planul Managerial 
al CDI din Colegiul National Gheorghe Titeica. 

 În luna Septembrie 2017 s-au adresat CDI atât elevi cât și cadre didactice pentru a 
împrumuta cărți, reviste, monografii, etc. Astfel, cu o medie de aproximativ 30 utilizatori pe zi 
care au împrumutat 2 volume / fiecare utilizator, rezultă  că aproximativ 300 de persoane s-au 
adresat CDI în luna septembrie 2017. Tot în luna septembrie au fost actualizate fișele de 
lectură pentru elevii claselor a X a  –   a XII a precum și a VI a -  a VIII a. 

 Sprijinirea elevilor și cadrelor didactice pentru identificarea și accesarea facilă a 
informațiilor ce le sunt necesare pentru pregătirea materialelor de studiu. Astfel,  elevii  și 
cadrele didactice au primit suport  pentru accesarea rapidă a informațiilor prin îndrumare în 
cadrul CDI și accesarea internetului. Pe baza discuțiilor directe cu elevii aceștia au fost 
îndrumați spre titlurile de cărți adaptate  vârstei lor, cerințelor și interesului acestora pentru 
lectură. 

 Înregistrarea fondului de carte în Registrele de Evidență. Această activitate s-a derulat 
conform normelor de biblioteconomie aflate în vigoare. Au fost întocmite de către 
responsabilul CDI documentele pentru derularea activității în anul școlar 2017 -2018 : Planul 
Managerial, Planurile Semestriale de Activitate, Raportul de Activitate. Documentele au fost 
înnaintate conducerii unității de învătământ pentru a fi aprobate . 

 Elevilor din clasele a IX a și a Va le-a fost prezentat CDI-ul  pentru a înțelege ce 
activități se pot derula la  CDI,  a se obișnui cu spațiul și cu modul de organizare a colecțiilor. 
Astfel, fiecare clasă a venit organizat, împreună cu profesorul de Limba și Literatura 
Română/Diriginte , după un program dinainte stabilit de către responsabilul CDI cu profesorii 
de Limba și Literatura Română /Diriginte. 

 Elevilor le-a fost prezentat CDI-ul și au fost întocmite și Fișele de lectură ale fiecărui 
elev. În luna Octombrie 2017 s-au adresat CDI atât elevi cât și cadre didactice pentru a 
împrumuta cărți, reviste, monografii, etc. Sprijinirea elevilor și cadrelor didactice pentru 
identificarea și accesarea facilă a informațiilor ce le sunt necesare pentru pregătirea 
materialelor de studiu. Astfel,  elevii  și cadrele didactice au primit suport  pentru accesarea 
rapidă a informațiilor prin îndrumare în cadrul CDI și accesarea internetului. Pe baza 
discuțiilor directe cu elevii aceștia au fost îndrumați spre titlurile de cărți adaptate  vârstei lor, 
cerințelor și interesului acestora pentru lectură. 

 În  luna octombrie, în spațiul aferent CDI, s-a derulat proiectul « Spania- trecut, 
prezent și viitor ! ». Activitatea a avut loc la inițiativa D-nei prof. Manafu Florentina  dorinduse 
ca prin această activiate elevii să cunoască tradițiile și cultura internațională. Proiectul s-a 
derulat în perioada 11-12 octombrie 2017 , elevii au fost împărțiți pe grupe , fiecare grupă 
prezentând o lucrare cu portul tradițional spaniol , iar la final a avut loc o expoziție cu lucrările 
elevilor și un concurs de gastronomie. Tot în luna Octombrie 2017, cu ocazia comemorării 
victimelor Holocaustului, în cadrul CDI a avut loc o expoziție de fotografie și de carte având ca 
tematică ororile celui de-al doilea război mondial, în cadrul proiectului Popas în trecut. 
Activitatea s-a desfășurat, în colaborare cu profesorii din cadrul Catedrei de Istorie,  în data 
de 9 octombrie 2017, cu participarea elevilor din clasele de gimnaziu ale Colegiului Național 
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Gheorghe Țițeica. În această lună a fost inițiat  un Proiect educativ, Cartea –izvor de cultură, 
în parteneriat cu Biblioteca Județeană I G Bibicescu , ce urmează a fi implementat pe tot 
parcursul anului școlar 2017-2018.  

 În luna octombrie 2017 cu Biblioteca Județeană I G Bibicescu a fost incheiată o 
Convenție de Parteneriat între această instituție și CDI, având ca scop promovarea reciprocă 
a programelor și proiectelor derulate de cele două entităti. În această luna a început 
implementarea proiectului  O zi de voluntariat , proiect demarat la inițiativa D-nei profesoare 
Chiriș Grațiela și a avut ca finalitate donarea de carte de către elevii cuprinși în grupul țintă. 
Tot în luna octombrie 2017, responsabilul CDI a participat la consfatuirile organizate de CCD 
Mehedinți. 

 În luna Noiembrie 2017 s-au adresat CDI atât elevi cât și cadre didactice pentru a 
împrumuta cărți , reviste, monografii., etc. Astfel, cu o medie de aproximativ 20 utilizatori / zi 
care au împrumutat 2 volume / fiecare utilizator , rezultă  aproximativ 400 de persoane s-au 
adresat CDI în luna noiembrie 2017. 

 În luna Decembrie 2017 s-au adresat CDI atât elevi cât și cadre didactice pentru a 
împrumuta cărți , reviste, monografii., etc. Astfel, cu o medie de aproximativ 30 utilizatori / zi 
care au împrumutat 2 volume / fiecare utilizator , rezultă  aproximativ 400 de persoane s-au 
adresat CDI în luna decembrie 2017. 

 Sprijinirea elevilor și cadrelor didactice pentru identificarea și accesarea facilă a 
informațiilor ce le sunt necesare pentru pregătirea materialelor de studiu. Astfel,  elevii  și 
cadrele didactice au primit suport  pentru accesarea rapidă a informațiilor prin îndrumare în 
cadrul CDI și accesarea internetului. Pe baza discuțiilor directe cu elevii aceștia au fost 
îndrumați spre titlurile de cărți adaptate  vârstei lor, cerințelor și interesului acestora pentru 
lectură. 

 În perioada 18 – 22 decembrie 2017 în spațiul aferent CDI a avut loc o expoziție 
tematica despre Marile minuni ale lumii.   Elevii – coordonați de D-na Moacă Merima , 
consilier educativ - au realizat desene, machete cu marile minuni ale lumii, au 
prezentatinformații importante despre minunile lumii antice.  

 În luna ianuarie 2018 s-au adresat CDI atât elevi cât și cadre didactice pentru a 
împrumuta cărti, reviste, monografii, etc. Sprijinirea elevilor și cadrelor didactice pentru 
identificarea și accesarea facilă a informațiilor ce le sunt necesare pentru pregătirea 
materialelor de studiu.  

 Astfel,  elevii  și cadrele didactice au primit suport  pentru accesarea rapidă a 
informațiilor prin îndrumare în cadrul CDI și accesarea internetului. Elevii insoțiți de profesori 
au fost pregătiți la diverse materii pentru susținerea probelor la Olimpiadele școlare. A fost 
utilizată în acest sens Sala de Lectură. 

 Înregistrarea fondului de carte în Registrele de Evidență. Această activitate s-a derulat 
conform normelor de biblioteconomie aflate în vigoare. 

 

V.1.3. INTERNAT 

 
 Liceul are în dotare internat pentru fete dispunând de 50 de locuri de cazare. 
Pentru a crea un climat confortabil, familial, înainte de începutul anului școlar 2017 - 
2018, s-au inființat o chicinetă, o spălătorie și o uscătorie care au fost date în folosința 
elevelor interniste. Activitatea internatului școlar se desfășoară conform unui regulament 
propriu, parte a Regulamentului de Ordine Interioară a CNGT, iar elevele interniste sunt 
supravegheate de un pedagog școlar. 
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V.1.4. BAZA SPORTIVA 

 
 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 în spațiul 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. 
 Pe parcursul semestrului I, s-au efectuat lucrări de reparații și zugrăvire la sala de 
sport, au fost renovate vestiarele și biroul profesorilor de sport și s-au schimbat ușile 
vechi din lemn cu uși din termopan la toalete și vestiare. 

 

 
 

V.2. RESURSE FINANCIARE 
 

2.1. IDENTIFICAREA NECESARULUI, PE CAPITOLE, CONFORM PROIECTARII 
BUGETULUI ANUAL 

 
 In anul scolar 2017 - 2018 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, toalete etc.; 

    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. 
 

 
 
 

V.2.2. IDENTIFICAREA RESURSELOR, INCLUSIV EXTRABUGETARE 
 În sem I, anul școlar 2017 - 2018, principalele surse de venituri extrabugetare au 
provenit din închirierile de spații și internat. 
 

 

V.2.3. ANALIZA UTILIZARII ACESTORA. MOTIVAȚIE, EFICIENȚA 

 
 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. 
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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 
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 
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. 

 
PARTENERIATE ȘI  PROTOCOLAE DE COLABORARE INCHEIATE  PE 
PARCURSUL SEM. I 

 
Nr 
crt 

Nume proiect/ 
parteneriat 

 

Parteneri 
 

Tip 
 

1. 
 

Cartea-Izvor de Cultura 
Biblioteca Judeteana ‚I. 
C. Bibicescu‖ 

Proiect 
educational 

 

2. 
Conventie de 
Parteneriat 

Biblioteca Judeteana ‚I. 
C. Bibicescu‖ 

Conventie de 
Parteneriat 

 
5. 

Mișcarea pentru 
acțiune și inițiativă 
europeană 

 

Mișcarea pentru acțiune și 
inițiativă europeană 

 
Acord parteneriat 

 

 
6. 

Acord de cooperare 
privind siguranța 
publică în zona 
adiacentă CNGT 

 

 
MAI, IPJ MH 

 
Acord de 
parteneriat 

 

7. 
 

Acord de parteneriat 
Universitatea Politehnică 
Timișoara 

Acord de 
parteneriat 

 

8. 
 

Acord de parteneriat 
Universitatea Politehnică 
București 

Acord de 
parteneriat 

 

9.  Fundația tineri pentru 
tineri 

Protocol de 
colaborare 
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13. 

 
Acord de parteneriat 

Centru de prevenire, 
Evaluare și Consiliere 
Antidrog 

 

Acord de 
parteneriat 

 

14. 
 

FRED GOES NET 
Centru de prevenire, 
Evaluare și Consiliere 

 

Proces verbal 
 

 

 

 

 

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 
 Planul managerial elaborat de director este în acord cu viziunea si misiunea scolii, cu 
cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului 
European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva 
învăţării pe tot parcursul vieţii si are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în 
Legea Educaţiei Naţionale. Idealul educaţional al sistemului de învăţământ constă în 
dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane si în 
asumarea unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii sisocietăţi a 
cunoasterii. 
 Anterior elaborării planului managerial, am facut o analiză diagnostică a mediului 
intern și extern și, luând în considerare țintele strategice și obiectivele stabilite în PDI, am 
formulat obiective pe cele patru domenii funcționale, cu activităţi (acţiuni), măsuri, resurse, 
responsabili și termene de îndeplinire. Planul managerial a fost adus la cunoștința tuturor 
angajaților, iar departamentele și-au elaborat propriile planuri manageriale, în concordanță cu 
obiectivele propuse în planul managerial al directorului. CNGT dispune de proceduri 
operaționale de monitorizare a implementării planului managerial și, în domeniile unde s-au 
constatat probleme s-au propus măsuri remediale. 
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În general, termenle stabilite în planul managerial au fost respectate, iar acolo unde s-
au constatat întârzieri, departamentele și comisiile au beneficiat de sprijinul echipei 
manageriale pentru rezolvarea problemelor. 
 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. La începutul anului școlar, 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. Responsabilii comisiilor metodice au fost aleși democratic de către membrii 
comisiilor. După prezentarea și discutarea comisiilor în CP, directorul a propus CA aprobarea 
acestora, după care, directorul a emis decizii cu privire la componența comisiilor metodice a 
comisiilor de lucru și a responsabililor acestora. 
 În temeiul art. 96 si art. 256 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 10.01.2011 și a 
standardului I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi 
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, având în vedere prevederile - art.21, 
art.79, art.80 din Regulamentul- cadru  de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat cu Ordinul ministrului educaţiei nr.5079/2016 și în baza hotărârii 
Consiliului profesoral și a hotărârii  Consiliului de administrație, a fost emisă decizia pentru 
numirea Comisiei de control managerial intern din CNGT. 
 Directorul a emis decizii și pentru secretarul consiliului de administrație, secretarul 
consiliului profesoral, consilierul educativ, responsabilii de comisii metodice și de comisii de 
lucru, în baza hotărîrii Consiliului de administrație. 
 Comisia de actualizare a Regulamentului de organizare și funcționare a CNGT a 
revizuit Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Național ‖Gheorghe Țițeica‖, 
după publicarea Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și 
completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar aprobaat prin OMENCS nr. 5079/2016. Regulamentul-cadru de 
organizare și funcționare a CNGT  revizuit a fost discutat și aprobat în CP. 
 CNGT are în portofolilul CEAC și a difuzat către toate comisiile și departamentele din 
instituție procedurile privind asigurarea interna a calitatii, autoevaluare institutionala, 
evaluarea satisfacției educabililor și a părinților și evaluarea satisfacției personalului. 
Procedurile privind evaluarea satisfacției conțin diverse chestionare și fișe de evaluare care 
au fost aplicate elevilor, părinților și angajaților școlii în scopul evaluării satisfacției acestora 
privind calitatea serviciilor educaționale oferite de CNGT, respectiv calitatea activității 
manageriale și a condițiilor oferite de școală. 
 Au fost monitorizate și controlate procesul instructiv–educativ prin asistențe la orele de 
curs, activitățile din cadrul proiectelor educative desfășurate în școală, activitatea comisiiilor 
metodice și a catedrelor, activitățile de formare derulate în școală și activitățile desfășurate în 
celelalte compartimente. Au avut loc întâlniri formale și informale cu cadrele didactice din 
școală, cu părinții și elevii, în evaluării calităţii procesului de predare-învăţare. 
 Evaluările interne defășurate în școală au vizat nivelul de pregătire al elevilor. 
Rezultatele au fost analizate și s-au elaborat planuri de măsuri pentru eliminarea deficiențelor 
găsite.  CEAC a funcționat conform Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. 
Au fost asigurate standardele de funcționare a CNGT, urmărindu-se și evaluându-se continuu 
rezultatele invățării. Comisia și-a elaborate rapoartele semestriale privind asigurarea calității 
educației și a calității ofertei educaționale, cu respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea 
calităţii în educaţie. Toate departamentele au elaborat rapoarte de analiză a activității anuale 
și semestriale și s-au elaborat planuri de măsuri pentru eliminarea punctelor slabe și 
îmbunătățirea deficiențelor. 
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 Înainte de începerea anului școlar 2017 -2018, au fost procurate documentele 
curriculare și baza logistică necesară desfășurării procesului instructiv-educativ. A fost 
procurate manualele școlare și auxiliarele curriculare. 
 Au fost aplicate planurile cadru de învățământ aprobate de Ministerul Educației, pentru 
înățământul gimnazial și liceal, respectându-se finalităţile învăţământului gimnazial și liceal, 
aşa cum sunt acestea stabilite de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. S-au respectat domeniile şi disciplinele studiate precizate în planurile 
cadru pe parcursul fiecărui an de studiu şi, de asemenea, resursele de timp pentru predare-
învăţare-evaluare alocate acestora. 
 Planificările calendaristice ale cadrelor didactice ale cadrelor didactice din CNGT au 
fost verificate și avizate de conducerea liceului și s-a constatat că au fost elaborate în 
concordanță cu programele în vigoare.  
 Au fost elaborate criteriile de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare. Au 
fost analizate rezultatele la testele iniţiale și evaluări şi au fost propuse soluţii de îmbunătăţire 
a rezultatelor învățării.  
 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. Aceste programe de activitate au fost supuse spre 
dezbatere și aprobare în prima ședință a fiecărui consiliu. S-a urmărit realizarea obiectivelor 
propuse pe parcursul întregului an școlar. 
 Activitatea catedrelor s-a desfășurat conform programelor de activități semestriale și 
anuale. Unele catedre au desfășurat în plus și activități la nivel județean. Transparenţa şi 
participarea cadrelor didactice şi a părinţilor, organizați și ei în Consiliul Reprezentativ al 
Părinților, la actul decizional au condus la eficientizarea procesului de învăţământ desfăşurat 
în liceul nostru. 
 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. 
 Instruirea de securitate si sanatate in munca a personalului școlii s-a făcut în 
conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Normelor 
metodologice de aplicare a acesteia. Instruirea s-a efectuat in timpul programului de lucru cu 
fonduri din bugetul local, conform graficelor de instruire elaborate de Comisia pentru sănătate 
și securitate în muncă de către specialiști de la firma Senza Paura. Instructajul (general 
introductiv şi periodic) s-a consemnat în fişa individuală de instructaj, stabilită conform 
modelului tipizat (Anexa 81 la NGPM/2002). 
 După efectuarea instructajului, fişa de instructaj  a fost semnată de către cei instruiți, 
de cel care a efectuat instructajul şi de cel care a verificat instruirea, confirmând, pe baza 
examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele necesare de protecţia 
muncii. 
 Pentru elevi, instructajul general de protectia muncii a fost efectuat de catre profesorii 
diriginti si a fost consemnat în "Fisa colectiva de instructaj". Pentru elevii care efectueaza ore 
de laborator în cadrul disciplinelor "Chimie", "Fizica", "Biologie" si "Informatica", instructajul 
cuprinde norme specifice activitatilor didactice desfasurate conform cu programa scolara si a  
fost efectuat de catre profesorii de chimie, fizică, biologie și informatică pe baza unei tematici 
întocmite de catre acestia. Pentru orele de educatie fizica, elevii au fost instruiți la începutul 
fiecărui semestru, instruirea fiind consemnata în "Fisa colectiva de instructaj". 
 Au fost întocmite la timp și transmise situațiile lunare și trimestriale (bilanțul contabil, 
contul  de rezultat  patrimonial, fluxurile  de  trezorerie, detalierea  cheltuielilor, situația 




