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I. INTRODUCERE 
 

Prezentul raport urmărește să prezinte succint acțiunile derulate în cadrul Colegiului 
Național ”Gheorghe Țițeica” din Drobeta Turnu Severin, așa cum s-au dezvoltat din 
obiectivele Planului managerial, din Planul operațional pentru anul școlar 2019 – 2020 și din 
obiectivele strategice cuprinse în Planul de dezvoltare instituțională al școlii. 

Raportul privind starea și calitatea învățământului din Colegiul Național ”Gheorghe 
Țițeica” în semestrul I, an școlar 2019-2020 a fost elaborat de către echipa managerială, cu 
sprijinul șefilor de catedră și de comisii metodice, precum și pe baza datelor statistice 
furnizate de serviciul Secretariat.  

Strategia şcolii noastre este orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic, 
bazată pe formarea de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde 
cerinţelor naţionale şi europene. 
 

Ţintele strategice urmărite au fost: 

1. Creșterea calității actului educaţional prin diversificarea ofertei de educaţie, în vederea 
formării competențelor cheie și initierii in spiritul valorilor democratice.  
2. Reconsiderarea managementului la nivelul unității și al clasei în scopul eficientizării 
activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari. 
3. Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii, consolidarea, reabilitarea, şi modernizarea 
spaţiului şcolii.  
4. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 
extracurriculare prin participarea personalului didactic la programe de perfecționare în 
vederea asigurării unor prestaţii educaţionale de calitate. 
 

II. STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI MANAGERIALE 
DIRECTOR: Prof. Mihaela Ștefan  
DIRECTOR ADJUNCT: Mihaela Lungu 
COORDONATOR DE PROIECTE ȘI PROGRAME: Prof. Merima Moacă 
 
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE: 
Președinte:  
Ștefan Mihaela (director) 
 
Membri: 
Lungu Mihaela (director adjunct) 
Moacă Merima (consilier educativ) 
Stretcu Daniel (profesor) 
Draga-Tătucu Mariana (profesor) 
Pitic-Bejenaru Anca - Liliana (profesor) 
Burtea Cristinel (președinte al Consiliului Reprezentativ al Părinților) 
Ganea Adriana (membru al Consiliului Reprezentativ al Părinților) 
Țunescu Ștefania (reprezentant al elevilor din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”) 
Cîrstulescu Alina (reprezentant al Primarului Municipiului Drobeta Turnu Severin) 
Iorgovan Magdalena Maria (reprezentant Consiliu Local al Municipiului Drobeta Turnu 
Severin) 
Stanciulescu Luminița (reprezentant Consiliu Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin) 
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Folcuțescu Sebastian Andrei (reprezentant Consiliu Local al Municipiului Drobeta Turnu 
Severin) 
 
STRUCTURI ADMINISTRATIVE 
Secretar - șef – Violeta Chisăr 
Secretar – Nina Mustață 
Informatician: Lorena Vîlcea 
Contabil-șef – Claudia Boiangiu 
Administrator patrimoniu: Șermer Ileana 
Bibliotecă, CDI – Clara Sinca 
Laborant: Maria Răbonțu 
 
CATEDRE / COMISII METODICE 

Comisia metodică de limbă şi literatură română /limba latină – responsabil prof. Elena Dănoiu 
Comisia metodică de limbi moderne (limba engleză, limba italiană) – responsabil prof. Corina 
Gherban 
Comisia metodică de limbi moderne (limba franceză, limba germană, limba spaniolă) – 
responsabil Cristian Neacșu 
Comisia metodică de matematică, informatică  – responsabil prof. Draga-Tătucu Mariana 
Comisia metodică de fizică, chimie, biologie – responsabil prof. Lia Matei 
Comisia metodică de geografie şi istorie – responsabil prof. Viorel Răveanu 
Comisia metodică de socio-umane – responsabil prof. Leontin Stăiculescu 
Comisia metodică educație fizică și arte – responsabil prof. Zoran Ancuța 
Comisia metodică a profesorilor diriginți – responsabil prof. Merima Moacă (consilier educativ) 

Responsabilii  comisiilor  metodice  au fost  aleși  la nivelul fiecărei catedre și au fost 
validați   în  şedinţa Consiliului  profesoral la începutul fiecărui an şcolar  şi numiţi prin decizie  
a directorului unităţii. 

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). 

 
Indicatori de performanță: 
• Concordanta cu documentele M.E.N. 
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• 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: 

1. 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; 

2. Curriculumdiferențiat  - discipline specifice profilului și specializării; 

3. 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 2019/2020 
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 × 28 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 2019/2020 
 

 

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 
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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 "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 2019/2020 

 
CLASA 

NR.  
OPȚIONALE  

CF.  
PLAN-CADRU 

 
OPȚIONALE 

 
TIP  

 
Nr. Ore/ 

săptămână 

 
Perioada 

V A 1-3 Astronomie  
(Ocolul galaxiei în 35 de zile) 

Opţional ca disciplină nouă 1 
 

2 semestre 

Lectura ca abilitate de viaţă Opţional ca disciplină noua 1 2 semestre 

V B 1-3 Lectura ca abilitate de viaţă Opţional ca disciplină noua 1 2 semestre 

VI A 1-3 Latină 
(Mituri şi legende) 

Opţional ca disciplină noua 1 2 semestre 

Limba spaniolă Aprofundare 1 2 semestre 

VI B 1-3 Lectura ca abilitate de viaţă Opţional ca disciplină noua 1 2 semestre 

Limba spaniolă Aprofundare 1 2 semestre 

VII A 1-3 Lectura ca abilitate de viaţă Opţional ca disciplină noua 1 2 semestre 

Limba engleză Aprofundare 1 2 semestre 

Limba engleză Extindere 1 2 semestre 

VII B 1-3 Latină 
(Expresii şi proverbe latine) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Limba spaniolă Aprofundare 1 2 semestre 

VIII A 1-2 Limba și literatura română 
 

Aprofundare 1 2 semestre 

VIII B 1-2 Educaţie financiară Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

VIII C 1-2 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Limba și literature română Aprofundare 1 2 semestre 
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IX A 1 Educaţie muzicală Aprofundare 1 2 semestre 

IX B 1 Educaţie muzicală Aprofundare 1 2 semestre 

IX C 1 Educaţie muzicală Aprofundare 1 2 semestre 

IX D 1 Educaţie plastică 
(Frumosul în artă) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

IX E 1 Informatică Aprofundare 1 2 semestre 

IX F 1 Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

IX G 1 Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

X A 1 Limba spaniolă Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

X B 1 Limba spaniolă Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

X C 1 Desen tehnic Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

X D 1 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

X E 1 Informatică Aprofundare 1 2 semestre 

X F 1 Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

X G 1 Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

XI A  5-6 Educaţie plastică 
(Frumosul în artă) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Educație pentru dezvoltare Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Dezbatere, oratorie şi retorică Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Limba si literature română Aprofundare 1 2 semestre 

Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

XI B  5-6 Educaţie plastică 
(Frumosul în artă) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Educație pentru sănătate Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Dezbatere, oratorie şi retorică Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Limba italiană Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Muzică  Aprofundare 1 2 semestre 

XI C  5-6 Limba italiană Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Educaţie plastică 
(Frumosul în artă) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Dezbatere, oratorie şi retorică Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Muzică  Aprofundare 1 2 semestre 

Lectura ca abilitate de viața Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

XI D  4-5 Educaţie plastică 
(Frumosul în artă) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Educație fizică Aprofundare 1 2 semestre 

Biologie Aprofundare 1 2 semestre 

Chimie  Aprofundare 1 2 semestre 

XI E  3-4 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 
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Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

Limba și literatura română 
 

Aprofundare 1 2 semestre 

XI F 3-4 Educaţie fizică  Aprofundare 1 2 semestre 

Informatică  
(Introducere in ORACLE) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Educație pentru sănătate Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

XI G 3-4 Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Informatică 
(Grafică şi animaţie) 

Opţional ca disciplină nouă 2 2 semestre 

XII A 6-7 Geografie Aprofundare 1 2 semestre 

Istorie Aprofundare 1 2 semestre 

Limba spaniolă Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Educaţie plastică 
(Frumosul în artă) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Limba și literatura română  Aprofundare 1 2 semestre 

Istoria Religiilor  Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

XII B 6-7 Geografie Aprofundare 1 2 semestre 

Istorie Aprofundare 1 2 semestre 

Limba spaniolă Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Educaţie plastică 
(Frumosul în artă) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Limba și literatura română  Aprofundare 1 2 semestre 

Educație pentru dezvoltare (socio-umane) Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

XII C  6-7 Geografie Aprofundare 1 2 semestre 

Istorie Aprofundare 1 2 semestre 

Dezbatere, oratorie şi retorică Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Limba și literatura română 
 

Aprofundare 1 2 semestre 

Limba latină 
(Rădăcini latine) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

XII D 5-6 Limba și literatura română 
 

Aprofundare 1 2 semestre 

Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Educaţie plastică 
(Frumosul în artă) 

Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Educație pentru sănătate  Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

Istoria religiilor Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

XII E 3-4 Limba și literatura română 
 

Aprofundare 1 2 semestre 

Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Educaţie fizică Aprofundare 1 2 semestre 

XII F 3-4 Limba și literatura română 
 

Aprofundare 1 2 semestre 
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Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Educație financiară Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

XII G 3-4 Limba și literatura română 
 

Aprofundare 1 2 semestre 

Matematică Aprofundare 1 2 semestre 

Educație financiară Opţional ca disciplină nouă 1 2 semestre 

 

 
În elaborarea CDȘ pentru anul școlar 2019/2020, 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 Regulamnetului de 
avizare a programelor pentru curriculum la decizia școlii din anul școlar 2020/2021, nr. 
14523/22.11.2019. 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:  

 

 Educație financiară (liceu) 

 Educație pentru sănătate (liceu) 

 Radacini latine in cultura si civilizatia romaneasca_clasele V-XII 

 Educație pentru dezvoltare 

 Expresii şi proverbe latine (gimnaziu) 

 Lectura ca abilitate de viață (gimnaziu și liceu) 

 Mituri și legende (gimnaziu) 
 
 De asemenea, în afară de cursurile opționale de aprofundare, oferta educațională 
pentru anul școlar 2019-2020 cuprinde și opționale ca disciplină nouă: 

 Fantezie și culoare (gimnaziu) 

 Frumosul în artă (liceu) 

 Dezbatere, oratorie şi retorică (liceu) 

 Utilizarea calculatorului în mass-media (liceu) 

 Comunicare şi opinie publică (liceu) 

 Ocolul galaxiei în 35 de zile (gimnaziu) 

 Introducere in ORACLE (liceu) 

 Grafică şi animaţie (liceu) 

 Istoria Religiilor (liceu) 
 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 
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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. 
 
 

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 ȘI ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN SEM I, AN ȘCOLAR 2019/2020: 
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NR. 

CRT. 

 

ACTIVITATEA 

 

 

RESURSE 

 

RESPONSABILITĂŢI 

 

TERMEN 

0 1 2 3 5 

1 Ziua Europeana a limbilor 
moderne 

Activitati in limbile 
moderne predate in 
scoala: harta basmelor 
europene, spectacol in 
limbile moderne predate 
in scoala, cum ma prezint 
la un interviu- dezbatere 
pae baza unui film 
realizat de elevi 

Elevi ai claselor 
de liceu si 
gimnaziu 

Parinti  

Consilerul educativ 

Prof. Moacă Merima 

Catedra de limbi 
moderne 

 septembrie 2019 

2 Ziua Holocaustului 

Vizionarea de filme 
artistice si documentare, 
sesiune de referate 

Elevi ai claselor 
de liceu si 
gimnaziu 

Catedra de istorie  octombrie 2019 

 

3 Hallowen Elevi ai claselor 
de liceu si 
gimnaziu 

Catedra de limbi 
moderne 

Catedra de limba 
română 

Dirigintii claselor de 
gimnaziu și leiceu 

Profesori de desen 

Profesori de muzica 

biblioteca 

Octombrie 2019 

4  Ziua nonviolență Elevii claselor de 
liceu 

 

Elevii claselor de liceu 

Diriginți 

Cosilier educativ 

Insp. Județean de 
Poliție 

Octombrie 2019 

5 Saptămâna legumelor și 
fructelor 

Elevi ai claselor 
de liceu si 
gimnaziu 

  

6 Balul bobocilor 

 

Elevii  ai claselor 
de liceu  

Parinti 

Autoritati locale 

Clase a XII a 

dirigintii claselor a IX-a 
si a XII-a 

noiembrie 2019 

7 Balul boboceilor Elevii claselor de  
gimnaziu 

Parinti  

Consilier educativ 

Dirigintii claselor de 
gimnaziu 

   

Decembrie  2019 
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8 Romania, te iubesc! 

Actiuni dedicate  

Zilei Nationale a 
Romaniei (sesiune de 
referate, spectacol 
artistic, masa rotunda, 
expozitie de desene) 

Concurs de cultură 
generală 

Elevi ai claselor 
de liceu si 
gimnaziu 

Catedra de istorie  

Catedra de geografie 

Catedra de limba 
romana 

Catedra de stiinte 
socio-umane 

Profesori de muzica si 
desen 

1 decembrie 2019 

9 „Luptam pentru o 
societate sanatoasa” 

-vizionarea unui film  in 
care este cuprinsa 
povestea unor tineri 
infectati si afectati 
HIV/SIDA. 

-concurs de cunostinte cu 
privire la infectarea , 
diagnostic, tratament si 
prevenire HIV/SIDA 

elevi ai claselor 
de liceu 

Catedra de biologie 

Catedra de fizica 

Dirigintii claselor de 
liceu 

1 decembrie 2019 

Ziua Mondiala de 
lupta anti-SIDA 

10 Nimeni nu-i mai presus 
de lege! 

Dezbatere  

Elevii claselor de 
liceu 

Catedra de stiinte 
sociale 

 decembrie 2019 

Ziua Drepturilor 
Omului 

11 Un pas inainte 

Actiuni de voluntariat la 
azilul de batrani din Ilovat 

Elevii claselor de 
gimnaziu 

Parinti  

Episcopia 
Severinului  

 

Dirigintii claselor de 
gimnaziu 

Lunar 

12 Impreuna spre egalitatea 
de sanse! 

 

 

 

Elevi ai claselor 
de liceu 

Consilier educativ 

Catedra de  română 

Ctedra de limbi străine 

Ctedra de stiințe sociale 

Ctedra de istorie 

Catedra de geografie 

Ctedra de sport, 
muzică, desen 

Dirigintii  

3 decembrie 2019 

Ziua internationala 
a persoanelor cu 
dizabilitati 

13 Iata vine Mos Craciun! 

 

Clasele V-VIII și 
IX-XII 

 

Catedra de limbi 
moderne 

Catedra de limba 
română 

 decembrie 2019 



12 

 

Dirigintii claselor de 
gimnaziu și leiceu 

Profesori de religie 

Profesori de muzica 

Profesori de desen 

 

14 Dragobete sau 
Valentine‟s Day? 

Redactarea de felicitari & 
realizarea unei expozitii 

Balul „Be my Valentine!” 

Elevii claselor de 
liceu 

Asociatia 
„Muguri” 

Parinti  

Catedra de limbi 
moderne 

Profesori de desen 

Consilier educativ 

 

14-24 februarie 
2020 

15 „O, mama, dulce 
mama...” 

Spectacol artistic prilejuit 
de Ziua femeii 

Expozitie-concurs de 
desene tematice 

Clasele a V-a si 
a VI-a 

Dirigintii 

Profesori de limba 
romana 

Profesori de muzica 

Profesori de desen 

8 martie 2020 

16 Francofonia si francofilia 

romanilor 

Prezentarea  de 
argumente internationale 
actuale pentru 
cunoasterea si 
practicarea limbii 
franceze si de  
argumente pentru 
francofonia si francofilia 
românilor 

Clasele de liceu Profesorii de limba 
franceza 

martie 2020 

Ziua mondiala a 
francofoniei 

 Pamantul- casa noastra 

Concurs de referate si 
prezentari Power-Point 

Realizarea de afise cu 
tema „Pamantul – casa 
noastra” 

Ecologizarea parcului din 
zona liceului 

 

Elevi ai claselor 
de liceu si 
gimnaziu 

Parinti  

 

Consilier educativ 

Profesori de biologie si 
geografie 

Diriginti  

Martie – aprilie  
2020 

17 Spune NU discriminarii 
rasiale 

Expozitie cu lucrarile 
realizate de elevii 
implicati in proiectele 
antidiscriminare 

Scenete 

Elevi ai claselor 
de liceu si 
gimnaziu 

Parinti  

Autoritati locale 

 

Consilierul educativ 

Consiliul Elevilor 

Dirigintii 

 

21 martie 2020 

Ziua internationala 
a eliminarii 
discriminarii rasiale 
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Dezbatere  

18 Spring Day 

Inscrierea scolii in 

proiectul Spring Day 

Derularea activitatilor 

specifice tematicii 

proiectului in anul 2009 

Elevii claselor de 
liceu si gimnaziu 

 

Consilier educativ 

Catedra de limbi 
moderne 

Catedra de informatica 

Martie 2020 

 Tehnici de comunicare 

Program prin care tinerii 
vor dobandi abilitatile de 
baza ale unei persoane 
educate si competente: 
realizarea de mesaje 
coerente si consistente, 
adaptarea mesajelor la 
audienta si situatii 
specifice, cercetare, 
argumentare, dezbatere, 
abilitati de ascultare 
activa, evaluarea unui 
discurs, organizarea 
ideilor, tehnici de 
prezentare. 

Elevi intre 17-19 
ani 

Consilier educativ 

Consiliul elevilor 

Dirigintii  

 

Aprilie  

19 MyEurope 

Activităţi trans-curriculare 

în timpul săptămânii 

dedicate Europei, prin 

iniţierea de contacte cu 

alte şcoli europene şi 

dezvoltarea de activităţi 

comune 

Excursie europeană cu 

sprijinul bibliotecarului, 

folosind cărţi şi alte 

materiale despre scriitori 

europeni, pictori, 

muzicieni, politicieni, etc. 

Expozitie cu fotografii de 

costume populare 

europene 

Test pentru părinţi: 

chestionar realizat de 

catre elevi despre Europa 

aplicat parintilor 

Elevii claselor de 
liceu si gimnaziu 

Biblioteca scolii 

Parinti  

Autoritati locale 

 

Consilier educativ 

Catedra de istorie 

Catedra de geografie 

Catedra de informatica 

Dirigintii  

9 mai 

Ziua Europei 
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20 1 iunie – Ziua 
Internationala a Copilului 

Spectacol muzical - literar 

Elevii de 
gimnaziu 

Parinti  

Consilier educativ 

Consiliul elevilor 

Dirigintii  

Profesor de muzica 

1 iunie 

21 Zilele Colegiului National  
„Gheorghe Titeica „ 

Sesiuni de comunicari, 
programe artistice, 
campionate sportive, 
mese rotunde, întâlniri cu 
personalitati 

Spectacol si ceremonie 
de inmanare a premiilor 
obtinute la olimpiadele 
scolare 

Editarea revistei „ Muguri‟ 

 

Consiliul Elevilor 

Elevii claselor de 
liceu si gimnaziu 

Arhiva scolii 

 

 

Consilier educativ 

Profesori 

Directiunea  

Dirigintii  

Consiliul Elevilor 

 

Conform 
programului 

22 Ani de liceu 

Festivitate de absolvire a 
promotiei 2019-2020  

Redactarea anuarului 

Balul absolventilor 

Elevii claselor a 
XII-a 

 

Directiunea  

Consilier educativ 

Dirigintii claselor a XII-a 

Iunie 2020 

23 Vizite, excursii, tabere 

Excursii organizate la 

nivel de clase. 

Vizite la diverse obiective 

culturale. 

 

Elevii claselor de 
liceu si gimnaziu 

 

Dirigintii  ocazional 

24 Participarea la competitii 
sportive 

Concursuri sportive de 

atletism, baschet şi fotbal, 

la nivel de şcoală, 

municipiu sau judeţ. 

 

 

Elevii claselor de 
liceu si gimnaziu 

 

Consilier educativ 

Catedra de educație 
fizică și sport 

permanent 

25 Festivitatea de incheiere 
a anului școlar 

Elevii claselor de 
liceu si gimnaziu 

Direcțiunea 

Consilier educativ 

iunie 2020 
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 Parinti 

Autoritati locale 

 

Diriginți  

26  

Activitati de prevenire a 
consumului de droguri 

 

Diriginti  

Elevii Colegiului 
National 
Gheorghe  
Titeica 

 

CPECA 

Directiunea  

Consilier educativ 

 

permanent 

27  

Prezentarea ofertei 
educationale a 
universitatilor din tara si 
din strainatate 

 

Elevii Colegiului 
National 
Gheorghe  
Titeica 

 

Consilier educativ 

Reprezentantii 
universitatilor 

 

permanent 

28  

Activitati realizate de 
Consiliul Scolar al elevilor 

Elevii Colegiului 
National 
Gheorghe  
Titeica 

Consiliul Scolar 
al elevilor 

Consilier educativ 

 

permanent 

 

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 / naționale 
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 a răspunde 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 
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a organizației; 
 

IV. 1. PERSONAL DIDACTIC 

 
Director: Ștefan Mihaela, profesor grad didactic I, vechime în învăţământ – 28 ani 
Director adjunct: Lungu Mihaela (sem I), Lungu Mihaela, profesor grad didactic 
I,  vechime în învățământ –25 ani  

Gradul de acoperire cu personal didactic, anul şcolar 2019-2020: 

Personal didactic angajat  71 

Personal didactic titular  59 

Cadre didactice titulare detașate  5 

Cadre didactice angajate la plata cu ora  3 

Cadre didactice suplinitoare  3 

Cadre didactice necalificate (germana) 1 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic 

Cu doctorat Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

3 51 9 5 3 

 

 

 

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  semestrul I, an  școlar  2019 - 2020,  colectivul  didactic  a  
fost  structurat pe opt comisii metodice, activitatea didactică și îndrumarea acestora 
desfășurându-se într-un mod sistemic, corespunzător specificului fiecărei catedre, 
aceasta presupunând și o comunicare eficientă cu toți profesorii. 
 În cadrul liceului funcționează compartimentele de secretariat, contabilitate și 
administrație, precum și o serie de comisii conexe avizate în Consiliul profesoral și 
aprobate în Consiliul de administrație. 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 profesoral Președinte: Ștefan Mihaela (director) 
Secretar: Ciurel Mirela 

CEAC Coordonator: Mihaela Lungu, director adjunct 
Membri: 
Crețescu Rodica Otilia, profesor 
Ciurel Mirela, profesor 
Stretcu Simona, profesor 
Bălășoiu Radu, reprezentant al Sindicatului 
Roșu Maria, profesor 
Lazăr Alexandru, reprezentant al elevilor, 
Folcuțescu Sebastian Andrei, reprezentant al Consiliului Local 
Cătănescu Adela – reprezentant al părinților 

Comisia   de   consiliere   și 
orientare profesională 

Președinte: Moacă Merima 
Membri: 
  
1. Socrate Daniela 
2. Pitic Anca 
3. Moșteoru Roxana 
4. Bordea Irinela 
5. Ungureanu Octavian 
6. Bărbulescu Carmen 
7. Nănuți Adriana 
8. Mănescu Monica 
9. Matei Lia 
10. Moacă Merima 
11. Ancuța Zoran 
12. Grecu Monica 
13. Rădulescu Ioana 
14. Căpraru Dorel 
15. Stretcu Daniel 
16. Georgescu Nicolina 
17. Chiriș Grațiela 
18. Arbănaşi Ofelia 
19. Gherban Corina 
20. Şerban Otilia 
21. Giuică Adriana 
22. Dănoiu Elena 
23. Lupu Răzvan 
24. Ţuineac Mihaela 
25. Ciurel Mirela 
26. Negrea Daniela 
27. Tătucu Mariana 
28. Creţescu Rodica 
29. Roşu Maria 
30. Olteanu Elena 
31. Giurgi Paul 
32. Bălăşoiu Radu 
33. Petrescu Magelona 
34. Stăiculescu Leontin 
35. Stretcu Simona 
36. Genovu Camelia 
37. Vintilescu Elena 
38. Florica-Firi Iuliana 
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Comisia pentru curriculum Președinte comisie: Ștefan Mihaela, director 
Secretar comisie: Lungu Mihaela, director adjunct 
Membri: 
Limba română și limba latină: Dănoiu Elena 
Matematică, informatică și tehnologii: Draga-Tătucu  Mariana 
Limba engleză: Gherban Corina 
Limbile franceza, spaniolă, germană: Neacșu Cristian 
Fizică. chimie și biologie: Matei Lia Elena 
Istorie și geografie: Răveanu Viorel  
Științe sociale și religie:Stăiculescu  Leontin 
Educație fizică și arte: Ancuța Zoran 

    Consilier educativ: Moacă Merima 

 
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 
Moșteoru Roxana - profesor 

 
Comisia de promovare a 
ofertei școlare 

Președinte: Ștefan Mihaela  

Membri: 

Moacă Merima – consilier educativ 

Vîlcea Lorena - informatician 

Lungu Mihaela – director adjunct 

Roman Mihaela - profesor 
Șerban Otilia - profesor 
Căpraru Dorel - profesor 
Stretcu Daniel - profesor 
Draga-Tătucu Mariana- profesor 
Stretcu Simona - profesor 
Stăiculescu Leontin - profesor 
Tănăsescu Anișoara - profesor 
Mănescu Monica - profesor 
Petrescu Magelona - profesor 

 
Comisia pentru monitorizarea 
frecvenţei elevilor,  
combaterea absenteismului și 
abandonului școlar 

Președinte: Lungu Mihaela – director adjunct 

Responsabil: Stretcu Daniel – profesor, membru CA 

Membri:  

Socrate Daniela – consilier școlar 
Stăiculescu Leontin 
Genovu Camelia 
Crețescu Rodica 
Dănoiu Elena 
Huidu Mihaela 
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Comisia monitorizarea notării 
ritmice a elevilor 

Responsabil: Moacă Merima, consilier educativ 
Membri: 

1. Lungu Mihaela – director adjunct 
2. Stăiculescu Leontin – clasa a IX-a 
3. Giuică Adriana – clasa a XI-a 
4. Tănăsescu Anișoara – clasa a XII-a 
5. Răveanu Viorel – clasa a X-a 
6. Nedeianu Dan – clasa a XII-a 
7. Firi Iuliana - gimnaziu 

Comisia pentru programe și 
proiecte educative 

Președinte: Ștefan Mihaela – director  
Responsabil comisie: Moacă Merima – consilier educativ 
Membri: 
 1. Lungu Mihaela - profesor 
2. Lorena Vîlcea - informatician 
3. Bărbulescu Anca - profesor 
4. Roman Mihaela - profesor 
5. Draga-Tătucu Mariana 
6. Firi Iuliana - profesor 
7. Socrate Daniela - profesor 
8. Mănescu Monica - profesor 
9. Răveanu Viorel - profesor 
10. Sinca Clara - bibliotecar 
11. Șermer Ileana – administrator de patrimoniu 
12. Cîrlig Valentin - muncitor 
13. Dănoiu Elena - profesor 
14. Georgescu Nicolina - profesor 
15. Petrescu Magelona - profesor 
16. Genovu Camelia - profesor 
17. Arbănași Ofelia - profesor 
18. Roateș Alin - profesor 
19. Ciurel Mirela – profesor  
20. Chisăliță Iasmina - elev 

Comisia pentru prevenirea si 

eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar 
și promovarea 

interculturalității 

Responsabil: Mihaela Lungu, director adjunct 
Membri: 
1. Moacă Merima, consilier educativ 
2. Socrate Daniela, consilier școlar 
3. Stăiculescu Leontin, profesor  
4. Truică Ionela, profesor 
5. Dăescu Dorina, profesor 
6. Stretcu Daniel, profesor 
7. Lupu Răzvan, profesor 
8. Draga-Tătucu Mariana, profesor 
9. Smărandoiu Marius - reprezentant al părinților 
10. Iancu Alexandru - reprezentant al elevilor 

Comisia de control 
managerial intern 

Responsabil comisie: Lungu Mihaela 
Secretar: Vîlcea Lorean, informatician 
Membri: 

1. Boiangiu Claudia – contabil șef 
2. Chisăr Violeta – secretar șef 
3. Mustață Nina – secretar 
4. Stăiculescu Leontin - profesor 
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Comisia pentru securitate și 
sănătate în muncă și  situații 
de urgență 

Președinte CSSM: Ștefan Mihaela, director 
Responsabil comisie: Grecu Cornelia Monica, profesor   
Membri: 

1. Breazu Doina, profesor 
2. Dan Daniel, profesor 
3. Șermer Ileana, administrator de patrimoniu 
4. Răbonțu Maria, laborant 
5. Cîrlig Valentin , muncitor 
6. Sinca Clara, bibliotecar 

 

Comisia pentru perfecționare 
și formare continuă 

Responsabil comisie: Pitic Bejenaru Anca  
Membri:  

1. Chisăr Violeta – secretar șef 
2. Stretcu Daniel - profesor 
3. Stretcu Simona - profesor 
4. Cebuc Alexandra - profesor 

Comisia pentru verificarea 
documentelor școlare și a 
actelor de studii 

Președinte: Mihaela Ștefan, director 
Membri: 
Lungu Mihaela – director adjunct 
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 
Petrescu Magelona- profesor 
  
Stăiculescu Leontin – profesor 

Comisia pentru încadrare și 
salarizare 

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



22 

 

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 Huidu Mihaela, 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: 

1. Lungu Mihaela – director adjunct 
2. Moacă Merima – consilier educativ  
3. Matei Lia - leader sindical 
4. Giuică Adriana – membru sindicat 
5. Sinca Clara – membru sindicat 

Comisia de actualizare a 
Regulamentului de 
organizare și funcționare a 
CNGT 

Președinte comisie: Ștefan Mihaela 
Membri: 

1. Lungu Mihaela – director adjunct 
2. Moaca Merima – consilier educativ 
3. Prof. Bărbulescu Anca 
4. Prof. Nedeianu Dan 
5. Prof. Draga-Tătucu Mariana 
6. Prof. Giurgi Paul 
7. Prof. Matei Lia 
8. Prof. Dănoiu Elena  
9. Prof. Petrescu Magelona 
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Comisia pentru transferări și 
examenele de corigenţe/ 
diferenţe 

Preşedinte: prof. Lungu Mihaela – director adjunct; 
Secretar: Chisăr Violeta - secretar șef 
Membri: 

1. Mustață Nina – secretar 
2. Prof. Negrea Daniela 
3. Prof. Moacă Merima 
4. Prof. Vidan Luminița 
5. Prof. Șerban Otilia 
6. Prof. Gherban Corina 

 
Comisia  pentru înscrierea 
elevilor în clasa a IX-a 

Preşedinte: prof. Lungu Mihaela – director; 
Secretar: Chisăr Violeta - secretar șef 
Membri: 
Mustață Nina - secretar 

1. Prof. Roșu Maria 
2. Prof. Bărbulescu Carmen 
3. Prof. Mănescu Monica 
4. Prof. Negrea Daniela 
5. Prof. Draga-Tătucu Mariana  
6. Prof. Ciurel Mirela 

Comisia de achiziții publice Președinte: Lungu Mihaela – director adjunct 
Membri:  

1. Vîlcea Lorena - informatician 
2. Matei Lia – profesor 
3. Șermer Ileana – administrator de patrimoniu 
4. Secretar: 
5. Chisăr Violeta – secretar șef 

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

Președinte:  Tănăsescu Anișoara - profesor  
Membri:  

1. Mustață Nina, secretar 
2. Sinca Clara, bibliotecar 
3. Moacă Merima, profesor 

Comisia pentru prevenirea si 
eliminarea oricărei forme de 
segregare școlară 

Responsabil comisie: Moacă Merima 
Membri: 
1. Truică Ionela - profesor 
2. Lungu Mihaela - profesor 
3. Smărandoiu Marius - reprezentant al părinților 
4. Chisăliță Iasmina - reprezentant al elevilor 
5. Balaure Claudiu – reprezentant al părinților 
6. Socrate Daniela – consilier școlar 

Echipa de gestionare a 
riscurilor 

Responsabil comisie: Ștefan Mihaela 
Secretar: Mustață Nina 
Membri:  
1. Sinca Clara 
2. Florica-Firi Iuliana 
3. 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) 
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Comisia cu primirea, 
gestionarea şi distribuirea  
produselor  lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din 
clasele V - VIII 

1. Șermer Ileana – responsabil comisie 
2. Spuză Valentina- distribuitor 
3. 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:  

1. Pitic-Bejenaru Anca Liliana, responsabilul cu dezvoltarea 
profesională 

2. Teleguță Rodica, profesor metodist la Casa Corpului 
Didactic Mehedinți 

Comisia pentru organizarea 
și coordonarea  Programului 
național „Școala altfel” 

Președinte: Ștefan Mihaela – director  
Responsabil comisie: Moacă Merima – consilier educativ 
Membri: 
 1. Lungu Mihaela – director adjunct 
2. Dănoiu Elena – profesor  
3. Stăiculescu Leontin – bibliotecar 
4. Gherban Corina - profesor 
5. Neacșu Teodor Cristian – profesor 
6. Matei Lia – profesor 
7. Draga-Tătucu Mariana – profesor 
8. Ancuța Zoran - profesor 
9. Vîlcea Lorena - informatician 
10. Kremer Cristina – reprezentant al elevilor  
11. Spiridon Laura - reprezentant al părinților 
 

Comisia de promovare a 
imaginii școlii 

Președinte: Ștefan Mihaela - director 
Membri: 
Moacă Merima – consilier educativ 

1. Vîlcea Lorena - informatician 
2. Lungu Mihaela – director adjunct 
3. Dănoiu Elena - profesor 
4. Georgescu Nicolia - profesor 
5. Petrescu Magelona - profesor 
6. Genovu Camelia- profesor 
7. Arbănași Ofelia- profesor 
8. Roateș Alin- profesor 
9. Ciurel Mirela- profesor 
10. Bărbulescu anca- profesor 
11. Roman Mihaela- profesor 
12. Vasilcanu Florentina - profesor 
13. Draga-Tătucu Mariana- profesor 
14. Stretcu Daniel- profesor 
15. Grecu Monica- profesor 
16. Stăiculescu Leontin- profesor 
17. Mănescu Monica- profesor 
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Comisia pentru publicații 
școlare 

Președinte: Ștefan Mihaela – director  
Membri: 
 1. Lungu Mihaela 
2. Vîlcea Lorena – informatician  
3. Moacă Merima- consilier educativ 
4. Roman Mihaela 
5. Stăiculescu Leontin 
6. Trucă Ionela 
7. Stretcu Daniel 
8. Dănoiu Elena 
9. Georgescu Nicolia 
10. Petrescu Magelona 
11. Genovu Camelia 
12. Arbănași Ofelia 
13. Roateș Alin 
14. Ciurel Mirela 
 

Comisia de actualizare a site-
ului școlii 

Președinte: Ștefan Mihaela – director  
Membri: 
1. Lungu Mihaela 
2. Moacă Merima 
3. Crețescu Rodica  
4. Vîlcea Lorena – informatician 
5. Șerban Otilia - profesor 
  
 

Comisia de etică Responsabil comisie: Paul Giurgi, profesor 
Membri: 

1. Georgescu Nicolina – profesor 
2. Mănescu Monica – profesor 
3. Lupu Răzvan – profesor 
4. Stretcu Simona - profesor 
5. Sinca Clara – bibliotecar 
6. Cîrlig Valentin - muncitor 

Comisia pentru educație 
sanitară 

Responsabil: Giuică Adriana 
Membri:  

1. Matyus Pal 
2. Pîrnău Tina 
3. Bordea irinela 
4. Rădulescu Ioana 
5. Vasilcanu Florentina 
6. Nedeianu Dan 
7. Genovu Camelia 
8. Arbănași Ofelia 
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Comisia pentru organizarea 
concursurilor şcolare şi a 
competiţiilor sportive 

Responsabil: Draga Tătucu-Mariana 
Membri: 

1. Șerban Otilia 
2. Crețescu Rodica 
3. Dan Daniel 
4. Stretcu Daniel 
5. Roșu Maria 
6. Ancuța Zoran 
7. Bălășoiu Radu 
8. Matei Lia 
9. Răveanu Viorel 
10. Dănoiu Elena 
11. Georgescu Nicolia 
12. Petrescu Magelona 
13. Genovu Camelia 
14. Arbănași Ofelia 
15. Roateș Alin 
16. Ciurel Mirela 

Comisia de gestionare a 
activităților derulate prin 
SIIIR 

Ștefan Mihaela - președinte 
1. Vîlcea Lorena – administrator SIIIR  
2. Boiangiu Claudia  – membru (cu rol de responsabil 

financiar – contabil) 
3. Chisăr Violeta – membru (și rol de secretar și responsabil 

resurse umane) 
4. Lungu Mihaela  – membru (cu rol de monitorizare) 
5. Șerban Otilia – membru (cu rol de monitorizare) 

 

 

IV.1.1.1. CONSILIUL PROFESORAL ȘI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

La începutul anului școlar 2019 – 2020, a fost convocat Consiliul profesoral în vederea 
alegerii membrilor Consiliului de administrație pentru anul școlar 2019 – 2020 și pentru 
aprobarea comisiilor metodice, a comisiilor de lucru și a responsabililor acestora. Au fost 
repartizate responsabilităţile pentru fiecare membru al Consiliului de administraţie, al Comisiei 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi al Consiliului curricular. S-au stabilit în cadrul 
Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sarcinile profesorului de serviciu, care au fost 
apoi aprobate în Consiliul de administraţie. S-a revizuit procedura privind serviciul pe şcoală, 
conform căreia s-a întocmit şi graficul serviciului pe şcoală ( profesori). 

Periodic, la nivelul catedrelor, în Consiliul profesoral și în Consiliul de administrație s-
au făcut analize și evaluări pe diverse domenii de activitate ale procesului de învățământ și 
ale sectoarelor conexe, încercându-se eliminarea  disfuncționalităților anterioare. Comisiile 
metodice și cele de lucru, compartimentele funcționale din cadrul colegiului au elaborat 
rapoarte de activitate care au fost analizate în consiliul profesoral. Pe baza rapoartelor de 
activitate ale comisiilor și departamentelor, echipa managerială a întocmit raportul privind 
starea învățământului și calitatea educației, la sfârșitul anului școlar 2018 – 2019, rapoarte 
discutate și analizate in consiliul profesoral și aprobate în Consiliul de administrație.  

În urma analizei, echipa managerială a elaborat o analiză SWOT a instituției, bază de 
plecare pentru actualizarea PDI 2016 – 2020 și a elaborării planului managerial pentru anul 
școlar 2019 – 2020.  
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IV.3. FUNCŢIONAREA COMISIILOR COLEGIULUI 
 

IV.3.1. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII 
La  începutul anului şcolar 2019-2020,  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.      

Componenţa CEAC in anul şcolar 2019-2020 este:  
Coordonator - prof.Lungu Mihaela, 
Membri: prof.  Crețescu Rodica, prof. Ciurel Mirela, prof. Stretcu Simona, prof 

Bălășoiu Radu- reprezentant al Sindicatului, reprezentantul elevilor- Lazăr Alexandru, 
reprezentantul părinţilor-Cătănescu Adela, reprezentantul Consiliului local-.Folcuțescu 
Sebastian. 
 
Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2019 – 2020: 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 2019-2020 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. 539/17.10.2019, aprobat în Consiliul de administrație din 
data de 17.10.2019), Planului operational (Nr.540/17.10.2019, aprobat în Consiliul de 
administrație din data de 17.10.2019) și Planului de acțiune al CEAC (Nr. 541/17.10.2019, 
aprobat în Consiliul de administrație din data de 17.10.2019), respectându-se termenele 
proiectate.  

Raportul anual de evaluare internă a calității RAEI 2018-2019 ( Nr. 545/17.10.2019) a fost 
finalizat în data de 11.10.2019, dezbătut și avizat în Consiliul profesoral din data de 
16.10.2019 și a fost aprobat în Consiliul de administrație din data de 17.10.2019. 

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 
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termenul solicitat ( Raport Nr.511/08.10.2019). Toate planificările au fost vizate, înregistrate şi 
ştampilate. 
S-au verificat portofoliile comisiilor metodice şi s-a constatat că acestea 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.565/21.10.2019) care cuprinde o 
analiză a mediului intern și extern, analiza SWOT, țintele strategice ale evaluării calității 
rezultate din diagnoza PDI 2016-2020. 

În luna decembrie  s-au iniţiat activităţile pentru elaborarea ofertei educaționale pentru 
anul școlar 2010-2021. 

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 2017-2018 

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

     PUNCTE SLABE 
- procedurile elaborate sunt încă în număr mic 
- există deficienţe 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 
- 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. 
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IV.3.2 COMISIA PENTRU CONTROLUL 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 Ordinului  nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 387 din 07.05.2018  si a Instrucţinii nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la 
nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul 
controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al 
Guvernului nr. 600/2018. 
 Componența comisiei pentru controlul managerial intern în anul școlar 2018-2019 
este: Responsabil Lungu Mihaela, Secretar Vîlcea Lorena, Membri Boiangiu Claudia, Chisăr 
Violeta, Stăiculescu Leontin. 
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;  

 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.462/04.10.2019, aprobat în CA din 04.10.2019) 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. 464/04.10.2019) 
    -Lista obiectivelor generale și specifice (Nr. 463/04.10.2019) 
    -Inventarul funcțiilor sensibile (Nr. 465/04.10.2019) 
 - Plan de masuri de control pt. gestionarea functiilor sensibile (Nr  466/04.10.2019) 
 -Registrul de riscuri (Nr. 470/04.10.2019) 

-A fost ales Consilierul de etică în şedinţa consiliului profesoral din data de 
03.10.2019 şi a fost emisă Decizia privind numirea Consilierul de etică ( Nr 40/04.10.2019); 

-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. 
 

 
Au fost elaborate următoarele proceduri operaţionale: 

-PO privind asigurarea continuității activităților desfășurate în unitate învățământ (COD PO-
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11.01,Nr. 555/18.10.2019) 
-PO privind delegarea de atribuții (COD PO-02.02) 
-PO privind determinarea expunerii la risc ( COD PO-08.02, Nr.563/21.10.2019) 
-PO privind elaborarea Codului de etică (COD PO-01.02, Nr.554/18.10.2019) 
-PO privind întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post (COD PO-02.01, 
Nr.556/18.10.2019) 
-PO privind implementarea SCIM (COD PO-08.01, Nr.562/21.10.2019) 
-PO privind organizarea şi funcţionarea CP (COD PO-96.01, Nr.576/24.10.2019) 
-POprivind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor (COD PO-06.01, 
Nr.560/21.10.2019) 
-PO privind monitorizarea și raportarea performanțelor (COD PO-07.01, Nr.561/21.10.2019) 
-PO privind realizarea circuitului informațiilor (COD PO-12.01, Nr.570/23.10.2019) 
-PO privind stabilirea obiectivelor unității de învățământ (COD PO-05.01, Nr.569/23.10.2019) 
-PO privind analizarea și stabilirea structurii organizatorice (COD PO-03.01, 
Nr.568/23.10.2019) 
-PO privind supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ 
implementarea SCIM (COD PO-10.01, Nr.564/21.10.2019 

 
 

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 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.  

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 
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;  
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Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciem că la sfârșitul semestrului I, an şcolar 
2019-2020, sistemul de control intern/managerial al CN ”Gheorghe Țițeica”  este parţial 
conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. 

 
 

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 adru 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. 

 

 
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. 
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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. 

-  
- PLAN DE ACTIVITĂȚI  AL COMISIEI METODICE 

- PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR METODICE DIN CADRUL COMISIEI METODICE  
A DIRIGINŢILOR 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

Nr. 
crt. 

Titlul activităţii Tipul 
activităţii 

Luna în care 
se 

desfăşoară 
activitatea 

Numele şi 
prenumele cadrului 

didactic care va 
susţine activitatea 

Observaţii 

1 Constituirea Comisiei 
metodice a diriginţilor, 
stabilirea planului de 

activitate din anul şcolar 
2019-2020 

Dezbatere, 
informare 

Septembrie responsabil CM  

2 „Diriginte şi profesor- o 
distincţie necesară” 

Referat – 
„discriminarea- 
modalitati de 

Octombrie Florica Firi Iuliana  
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prevenire si 
interventie la 

clasa” 

3 Comunicarea- 
Prejudecăţi şi 

stereotipuri: impact 
asupra comunicării 

Comunicări, 
dezbateri şi 
proiecţie PC 

Noiembrie Manescu Monica 
Georgiana 

 

4 Referat: „Metode şi 
tehnici noi şi tradiţionale 

în orele de diriginţie” 

Referat Decembrie Staiculescu Leontin  

5 Agresivitatea şi formele 
ei de manifestare 

Dezbatere Ianuarie Georgescu Nicolina  

6 Autocunoaştere şi 
dezvoltare personală: 

cunoaşterea 
personalităţii 

Comunicare, 
dezbateri, 
informare 

Februarie Giuica Adriana  

7 „Ce înseamnă şi unde 
poate duce un 

comportament agresiv?” 

 

Informare, 
dezbatere 

Martie Stretcu Daniel  

8 Să spunem NU 
agresivităţii! 

 

Dezbateri Aprilie Lia matei  

9 Copilărie şi 
preadolescenţă 

 

 

Comunicare, 
dezbateri, 

Proiecţie PC 

Mai Carmen Barbulescu  

10 Analiza activităţii 
metodice desfăşurate în 
cadrul Comisiei metodice 
a diriginţilor în anul şcolar 

2019-2020 

Informare, 
dezbatere 

Iunie Merima Moaca – 
resp. CM 

 

 
 
 

IV.3.2.2.  COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE  
 
Obiective :  
 
1. conectarea școlii la programe și proiecte desfasurate la nivel local, regional și național; 
2. continuarea demersului de atragere a parteneriatelor și a schimburilor de experienta cu 

licee din țară și strainătate; 
3. dezvoltarea dimensiunii europene a activității educative școlare, extrascolare și 
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extracurriculare prin informarea cu privire la Uniunea Europeana a tuturor celor implicați în 
activitatea educativă: elevi, cadre didactice, părinți, comunitate. 

 
 

PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
AN SCOLAR 2019-2020 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE DATA 
RESURSE 
UMANE ŞI 

INSTITUŢIONALE 

Prof. şi diriginţii  îşi 
propun: 
- să cunoască obiectivele 
urmărite pe parcursul 
anului şcolar 

1. Studiul programului managerial 
anual 
 
2. Proiectarea planului de activităţi 
educative anual, semestrial 

Sept-oct  
Diriginţii 
 
Consilier educativ 

- să cunoască grupul de 
elevi cu care lucrează, să 
formeze şi să dezvolte 
capacităţile de identificare 
şi soluţionare a nevoilor 
de grup, să formeze 
atitudinea responsabilă şi 
iniţiativa elevilor 

4. Completarea fişelor de 
caracterizare a elevilor 
 
5. Contactul permanent cu elevii şi 
problemele acestora 
 
6. Colaborarea cu colectivul de 
profesori ai clasei şi cu familia 

Oct 2019 
 
Permanent 
 
Periodic 

Diriginţii 
 
Consilier educativ 

- să dezvolte capacităţi de 
autocunoaştere, 
competiţie, cooperare, 
solidaritate 

8. Organizarea şi desfăşurarea 
temelor referitoare la componentele 
educaţionale 

Permanent 
Conform 
planificărilor 

Diriginţii 
 
Consilier educativ 

- să dezvolte la elevi 
interesul pentru starea de 
sănătate personală şi 
colectivă, a igienei clasei, 
locuinţei, etc 

9. Desfăşurarea orelor educative cu 
tematica adecvată 

Conform 
planificărilor 

Diriginţii 

- să formeze criteriile, 
metodele şi tehnicile de 
planificare a vieţii 
personale şi a timpului 
liber 

10. Ziua Colegiului Naţional 
„Gheorghe Țițeica” 
 
11. Participare la Festivalul Naţional 
de Arte pentru Liceeni LicArt 
 
12. Balul bobocilor 
 
13. Participare la activitati educative 
inscrise in Calendarul de activitati al 
MECT si ISMB 

mai  2020 
Oct 2019 – 
martie 2020 
 
 
 Noiembrie 
2019 
 
Periodic 
 

Diriginţii 
Consilier educativ 

- să implice elevii în 
activităţi de educaţie 
alternativă 

14 Realizarea si intretinerea site-
ului liceului 

Oct 2019– 
iunie 2020 

Echipa desemnata 

- să implice elevii în 
activităţi de educaţie 
alternativă 

15. Organizarea unui cerc de 
debateri 

Oct 2019 – 
mai 2020 

Echipa desemnata 

- să implice elevii în 
activităţi de educaţie 

16. Organizarea unui cenaclu 
artistic 

periodic Echipa desemnata 
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alternativă 

- să implice elevii în 
activităţi de educaţie 
alternativă 

17. Încheierea unor parteneriate 
educative şi stabilirea 
responsabilităţilor în cadrul 
echipelor de proiect 
 

Periodic 

Echipa desemnata 
Diriginți 
Directori 
Cconsilier educativ 

-să implice elevii în 
activităţi de educaţie 
alternativă 

18 Organizarea de concursuri de 
proiecte educative şcolare şi 
extraşcolare în parteneriat cu 
Consiliul elevilor, Comitetele de 
părinţi, reprezentanţi ai comunităţii 
locale 

Periodic 
Consilier educativ 
 

- să conştientizeze elevii 
asupra câtorva modalităţi 
de organizare a timpului 
liber 

19. Excursii, vizite, spectacole de 
teatru, târguri de carte 

Conform 
planificărilor 
Oct 2019– 
Mai 2020 

Diriginţii 

- să stimuleze elevii 
pentru afirmarea şi 
valorizarea personală în 
vederea autoperfecţionării 
continue 

20. Olimpiadele şcolare Periodic 
Şefii comisiilor 
metodice 

-să sprijine elevii în 
activităţile lor de instruire 

21. Analiza situaţiei la învăţătură 
22. Colaborarea permanentă cu 
profesorii şi diriginţii 
23. Colaborarea cu părinţii 

Permanent 
Diriginţii 
Consilier educativ 

- să analizeze periodic 
frecvenţa şi disciplina 
elevilor 

24. Informarea frecventă asupra 
frecvenţei 
 
25. Informarea părinţilor asupra 
situaţiei şcolare 

Periodic 
Diriginţii 
Consilier educativ 
 

- să organizeze şedinţe cu 
părinţii, cu comitetele de 
părinţi pe clase 

26. Colaborarea cu părinţii pt 
problemele gospodăreşti ale clasei 
şi şcolii 

Periodic Diriginţii 

- să îndrume elevii spre 
acţiunile de consiliere 
individuală şi de grup 
organizată la cabinetul de 
consiliere 
psihopedagogică al şcolii 
- să colaboreze cu 
coordonatorul de 
programe şi proiecte 

27. Colaborarea prof. diriginţi cu 
consilierul educativ; discutarea 
cazurilor problemă în consiliul 
profesoral 
 
28. Completarea şi menţinerea la zi 
a dosarelor de dirigenţie 

Permanent 

Diriginţii 
Consilier educativ 
 
Diriginţii 
 

 
PROIECTE ȘI ACTIVITAȚI DERULATE IN SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2019 - 2020: 
 

 În perioada   Noiembrie – decembrie 2019 in spatiul aferent CDI  a fost sarbatorită 
Ziua Națională a Romaniei, elevii avînd la dispoziție cărți pe tema Unirii, informații , poezii cu 
aceasta tema .  

 În luna moiembrie a avut loc expoziția de fotografie Culorile Toamnei 

 În decembrie 2019 in spațiul aferent CDI s-a derulat proiectul Magia Craciunului , 
proiect interdisciplinar 
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 Sa spunem Nu Violentei - Activități de informare – educare- comunicare - Noiembrie  
2019, parteneriat cu Politia municipiului Drobeta Turnu Severin, ISJ MH, CJRAE.  Au 
participat elevi ai claselor aX-a, a XI-a. 

 Proiecte de prevenire a consumului de droguri, a substanțelor etnobotanice precum și 
a traficului de persoane în rândul tinerilor – perioada Octombrie  2019 ianuarie 2020, 
parteneri - ISJ MH, CJRAE MH CPECA MH , IPJ MH 

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

 In ianuarie  2020 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 Octombrie 2019 și februarie 2020- Sesiune de informare /dezbatere (Portretul 
victimei, al agresorului , analiza situațiilor de risc și prevenirea acestora) 

 Pe parcursul sem. I din anul școlar 2019-2020 au avut loc, in parteneriat cu universitati din 
țară și cu asociați precum Edmundo, Educativa 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 2019– Balul Bobocilor, oraganizat de clasele a XII-a- Responsabili:  
Consilier educativ prof. Merima Moaca, dirigintii claselor 

 Decembrie 2019: au fost organizate activitați dedicate centenarului, conform graficului 

 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,  
Centru de prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Compartimentul  de Analiză și 
Prevenirea Criminalității, IPJ MH, in anul școlar 2019 -2020 s-au realizat activități și proiecte 
specifice  precum: prezentarea ofertelor educaționale ale universităților, Combaterea traficului 
de persoane. 

 In perioada noiembrie 2019 ianuarie 2020 s-au desfășurat programe de ingrijire 
personală desfașurate la nivelul claselor a V a și a IX a realizate in parteneriat cu Caregivers 
și Oriflame – programul educațional always 

 
ANALIZA S.W.O.T 
 
    Puncte tari: 

 Situatia disciplinara buna: nici un caz de delicventa juvenila 

 Diversitatea programului de activitati educative extracurriculare; 

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

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

 
Puncte slabe: 

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

 Inregistratrea unui numar mare de absente; 

 Realizarea cu dificultate a revistei scolii datorita intarzierii cu care sunt aduse 
materialele; 

 Lipsa de formare in initierea, proiectarea, implementarea programelor de parteneriat 
international; 
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 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. 
 
  

 

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 2018-2019, 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. 
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Puncte slabe: 

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

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

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

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

 
Oportunitati: 

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

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

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

 
Amenintari: 

- Slaba motivare a cadrelor didactice, 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. COMISII METODICE  
 
Fiecare comisie metodică și-a stabilit obiectivele pe baza planului managerial al directorului și 

a elaborat un plan de activități pentru îndeplinirea acestor obiective.  

În urma aplicării testelor iniţiale, s-a urmărit nivelul competenţelor dobândite de elevi și 
s-a constatat că unii elevi au deficienţe care vor fi corectate în vederea obţinerii progresului 
şcolar prin pregătirea pentru examenele naţionale și performanţă. Analiza rezultatelor obţinute 
pentru fiecare clasă, a condus la elaborarea unui plan de măsuri, privind ameliorarea şi 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ. Fiecare cadru didactic a elaborat un 
program de pregătire suplimentară în cederea pregătirii elevilor pentru examenele naționale și 
pentru olimpiadfe și concursuri. 

În urma analizei rezultatelor şi a discuţiilor purtate la nivel de catedre și comisii metodice s-au 
stabilit urmatoarele măsuri de ameliorare: 

 realizarea de pregătire suplimentară după un program stabilit la nivel de catedră; 

 îndrumarea şi controlul atent şi permanent al temelor elevilor; 

 personalizarea instruirii prin valorificarea deplină a tuturor capacităţilor individuale ale 
elevilor; 
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 respectarea ritmului individual de învăţare, ierarhizarea sarcinilor de lucru; 

 alternarea predării unitare cu cea diferenţiată 

 Asigurarea pregătirii metodice pentru lecţii reflectată în schiţele de plan . 

 Folosirea lucrului în grup atât in activitatea de predare căt şi în cea de fixare a 
noţiunilor. 

 Folosirea metodelor de predare care să facă apel la toate stilurile de învăţare. 

 Centrarea activităţii didactice pe formarea de competenţe la elevi. 

 Folosirea de sarcini de lucru diverse, astfel încât elevul să aibă o contribuţie activă la 
propria învăţare. 

 Folosirea unor teste de autoevaluare ca o modalitate de conştientizare a elevului 
asupra progresului său şcolar. 

 Aplicarea de testele de verificare a însușirii cunoștinţelor ce vor conţine tipuri variate 
de itemi. 

 Analiza sistematică a notelor obţinute. 

 Informarea părinţilor, prin intermediul diriginţilor, privind pregătirea elevilor la 
disciplinele de examen, pentru a se urmări progresul elevilor, sau a se lua măsuri de 
corectare a notelor mici obtinute. 

 

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 2019/2020, s-a operaționalizat fişa 
postului pentru secretar, secretar-șef, contabil, administrator, pedagog, bibliotecar și 
informatician. În Fişa cadru de evaluare au fost stabilite domeniile evaluării şi criteriile de 
performanţă, cu punctajul maxim ce poate fi acordat, conform OMECTS 6143/2011 și OMEN 
3597/2014. Fișa cadru de evaluare a fost completată cu indicatorii de performanţă aferenţi 
fiecărui criteriu stabilit în C.A. şi punctajele detaliate pe indicatori, aprobate în şedinţa CA. 
 

IV.4.1. COMPARTIMENT SECRETARIAT 

a) ZONE DE COMPETENȚĂ: 

-     registratură – relații cu publicul 
-     personal – resurse umane 
-     asistență managerială 
-     acte studii – documente școlare 
-     elevi 
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b) OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT  
1) completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigență;  
2) completarea Registrului de evidență a elevilor pentru noul an şcolar ;  
3) verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar;  
4) dinamica populației şcolare: înmatricularea elevilor nou veniți (cf.cererilor de transfer 

aprobate) , rezolvarea corespondenței privind mişcarea elevilor;  
5) întocmirea situațiilor statistice ( Pe formulare tipizate) ; 
6) elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului nominal de funcții;  
7) completarea Registrului de evidența a salariaților (formular tipizat)+ formatul electronic 

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

la ISJ ;  
16) întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic ( liste + format electronic+ 

formulare titpzate, depunerea la ISJ;  
17) situatii curente privind personalul didactic(actualizare baze de date unde este cazul) 

 
 

c) CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE 

 
 In cadrul secretariatului, pe semestrul I al anului şcolar 2019-2020  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 
documentele de evidenţă şcolară 
• înregistrarea situaţiilor şcolare în registrele matricole 
• transmiterea în timp util a situaţiei şcolare a elevilor transferaţi la unităţi şcolare din judeţ sau 
din ţară 
• înregistrarea foilor matricole ale elevilor veniti prin transfer si eliberarea foilor matricole la 
unitatile de la care vin elevii prin transfer 
• întocmirea cataloagelor pentru examenele de diferenţă 
• înregistrarea mediilor de la examenele de diferenţă în registrele matricole 
• verificarea mediilor pentru toti elevii din clasele terminale 
• întocmirea bazei de date cu elevii din clasele terminale în programul formulare pentru a 
asigura eliberarea la timp a situaţiei şcolare, foi matricole, adeverinţe 
• 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  
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• 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 
• actualizarea registrului electronic privind evidenţa salariaţilor şi transmiterea la ITM 
• 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 de sănătate pentru angajaţii şcolii de câte ori este 
nevoie 
• completarea şi eliberarea de adeverinţe cu venitul brut/net al salariaţilor care solicită credite 
bancare 
• completarea şi eliberarea de adeverinţe solicitate de cadrele didactice pentru înscrierea la 
diferite cursuri şi proiecte 
• 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 
• am raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenţa în unitate 
 
 

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  
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a solicitărilor, amabilitatea, ținuta morală. 
 

IV.4.2. COMPARTIMENT  FINANCIAR  CONTABIL 
  
       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 specializată in masurarea, evaluarea si controlul 
activelor si capitalurilor proprii,asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, 
transmiterea si pastrarea informatiilor cu caracter financiar ,atat pentru cerintele interne ale 
unitatii ,cat si pentru organisme interne:Primaria Dr Tr Severin,ISJ Mehedinti, DGFP 
Mehedinti,Trezoreria Dr. Tr. Severin, banci, furnizori, creditori,etc.  

In semestrul I, anul scolar 2019 - 2020 Colegiului National Gheorghe Titeica i-au fost 
alocate credite, dupa cum urmeaza: 

 
TITLUL I   CHELTUIELI  DE PERSONAL         

DENUMIRE INDICATOR LEI 

CHELTUIELI DE PERSONAL(SALARII) 3.235.177 

CONTRIB.PT.ASIG.SOC.DE STAT 9.756 

 CONTRIB.SE ASIG.DE SOMAJ 164 

CONTRIB. DE ASIG.SOC.DE SANATATE 3.211 

CONTRIB.DE ASIG. PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOL 
I PROFESIONALE 

98 

CONTRIB.FONDULUI UNIC DE SANATATE 525 

CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 70.049 

TOTAL 3.319.980           

                                                                                                         
 TITLUL II   BUNURI SI SERVICII 

DENUMIRE INDICATOR LEI 

FURNITURI BIROU 17.419 

MATERIALE PT.CURATENIE 8.797 

 INCALZIT,ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 198.214 

APA CANAL,SALUBRITATE 14.229 

CARBURANTI SI LUBREFIANTI 0 

PIESE DE SCHIMB 0 

TRANSPORT 7.951 

POSTA,TELECOMUNICATII,INTERNET 16.855 

MAT.SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER  
FUNCTIONAL 

55.018 

ALTE BUNURI SI SERVICII PT.INTRETINERE 73.362 

ALTE OBIECTE DE INVENTAR 59.898 

PREGATIRE PROFESIONALA 4.000 

ALTE CHELTUIELI 29.984 
TOTAL GENERAL  485.727 

 
TITLUL IX    ASISTENTA SOCIALA     
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DENUMIRE INDICATOR 
 

LEI 

Ajutoare sociale in bani 
 

8.158 

 
 
TITLUL XI   ALTE CHELTUIELI   

DENUMIRE INDICATOR LEI 

 

Burse 
 

144.309 

 
 

          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.  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 2019  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 2019-2020, 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; 
 Compartimentul contabilitate a asigurat cadrul legislativ si financiar pentru efectuarea 
tuturor acestor activitati prin solicitari de fonduri din sponsorizari si rectificari bugetare.                              
 

IV.4.3. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 
Compartimentul administrativ este un sector important in realizarea unui cadru 

adecvat desfasurarii activitatii didactice. Acest sector este compus in liceul nostru dintr-un 
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administrator si din personal muncitor in numar de 11 persoane (6 femei de serviciu, 1 
spalatoreasa, 1 muncitor si 2 paznici). Administratorul de patrimoniu a intocmit planul de 
munca  al sectorului, și a repartizat sarcinile concrete de munca pentru muncitor si a realizat 
graficul desfasurarii activitatii de curatenie in scoala. 
 Înainte de începerea anului școlar, compartimentul administrativ a achiziționat 
materialele necesare pentru repararea și igienizarea școlii. S-au zugrăvit și s-au vopsit peretii 
murdari din salile de clasa in internat și clădirea liceului. S-au igienizat toate grupurile sanitare 
prin zugrăvire. Pentru desfasurarea activitatii educative in conditii igienico-sanitare s-a 
efectuat  dezinsectia, dezinfectia și deratizarea cu firma S.C. ACVET CONSULT SERVICE 
S.R.L.  
 La inceput de an scolar, au repartizate salile de clasa dirigintilor si comitetului de elevi 
pe clasa, pe baza de proces-verbal de predare - primire inventar. Compartimentul a colaborat 
cu  firma SC SCAND SRL in vederea programarii cartelelor de acces in scoala. Cartelele de 
accesau fost distribuite individual pentru elevii tuturor claselor și pentru elevele interniste.  

Administratorul de patrimoniu a intocmit planul  anual de aprovizionare cu materiale de 
curatenie si de intretinere; aprovizionarea se face lunar in limita bugetului alocat, cautând cele 
mai bune oferte de calitate si preț. 
   Administratorul de patrimoniu a efectuat zilnic si dupa fiecare pauza, controale pentru  
a verifica modul in care se realizeaza curatenia și a răspuns solicitarilor elevelor cazate in 
internat pentru a remedia problemele cu care se confruntau.  

  

LUCRĂRI REALIZATE ÎN SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2019/2020 

- igienizarea prin zugrăvire a sălilor de clasă din internat și liceu și înlocuirea plintelor 

deteriorate; 

- repararea acoperișului clădirii liceului și internatului, avariate de furtună (olane desprinse, 

țigle sparte, centura de împământare desprinsă); 

- placarea cu gresie antiderapantă a intrării din clădirea internatului: 

- reaparații la conducta de termoficare din canalul secundar din sala de clasă 4 (liceu) și 

înlocuirea lambriurilor și plintelor deteriorate; 

- înlocuirea conductei agent termic sparte din Centru de Antreprenoriat și Performanță și 

înlocuirea lambriurilor și plintelor distruse în urma inundației; 

- realizarea de ferestre pentru aerisirea subsolului clădirii liceului; 

- înlocuirea conductei de alimentare cu apă de la sala de sport; 

- înlocuirea mobilierului școlar din patru săli de clasă din internat și reparații la sălile 

respective (vopsit și zugrăvit); 

- demolarea zidului despărțitor dintre sălile de clasă nr. 4 și nr. 5 din internat pentru realizarea 

unei săli de clasă mai spațioase și reparații la pereți prin tencuire, gletuire, zugrăvire, vopsire 

și  montarea de parchet. 

 

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

 
Funcția Număr 

posturi 
Număr persoane 

Îngrijitor 6 6 
Spălătoreasă 1 1 
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Muncitor 2 2 
Paznic de noapte 2 2 

 

 

 

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 2019/2020, 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. 

 

V.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 7.00 – 21.00. 

 

IV.8. ELEVII 
 

IV.8.1. IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR DEMOGRAFICE 
 

 

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 2019 

Ultima medie  
de admitere 

din anul 2018 
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Umanist Filologie 28 28 Invatamant de zi - 
8,16 7,97 

Umanist Filologie 28 28 Invatamant de zi 
Limba 

engleza 
8,24 8,22 

Real Matematică-Informatică 56 56 Invatamant de zi - 
8,75 8,44 

Real Matematică-Informatică 28 28 Invatamant de zi 
Limba 

engleza 
9,41 7,67 

Real Ştiinţe ale Naturii 28 28 Invatamant de zi - 
7,90 9,09 

Umanist Ştiinţe Sociale 28 28 Invatamant de zi - 
7,74 7,82 

 
IV.8.3. ŞCOLARIZAREA 
 

 

În anul școlar 2019 – 2020, Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” funcționează cu 
un număr de 37 de clase, după cum urmează: 
- 9 clase de gimnaziu, cu un efectiv de 260 elevi; 
- 28 clase de liceu, cu un efectiv de 848 elevi. 

Efectivele de elevi care frecventează cursurile Colegiului Național ”Gheorghe 
Țițeica” în anul școlar 2019 – 2020: 

 
 

Perioada Gimnaziu Liceu Total 
Începutul anului școlar 
2019-2020 

 

               260 

 

              848 
 

            1108 

Sfârșitul semestrului I, 
an școlar 2019 - 2020 261 846 1107 

 

 

IV.8.4. MIȘCAREA ELEVILOR 

 
Statisticile arată că pe parcursul semestrului I, un elev de gimnaziu s-a transferat la 

școala nostră și doi elevi de liceu s-au transferat la alte școli din județ.   
 

ANUL ȘCOLAR 
2019/2020 

SFÂRȘITUL 
SEMESTRULUI I 

Elevi 
inscrisi la 
inceput de 

an 

Elevi ramasi 
la sfarsitul 

semestrului 
Miscarea elevilor 

1 2 3 

Total Total 
Plecati 
in judet 

Plecati in 
alt judet 

Veniti 
din  

Veniti 
din alt 

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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judet judet 

Cls V-VIII 260 261 0 0 1 0 

  5A 30 30         

  5B 27 28     1   

  6A 27 27         

  6B 26 26         

  7A 25 25         

  7B 30 30         

  8A 31 31         

  8B 31 31         

  8C 33 33         

L 
I 
C 
E 
A 
L 

Z 
I 

TOTAL IX - 
XII 

848 846 2 0 0 0 

Ciclu 
inferior: 

IX-X 411 409 2 0 0 0 

cls 
IX: 

197 195 2 0 0 0 

9A 28 28         

9B 28 26 2       

9C 28 28         

9D 27 27         

9E 28 28         

9F 29 29         

9G 29 29         

cls 
X: 

214 214 0 0 0 0 

10A 34 34         

10B 30 30         

10C 36 36         

10D 25 25         

10E 29 29         

10F 36 36         

10G 24 24         

Ciclu 
superior: 

X-XI 437 437 0 0 0 0 

cls 
XI: 

215 215 0 0 0 0 

11A 36 36         

11B 35 35         

11C 36 36         

11D 30 30         

11E 29 29         

11F 29 29         

11G 20 20         

cls 
XII: 

222 222 0 0 0 0 

12A 34 34         
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12B 32 32         

12C 35 35         

12D 31 31         

12E 32 32         

12F 25 25         

12G 33 33         

 
 

 

V.8.5. ABATERI DISCIPLINARE 
 

 Situația disciplinară este reflectată de notele la purtare acordate la sfârșitul semestrului 
I al anului școlar 2019 - 2020, precum şi de numărul sau gravitatea sancţiunilor aplicate 
elevilor. Nici un elev de gimnaziu nu fost sancționat cu scăderea notei la purtare. Doi elevi de 
liceu au fost sancționați cu scăderea notei la purtare pentru abateri disciplinare. Nici un elev de 
liceu nu a fost sancționat pentru absențe nemotivate. Nu s-au înregistrat exmatriculări sau 
eliminări de la cursuri.  
 
 
 

ANUL ȘCOLAR 2019/2020 
SFÂRȘITUL 

SEMESTRULUI I 

Elevi 
inscrisi 

la 
inceput 
de an 

Elevi 
ramasi la 
sfarsitul 

semestrului 

Elevi sanctionati 

Elevi cu 
abateri 

disciplinare 
Elevi eliminati Elevi exmatriculati Elevi cu notele scazute la purtare 

1 2 4 5 6 7 

Total Total 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 260 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  5A 30 30 
                        

  5B 27 28 
                        

  6A 27 27 
                        

  6B 26 26 
                        

  7A 25 25 
                        

  7B 30 30 
                        

  8A 31 31 
                        

  8B 31 31 
                        

  8C 33 33 
                        

L 
I 
C 
E 
A 
L 

Z 
I 

TOTAL IX - XII 848 846 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Ciclu 
inferior: 

IX-
X 

411 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

cls 
IX: 

197 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9A 28 28 
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9B 28 26 
                        

9C 28 28 
                        

9D 27 27 
                        

9E 28 28 
                        

9F 29 29 
                        

9G 29 29 
                        

cls 
X: 

214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10A 34 34 
                        

10B 30 30 
                        

10C 36 36 
                        

10D 25 25 
                        

10E 29 29 
                        

10F 36 36 
                        

10G 24 24 
                        

Ciclu 
superior: 

X-
XI 

437 437 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

cls 
XI: 

215 215 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

11A 36 36 
                1       

11B 35 35 
                        

11C 36 36 
                1       

11D 30 30 
                        

11E 29 29 
                        

11F 29 29 
                        

11G 20 20 2 2 
            2       

cls 
XII: 

222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

12A 34 34 
                        

12B 32 32 
                        

12C 35 35 
                        

12D 31 31 
                1       

12E 32 32 
                        

12F 25 25 
                        

12G 33 33 
                        

 
 
 

IV.8.6. REZULTATELE LA INVATATURA IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL ȘI 
LICEAL LA SFARȘITUL SEMESTRULUI I, AN ȘCOLAR 2019 - 2020 
Gimnaziu: 

ANUL ȘCOLAR 
2019/2020 

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 
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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 260 153 261 154 256 151 0 39 217 5 0 0 0 0 0 0 

Gimnaziu 

5A 30 23 30 23 30 23     30               

5B 27 14 28 15 28 15   4 24               

6A 27 17 27 17 26 17     26 1             

6B 26 19 26 19 25 18   1 24 1             

7A 25 9 25 9 24 9   5 19 1             

7B 30 14 30 14 30 14   9 21               

8A 31 22 31 22 31 22   1 30               

8B 31 15 31 15 31 15   6 25               

8C 33 20 33 20 31 18   13 18 2             

 

 

 

REPARTITIA PE MEDII LA NIVEL GIMNAZIAL - SEMESTRUL I,  AN ȘCOLAR 
2019-2020 

 

Medii Corigenți Situație 
școlară 

neîncheiată 

Total 
elevi 

5-6.99 7-8.99 
9-
10 

1  
obiect 

2  
obiecte 

Din motive 
medicale  

261 0 39 217 5 0 0 

 
 În semestrul I, an școlar 2019 – 2020, 14,94% din elevii de gimnaziu au obținut medii 
între 7 - 8,99, iar 83,14% au avut medii între 9,00 și 10,00. 1,91 % dintre elevi sunt corigenți la 
o disciplină de studiu.  
  
Rata de promovare a elevilor de gimnaziu la sfârșitul semestrului I, an scolar 2019 - 2020, 
este de 98, 08%.   

 

Liceu: 

ANUL ȘCOLAR 2019/2020 
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 
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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 848 490 846 490 833 486 0 183 650 9 2 0 0 0 2 1 

Ciclu 
inferior: 

IX-
X 

411 246 409 246 406 244 0 97 309 0 1 0 0 0 2 1 

cls 
IX: 

197 117 195 117 194 116 0 50 144 0 1 0 0 0 0 0 

9A 28 19 28 19 28 19   8 20               

9B 28 14 26 14 26 14   4 22               

9C 28 16 28 16 28 16   16 12               

9D 27 20 27 20 27 20   5 22               

9E 28 21 28 21 28 21     28               

9F 29 16 29 16 29 16   1 28               

9G 29 11 29 11 28 10   16 12   1           

cls 
X: 

214 129 214 129 212 128 0 47 165 0 0 0 0 0 2 1 

10A 34 24 34 24 34 24   7 27               

10B 30 24 30 24 28 23   2 26           2 1 

10C 36 27 36 27 36 27   10 26               

10D 25 19 25 19 25 19   9 16               

10E 29 16 29 16 29 16   3 26               

10F 36 11 36 11 36 11   6 30               

10G 24 8 24 8 24 8   10 14               

Ciclu 
superior: 

XI-
XII 

437 244 437 244 427 242 0 86 341 9 1 0 0 0 0 0 

cls 
XI: 

215 121 215 121 210 120 0 49 161 4 1 0 0 0 0 0 

11A 36 19 36 19 33 19   4 29 2 1           

11B 35 22 35 22 35 22   1 34               

11C 36 24 36 24 35 24   4 31 1             

11D 30 19 30 19 30 19   14 16               

11E 29 17 29 17 29 17   7 22               

11F 29 13 29 13 29 13   8 21               

11G 20 7 20 7 19 6   11 8 1             

cls 
XII: 

222 123 222 123 217 122 0 37 180 5 0 0 0 0 0 0 

12A 34 24 34 24 34 24     34               

12B 32 17 32 17 31 17     31 1             

12C 35 20 35 20 35 20   8 27               

12D 31 21 31 21 30 21   7 23 1             

12E 32 20 32 20 32 20   1 31               

12F 25 10 25 10 23 9   3 20 2             

12G 33 11 33 11 32 11   18 14 1             

 

 

 

REPARTITIA PE MEDII LA NIVEL LICEAL - SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2019-2020: 
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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 

846 833 0 183 650 9 2 0 0 0 2 

 
 În semestrul I, an școlar 2019 - 2020, 21,63% din elevii de liceu au obținut medii între 7 
- 8,99, iar 706,83% au avut medii între 9,00 și 10,00. 1,06% dintre elevi sunt corigenți la o 
disciplină de studiu, 0,02% sunt corigenți la două dicipline și 0,02% au situația neîncheiată la 
sfârșitul semestrului I. 
 

 Rata de promovare la clasele de liceu la sfârșitul semestrului I , an școlar 2019 
– 2020, este de 98,46%. 
 

 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 burse, 
după cum urmează: 
- 8 burse ”Bani de liceu”; 
- 40 burse de ajutor social ; 
- 150 burse de de merit; 
- 4 burse de performanță pentru elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale. 

 
IV.8.7. ABSENTEISM 
  

 
SITUAȚIA ABSENȚELOR LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I ANUL ŞCOLAR 2019/2020 

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

1 V A 7 7 0 

2 V B 66 66 0 

Total clasa a V-a 73 73 0 

3 VI A 43 43 0 

4 VI B 102 102 0 

Total clasa a VI-a 145 145 0 

5 VII A 197 177 20 

6 VII B 361 361 0 

Total clasa a VII-a 558 538 20 

7 VIII A 53 53 0 

8 VIII B 227 168 59 
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9 VIII C 215 164 51 

Total clasa a VIII-a 495 385 110 

10 IX A 173 155 18 

11 IX B 102 102 0 

12 IX C 207 136 71 

13 IX D 116 116 0 

14 IX E 38 38 0 

15 IX F 61 61 0 

16 IX G 68 42 26 

Total clasa a IX-a 765 650 115 

17 X A 321 268 53 

18 X B 734 714 20 

19 X C 242 218 24 

20 X D 264 185 79 

21 X E 68 49 19 

22 X F 158 148 10 

23 X G 203 157 46 

Total clasa a X-a 1990 1739 251 

24 XI A 396 278 118 

25 XI B 305 176 129 

26 XI C 579 454 125 

27 XI D 93 47 46 

28 XI E 86 44 42 

29 XI F 199 154 45 

30 XI G 203 100 103 

Total clasa a XI-a 1861 1253 608 

31 XII A 315 313 2 

32 XII B 550 480 70 

33 XII C 934 791 143 

34 XII D 648 479 169 

35 XII E 340 340 0 

36 XII F 277 176 101 

37 XII G 1330 1207 123 

Total clasa a XII-a 4394 3786 608 

Total general 10281 8569 1712 
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V.  RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
 
Obiective: 
1. Gestionarea eficientă a  resurselor existente. 
2. Continuarea demersurilor pentru obţinerea resurselor financiare pentru reabilitarea 
localului şcolii. 
3. Dezvoltarea parteneriatului şcoală - autorităţile publice locale în vederea achiziţionării de 
mobilier. 
4. Depunerea proiectelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor materiale şi umane. 
5. Dezvoltarea resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educaţional: 
amenajare laboratoare. 
 

V.1. BAZA MATERIALĂ 
 

V.1.1. SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 
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, utilizate  permanent  în 
activitatea didactică. 
 Liceul dispune de tehnică de birotică: 3 copiatoare funcţionale, 3 televizoare, 6 
videoproiectoare cu ecrane de proiecţie. 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. 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. 
  

 

V.2. RESURSE FINANCIARE 
 

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

 
 In anul scolar 2019 - 2020 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 2019 - 2020, 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. 
 

 

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; 
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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. 

 

VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 

VII.1. INSTRUMENTE DE EVALUARE A CALITĂȚII SERVICIILOR 

EDUCAȚIONALE ȘI A GRADULUI DE SATISFACȚIE A BENEFICIARILOR 

Corpul profesoral și echipa managerială din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” 
înțeleg că educaţia de calitate este orientată spre rezultate. Rezultatele, înţelese în termeni 
de „valoare adăugată“ şi de „valoare creată“ sunt cele care definesc, cel mai bine, calitatea şi 
excelenţa. În scopul măsurării gradului de satisfacție a beneficiarilor educației și al calității 
serviciilor educaționale, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a aplicat procedurile 
elaborate în școală.  

Din chestionarele aplicate beneficiarilor educației și părinților și din întâlnirile informale 
cu părinții, elevii și cadrele didactice, echipa managerială a tras următoarele concluzii: 
- educaţia oferită de Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” este centrată pe beneficiarii 
serviciilor educaţionale; profesorii din colegiul nostru înțeleg nevoile actuale și de viitor ale 
elevilor și într-o mare măsură au reușit să le îndeplinească cererile;  
- Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” este o instituție responsabilă iar responsabilitatea 
socială este fundamentul managementului calității organizației noastre;  
- educația oferită de instituția noastră este o educație de calitate deoarece este orientată spre 
rezultate. Rezultatele obținute de elevii noștri la olimpiadele și concursurile școlare și la 
examenele naționale dovedesc din plin acest lucru; echipa managerială asigură unitatea și 
continuitatea scopurilor și a direcțiilor de dezvoltare a colegiului, realizând și menţinând un 
mediu favorabil pentru participarea la luarea deciziilor a tuturor celor interesaţi şi pentru 
realizarea obiectivelor organizaţionale; 
- prin politica educațională promovată, echipa managerială asigură participarea celor 
interesați într-o educație de calitate la valorizarea resursei umane deoarece implicarea și 
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este spre beneficiul instuției;  
- Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” promovează educația de calitate și prin parteneriatul 
strâns pe care îl are cu organizaţii și instituții, cu beneficiarii direcţi şi indirecţi de educaţie 
deoarece suntem conștienți că educația de calitate nu este doar apanajul școlii, ci a întregii 
comunități; 
- simulările organizate la nivelul instituției arată o bună pregătire a elevilor la toate disciplinele 
și o pregătire foarte bună la disciplinele la care elevii susțin examene naționale. 

Baza de date privind asigurarea internă a calității este actualizată sistematic și este 
asigurată transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi 
certificatele, diplomele şi calificările oferite. De asemenea, echipa managerială asigură 
funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 

CEAC a coordonat aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii, a elaborat raportul anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Colegiul 
Național ”Gheorghe Țițeica”, care a fost adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare 
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sau publicare, și a formulat propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei care au fost luate în 
considerare de către echipa managerială în stabilirea țintelor în PDI și a planului unic 
managerial. 

Monitorizarea întregii activităţi a fost făcută pe baza Planului activității de monitorizare 
și control al conducerii liceului, 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.2. ACTIVITĂŢI DE MONITORIZARE 

Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:  

1) Pentru activitatea didactică:  
a. Asistenţe la ore efectuate de director, director adjunct şi şefii de catedre;  
b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a 
acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 
 c. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor 
necesare în activitatea acestora;  
d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;  
e. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina 
elevilor;  
 

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:  

a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar 
contabil;  
b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;  
c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;  
d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei.  

A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor 
didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional. Măsurile 
aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:  

1) Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului 
Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;  

2) Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice 
desemnate de Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului 
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Municipiului Drobeta Turnu Severin şi părinţilor. La toate şedinţele Consiliului de Administraţie 
a participat reprezentantul sindicatului din unitatea de învăţământ;  

3) Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor şi a Consiliului 
Reprezentativ al Părinţilor 

 

VII.3. 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. 

În general, termenele 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. 
 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 
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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. 
 Înainte de începerea anului școlar 2019 - 2020, 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 




