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I. Contextul legislativ, politic-institutional, social-economic, cultural si ecologic cu conexiuni în domeniul educatiei 
 
Context politic 
 
Activitatea desfasurata de intregul personal din cadrul Colegiului National Emil RacoviŃă are ca fundament urmatoarele acte 
normative 

� Legea Educatiei nr. 1/2011 
� Metodologii de aplicare ale Legii 1/2011 
� Legea nr. 35 / 2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt 
� O.U.G. nr 34, 37 / 2009, privind asigurarea calitatii educatiei nr.75/12.07.2005 

� Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 
� O.M.Ed.C. nr.5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuarii studiilor după finalizarea învatamântului obligatoriu 
� Ordinul MECI nr. 5220 /29.08. 2011 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a calendarului admiterii în 

învăŃământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013 –2014 
� Ordinul MECI nr. 5097 / 2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăŃământul preuniversitar 

secundar inferior, ciclul gimnazial 
� Strategie de descentralizare a învatamântului preuniversitar aprobata prin Memorandum în Sedinta de Guvern din 20 martie 2005 

� Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 81 / 2006 
� O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 privind la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenta în unitatile de 

învatamânt preuniversitar. 
� Programul de EducaŃie şi Formare pe parcursul întregii vieŃi, 2007-2013: Comenius, 
� Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet – Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004; 

Ministerul   EducaŃiei,    Cercetării şi Tineretului - Organismul intermediar POS DRU – Instrumente Structurale ale Politicii de 

Coeziune 
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Context  economic 
Contextul economic ofera unele optiuni privind diversificarea ofertei de educationale adaptată cerinŃelor de pe piaŃa muncii.  

Context  social  
InserŃia socio-profesională (scăderea nivelului şomajului în rândul tinerilor), constitue o preocupare majora in perspectiva  

Context tehnologic  

Utilizarea mai buna a bazei de care dispunem, inclusiv largirea si dezvoltarea bazei tehnologice si in anul 2014-2015.  

Context ecologic 
Implicarea personalului, elevilor a parintilor si comunitatii locale in rezolvare unor probleme prind consumul de energie 
Dezvoltarea societatii de consum face cu atat mai necesara implicarea comunitatilor si a scolii ca parte a acestora in adoptarea si promovarea 

unor politici educationale in domeniul ecologic. 
 

II. Analiza institutionala: Analiza SWOT 
 
 

Puncte tari Puncte slabe 

- personal didactic calificat în proporŃie de 100% 

- ponderea cadrelor didactice titulare  cu gradul didactic I 

- relaŃiile interpersonale(profesor-elev, conducere-subalterni, 
profesori-părinŃi, profesori-profesori) existente favorizează crearea 
unui climat educaŃional deschis, stimulativ 

- starea corespunzătoare  a spaŃiilor din scoala, inclusiv obŃinerea 
autorizaŃiei sanitare 

-existenŃa cabinetelor, laboratoarelor, sala de gimnastică,  

- cabinet de consiliere psihopedagogică 

Oferta nediversificată de optionale( CDŞ), urmare  numărului 
restrâns de clase la acelaşi an de studiu ; 
- resurse umane- disfuncŃii în activitatea unor cadre didactice faŃă 
de solicitările elevilor şi părinŃilor 

slaba motivare datorită salariilor 
-conservatorismul şi rezistenŃa la schimbare a unor cadre didactice 
- dificultatea in a lucra pe grupe la inot si limba engleza datorita 
lipsei spatiului si a fondurilor financiare 
-participarea necorespunzătoare a părinŃilor la toate problemele 
şcolii 

- lipsa unor programe interdisciplinare, 
- gestionarea indacvata a unor conflicte intre profesori si 
elevi,profesori-parinti 
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-disponibilităŃile financiare extrabugetare 

-semiintenat 

-clase cu program sportiv 

- implicarea profesori in directia imbunatatirii performantelor la 
invatatura ale  elevilor prin activitati remediale desfasurate in 
timpul liber, pregatirea suplimentara pentru examenele nationale; 
 - implicarea elevilor intr-un numar mare de concursuri 
scolare,proiecte si activitati extrascolare 
-Multitudinea  activităŃilor extraşcolare : serbări/ activitati pentru 

marcarea evenimentelor culturale, istorice şi religioase, vizite si 
colaborari cu partenerii consacrati, vizionări de spectacole etc. 
 

 

-frecventa slaba in randul unor elevi din clasele de liceu; 
-utilizarea inadecvata, de catre unele cadre didactice, a timpului 
cosacrat orelor de curs ; 

-distrugerea mobilierului scolar 

Oportunitati  Amenintari 
Identificarea oportunităŃilor de formare a cadrelor didactice. 
-întâlniri frecvente între cadrele didactice şi părinŃii elevilor 
-descentralizare şi autonomie instituŃională 
-parteneriat cu comunitatea locală 
-disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituŃii de a veni în 
sprijinul şcolii  

- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind 
desfăşurarea de activităŃi comune părinŃi-profesori-elevi 
-oportunităŃile oferite de liceu pentru copii şi tinerii care fac sport 
de performanŃă. 
-utilizarea catalogului electronic 

-Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinŃele şi 
solicitărilor părinŃilor şi elevilor poate scădea motivaŃia acestora 
pentru învăŃare precum şi interesul pentru această. 
-Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor opŃiunilor 
beneficiarilor.  
-Plata chiriei la bazin şi participarea la competiŃii sportive poate 

constitui o problemă . 
  - scăderea motivaŃiei şi interesului pentru activităŃile profesionale 
-scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor 
profesori  
-alocarea unui timp insuficient din partea părinŃilor faŃă de 
problemele copiilor. 

resursele financiare insuficiente pentru întreŃinerea spaŃiilor 
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problema relaŃiilor de parteneriat 
-atenŃia acordată de părinŃi problemelor şcolii  
-problemele social economice din societate 

-slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităŃilor 
propuse de către instituŃiile partenere 

 

 
 

 

 

Masuri 

-actiuni de promovare intensa a  imaginii liceului (pliante, presa, legatura cu comunitatea).  
-Dezvoltarea site-ului liceului  

-Dezvoltarea si consolidarea structurii actuale a colegiului. 
- Diminuarea numarului de elvei cu probleme de frecventa si a scaderea semnificativa violenŃei din şcoală. 
- Strategie privind resursele de finantare extrabugetara 
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III.  Efectivele scolare 
 
1. Efectivele scolare, 2013-2014 
 

Nivel de 
invatamant 

Clasa Numar de 
clase 

Numar de 
elevi 

Forma de 
invatamant 

Limba de predare 

CP 
Cls. I 

2 
1 

73 zi romana 

Cls. a II-a 3 81 zi romana 
Cls. a III-a 3 59 zi romana 
Cls. a IV-a 3 65 zi romana 

Primar 

Total 12 278   
Cls. a V-a 2 55 zi romana 
Cls. a VI-a 2 56 zi romana 
Cls. a VII-a 2 53 zi romana 
Cls. a VIII-a 2 56 zi romana 

Gimnazial 

Total 8 220   
Cls. a IX-a 4 110 zi romana 
Cls. a X-a 4 109 zi romana Liceal (ciclul 

inferior) 
Total 8 219   
Cls. a XI-a 3 93 zi romana 
Cls. a XII-a 3 92 zi romana 
Total 6 185   

Liceal (ciclul 
superior) 

Total IX/XII 16 404   
TOTAL 34 902   
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Distributia efectivelor de elevi in anul scolar 2013-2014, în functie de filiera, profil / domeniu, specializare /calificare 
profesionala: 
 
 
 
Vocational-sportiv 

Nr. 
crt. 

Nivel de 
invatamant Clasa 

Specializare/ca
lificare 

profesionala 

Numar 
clase 

Numar 
elevi 

Cls. I 
A,  

Pprogram 
sportiv 

 
1 CP 44+29 

Cls. a II-a 
A, B, C 

Pprogram 
sportiv 

 
3 81 

Cls. a III-a 
A, B, C 

Pprogram 
sportiv 

 
3 59 

Cls. a IV-a 
A, B, C 

Pprogram 
sportiv 

 
3 65 

1 Primar 

TOTAL 12 278 
Cls. a V-a A Program sportiv 1 25 
Cls. a VI-a A Program sportiv 1 30 
Cls. a VII-a A Program sportiv 1 25 
Cls. a VIII-a A Program sportiv 1 26 

2 Gimnazial 

TOTAL 4 106 
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Cls. a IX-a A Program sportiv 2 47 
Cls. a X-a A Program sportiv 1 33 
Cls. a XI-a A Program sportiv 1 33 
Cls. a XII-a A Program sportiv 1 33 

3 Liceal 

TOTAL 5 146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engleza intensiv 
 

Nr. 
crt. 

 
Nivel de invatamant Clasa 

Specializ
are/calific

are 
profesion

ala 
 

Numar 
clase 

Numar 
elevi 

 

Cls. a V-a B Intensiv 
engleza 1 30 

Cls. a VI-a B Intensiv 
engleza 1 25 

1 Gimnazial 

Cls. a VII-a B Intensiv 
engleza 1 28 
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Cls. a VIII-a 
B,  

Intensiv 
engleza 1 30 

TOTAL 4 113 

Cls. a IX-a B Intensiv 
engleza 1 32 

Cls. a X-a B Intensiv 
engleza 1 29 

Cls. a XI-a B Intensiv 
engleza 1 33 

Cls. a XII-a B Intensiv 
engleza 1 34 

2 Liceal 

TOTAL 4 128 
 
 
 

Matematica - informatica 

Nr. 
crt. 

 
Nivel de invatamant Clasa 

Specializ
are/calific

are 
profesion

ala 
 

Numar 
clase 

Numar 
elevi 

 

Cls. a IX-a C, Mate-Info. 1 30 
Cls. a X-a C,D Mate-Info 2 49 
Cls. a XI-a C,  Mate-Info 1 27 
Cls. a XII-a C Mate-Info 1 25 

1 Liceal 

TOTAL 5 131 
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IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) 
 

1. Personal didactic de conducere 
Nume si prenume director: Prof. Motea Lină, vechime în învaŃamânt - 35 ani 
Nume si prenume director adjunct: Prof. Stoica Maria – 24 ani  
 
 
2. Personal Didactic 
IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) 
2. Personal Didactic 

Personal didactic angajat total primar Gimnazial şi 
liceal 

Cadre didactice titulare 52 10 42 

Cadre didactice suplinitoare / cu 
norma de bază în unitatea de 
învăŃământ 

6 3 3 

Cadre didactice suplinitoare cu 
completare 

7  7 
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DistribuŃia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 

Cu 
doctorat  

Cu 
gradul 

I 

Cu 
gradul 

II 

Cu 
definitiv
at 

Fără 
definitivat 

Număr 
personal 
didactic 
necalific
at 

DebutanŃi 

2 30 18 15 1 - - 
 

 

 

3. Personalul Didactic Auxiliar 

Total personal didactic auxiliar – 10 persoane. DistribuŃia personalului didactic auxiliar, în funcŃie de calificări: 

FuncŃia  Număr persoane  Calificarea (DA sau 
NU)  

 administratori 
financiari     

3 DA 

 administratori 
patrimoniu   

1 DA 

 bibliotecar                        1 DA 

 laborant                1 DA 

 secretari     2 DA 
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analist programator 1 DA 

pedagog                       1 DA 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare: 92%. 

4. Personalul Nedidactic (Administrativ)  

Total personal nedidactic angajat: 8  
DistribuŃia personalului nedidactic angajat, în funcŃie de calificări: 

 

FuncŃia  
 

Număr 
persoane  

Calificarea (DA 
sau NU)  

Nr. Posturi 
vacante 

 magazineri 1 DA  

 ingrijitoare 5 DA  

 muncitor 1 DA 1 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare: 78%     
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V.Management 
 

 

INSPECTII 2013 – 2014 

1.InspecŃii tematice:  

 06.09.2013 – inspecŃie tematică insp. Şulea Roxana 

19.09.2013-  inspecŃie tematică insp. Şulea Roxana 

29.10.2013 – inspecŃie tematică insp. Şulea Roxana 

29.10.2013 – inspecŃie tematică insp. Şulea Roxana 

23.01.2014 – inspecŃie tematică insp. Şulea Roxana 

25.02.2014 – inspecŃie tematică insp. Şulea Roxana 

17.06.2014 – inspecŃie tematică – insp. Şulea Roxana 

2.InspecŃii tematice de specialitate: 

11.10.2013 – inspecŃie tematică de specialitate – insp.lb. română prof. Mihaela Daniela Cârstea  

11.12.2013 – inspecŃie tematică de specialitate – biologie- insp. prof.Camelia Afrim 
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3.Inspectii grade didactice: 

12.12.2013 – inspecŃie la clasa DuŃulescu Aida grad didactic definit. Insp. Şulea R 

22.01.2014 – inspecŃie curenta gr.I Nagy Diana –metodist prof. Macovei Mihaela 

27.02.2014 – inspecŃie curentă gr. II ChiriŃă Sorina – metodist Anghel Gabriela 

07.03.2014 – inspecŃie la clasa grad. Did. definit. Dutulescu Aida –insp. Şulea R 

11.03.2014 – inspecŃie speciala gr.II Chircă Mihaela  - insp. Faur Cristiana 

14.03.2014 – inspecŃie curentă gr. I Vlad Marinela – metodist Matache Claudia 

17.03.2014 – inspecŃie curentă gradul I Gheorghe Natalia –metodist prof. Rontescu Iulian 

19.03.2014 – inspecŃie curentă gradul I Mirea Liviu  - metodist prof. Drăguşanu Adrian 

25.03.2014 – inspecŃie curentă gradul II TărŃăleanu C – metodist  prof.Dicu Laura 

29.05.2014 – inspecŃie curentă gradul II ChiriŃă Sorina – metodist prof. Anghel G 

4.Alte inspectii 

25.06.2014 -  inspecŃie monitorizare Evaluare NaŃională –inp. Scolar Lazlo Ioana 

27.0.62014 – inspecŃie monitorizare Bacalaureat  Centru Evaluare- insp. Ionescu Emilia Alina 
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VI. Curriculum 

 
 

VI.1Situatia la invatatura la sfarsitul anului scolar 2013-2014 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nr. total înscrişi la începutul. 
anului  Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului Elevi promovaŃi Din care: promovaŃi pe medii CorigenŃi la: 

Cu 
sit.şcolara 

neînch.  

clasa 
total    total    total    5-6,99 7--

8,99 9-10 1 
obiect 

2 
obiecte 

3 
obiecte 

4 
obiecte 

> 4 
obiecte total  

 

0-1 22    24    24                        
0-2 22    23    23                        

total 
cls. 0 44    47    47                       

 
I - A 29    29    28                    1   
total 
cls. I 29    29    28    0 0 0 0 0 0 0 0 1  

 
II - A 26    26    26                        
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II - B 27    27    27                        
II - C 27    27    27                        
total 
cls.II 80    80    80    0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
III - A 22    19    17          1         1    
III - B 19    19    19                         
III - C 20    19    19                           
total 

cls. III 61    57    55    0 0 0 1 0 0 0 0 1  
 

IV - A 22    22    22                        
IV - B 20    20    20                        
IV - C 23    23    23                        
total 
cls.IV 65    65    65    0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Total 0 

- IV 279    278    275    0 0 0 1 0 0 0 0 2  
 

din care                   
cls   I 29    29    28    0 0 0 0 0 0 0 0 1  

 
din care                   
cls   IV 65    65    65    0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

V - A 25    26    26 100     12 14               
V - B 30    29    29 100     11 18               
total 
cls.V 55    55    55    0 23 32 0 0 0 0 0 0  

 
VI - A 30    31    29 94     20 9 2              
VI - B 26    25    21 84     12 9 1   3          
total 
cls.VI 56    56    50    0 32 18 3 0 3 0 0 0  

 
VII - A 26    26    26 100     19 7               
VII - B 28    27    16 60     11 5 4 6   1       

total 
cls.VII 54    53    42    0 30 12 4 6 0 1 0 0   

VIII - A 26    25    25 100       15 11               
VIII - B 30    31    29 100     5 16 8 2             

total 
cls.VIII 56    56    54    5 31 19 2 0 0 0 0 0  
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Total V - 
VIII 221    220    201    5/2% 116 81/37% 9 6 3 1 0 0  

 
din care                   
cls   V 55    55    55    0 23 32 0 0 0 0 0 0   

din care                   
cls   VIII 56    56    54    5 31 19 2 0 0 0 0 0   

IX - A 20    20    13 65   5 7 1 4 3            
IX - B 32    32    29 91     1 28 0 3 0            
IX - C 30    29    21 73       20 1 6 2            
IX - D 28    28    21 75     2 16 4 5 1       1    
total 
cls.IX 110    109    84    8 71 6 18 6 0 0 0 1  

 
X - A 33    33    21 64   3 14 4 5 4       2   
X - B 29    32    25 78     19 6 4 2       1   
X - C 25    23    19 83     19   4              
X - D 24    25    22 88     22   2 1            
total 
cls.X 111    113    87    3 74 10 15 7 0 0 0 3   

din care 
cls.IX-X 221    222    171    11 145 16 33 13 0 0 0 4   
XI - A 32    33    30 91       27 3 3             
XI - B 33    33    30 91       22 8 2         1   
XI -C 26    26    20 77     3 15 2 3 3           
total 
cls.XI 91    92    80    3 64 13 8 3 0 0 0 1   

XII - A 33    32    25 79   1 21 3 3 3       1   
XII - B 34    34    31 92     23 8   2       1   
XII - C 25    24    21 88     18 3 1 2           

tota 
cls.XIIl 92    90    77    1 62 14 4 7 0 0 0 2   

din care 
cls. XI-XII 183    182    157    4 126 27 12 10 0 0 0 3   
total IX-

XII 404    404    328    15/8 271 43/11% 45 23 0 0 0 7    

Total 
general 904    902    804 90 99  20 387 124/14 55 29 3 1 0 9  
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VI.2SITUAłIA STATISTICĂ  LA  ȘFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR   2013 - 2014 

            

Elevi rămaşi la sfârşitul anului Elevi promovaŃi Din care: promovaŃi pe medii 

clasa 
total    total    5-6,99 7--8,99 9-10 

0-1 24    24            
0-2 23    23            

total 
cls. 0 47    47          

I - A 29    28          
total 
cls. I 29    28    0 0 0 

II - A 26    26          
II - B 27    27          
II - C 27    27          
total 
cls.II 80    80    0 0 0 

III - A 19    17          
III - B 19    19          
III - C 19    19          
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total 
cls. III 57    55    0 0 0 

IV - A 22    22          
IV - B 20    20          
IV - C 23    23          
total 
cls.IV 65    65    0 0 0 

Total 0 - 
IV 278    275  8 5 0 0 0 

din care                   
cls   I 29    28  6 4 0 0 0 

din care                   
cls   IV 65    65  1 0 0 0 0 

V - A 26    26        12 14 

V - B 29    29        11 18 
total 
cls.V 55    55  0 0 0 23 32 

VI - A 31    29        20 9 
VI - B 25    21        12 9 
total 
cls.VI 56    50  0 0 0 32 18 

VII - A 26    26        19 7 
VII - B 27    16        11 5 

total 
cls.VII 53    42  0 0 0 30 12 

VIII - A 25    25        15 11 
VIII - B 31    29      5 16 8 

total 
cls.VIII 56    54  0 0 5 31 19 

Total V - 
VIII 220    201  0 0 5 116 81 

din care                   
cls   V 55    55  0 0 0 23 32 

din care                   
cls   VIII 56    54  0 0 5 31 19 

IX - A 20      13      5 7 1 

IX - B 32    29      1 28 0 
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IX - C 29    21        20 1 
IX - D 28    21      2 16 4 
total 
cls.IX 109    84  0 0 8 71 6 

X - A 33    21      3 14 4 
X - B 32    25        19 6 
X - C 23    19        19   
X - D 25    22        22   

total cls.X 113    87  0 0 3 74 10 

din care 
cls.IX-X 222    171  0 0 11 145 16 

XI - A 33    30        27 3 

XI - B 33    30        22 8 

XI -C 26    20      3 15 2 
total 
cls.XI 92    80  0 0 3 64 13 

XII - A 32    25      1 21 3 
XII - B 34    31        23 8 
XII - C 24    21  1 0   18 3 

tota 
cls.XIIl 90    77  1 0 1 62 14 

din care 
cls. XI-XII 182    157  1 0 4 126 27 

total IX-XII 404    328  1 0 15 271 43 

Total 
general 902    804 89% 9 5 20 387 124/99% 
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VI.3 FrecvenŃa elevilor in anul scolar 2013-2014 

 
2012-2013 

PRIMAR  GIMNAZIAL  LICEAL  

Total elevi Total absente, 
din care motivate nemotiv

ate 
Total 
elevi 

Total 
absente, din 

care 
motivate Nemoti

vate 
Total 
elevi 

Total absente, 
din care motivate nemotivate 

264/251 1541/2664 1416/2
306  239/2

56 

 
9561(40)/E

LEV 
11067(43/e

lev) 
 
 

8015 
8732  391 

336 

33632(86)/E
LEV 

 
31382(93/ele

v) 
103/elev in 
2010-2011 

28098 
24253 

 
 
 
 
 
 
 

7129 

2013-2014 
 
 

278 1005 809 196 220 6644 4581 2063 404 31843/79 26790 
5053 

 
 

Total general    902     39492/44 32180/36 7312/8 
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VI.4 SITUAłIA STATISTICĂ  LA  ȘFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR   2013 - 2014 

           

Nr. total înscrişi la începutul. anului  Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului absente  

clasa 
total    total    total motivate nemotivate 

0-1 22    24         
0-2 22    23         

total 
cls. 0 44    47         

I - A 29    29    264 125  
total 
cls. I 29    29    264 125  

II - A 26    26    46 46  
II - B 27    27    68 42  
II - C 27    27    301 301  
total 
cls.II 80    80    415 389  
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III - A 22    19    76 76  
III - B 19    19    50 47  
III - C 20    19    48 29  
total 

cls. III 61    57    174 152  

IV - A 22    22    129 129  
IV - B 20    20    8 8  
IV - C 23    23    15 6  
total 
cls.IV 65    65    152 143  

Total 0 
- IV 279    278    1005 809 196/0.7 

din 
care    
cls   I 

29    29    264 125  

din 
care                   

cls   IV 
65    65    152 143  

V - A 25    26    190 87  
V - B 30    29    372 191  
total 
cls.V 55    55    562 278  

VI - A 30    31    670 432  
VI - B 26    25      942 517  
total 
cls.VI 56    56    1612 949  

VII - A 26    26    1232 911  
VII - B 28    27    2447 1869  
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total 
cls.VII 54    53    3679 2780  

VIII - A 26    25    791 574  
VIII - B 30    31           
total 

cls.VIII 56    56    791 574 

Total V 
- VIII 221    220    6644 4581 2063/9 

din 
care                   

cls   V 
55    55    562 278  

din 
care                   
cls   
VIII 

56    56    791 574  

IX - A 20    20    2276/113 1507/  
IX - B 32    32    1118/35 837/  
IX - C 30    29    1235/43 1023/  
IX - D 28    28    4589/163 4173/  
total 
cls.IX 110    109    9218 7540  

X - A 33    33    4881/148 3796/  
X - B 29    32    2659/83 2425/  
X - C 25    23    1216/53 852/  
X - D 24    25    791/31 618/  
total 
cls.X 111    113    9547 7691  

din 
care 221    222    18765 15231  
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cls.IX-
X 

XI - A 32    33    4855/147 4107/  
XI - B 33    33    1500/45 1500/  
XI -C 26    26          
total 
cls.XI 91    92    6355 5607  

XII - A 33    32    3790/118 3312/  
XII - B 34    34    1151/33 1048/  
XII - C 25    24    1782/74 1592/  
tota 

cls.XIIl 92    90    6723 5952  

din 
care 

cls. XI-
XII 

183    182    13078 11559  

total 
IX-XII 404    404    31843/79 26790/66 5053/12,5 

Total 
general 904    902    39492/44 32180/36 7312/8 

 
 

 
 
 

VII.                                          BURSE  2013-2014 
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In anul scolar 2013-2014 a fost constituita comisia pentru acordarea burselor scolare si comisii pentru aplicarea programelor 
guvernamentale “200 Euro pentru un calculator” si “Bani de liceu”. Comisiile mentionate cu o activitate prodigioasa  au fost  
coordonate de doamna director adjunct Stoica Maria . Bursele au fost acordate cu respectarea stricta a metodologiilor si cu grila 
aprobata de ISMB.  
                     
 
       

         

                  

   Cuantum burse sociale ( merit, studiu, ajutor social, ocazional ), pentru semestrul II al anului scolar 2013 - 
2014, in suma de 130 lei / luna / elev. 
                  

                  

  Categoria de bursa Numar burse aprobate, pe nivel de scolarizare     

    
TOTAL, 

DIN           

    CARE: Primar Gimnazial 
Liceu 

zi 

Scoala de 
arta si 
meserii  

    

  A.Burse de Performanta 64   22 42       

  B. BURSE DE MERIT 78   43 35       

  C. BURSE DE STUDIU 12   4 8       

  D. BURSE DE AJUTOR 76 35 18 23     

  SOCIAL, total din care:               

  

D.1. ORFANI SAU 
BOLNAVI TBC 

13 2 5 6       

  D.2. MEDIU RURAL 2     2       

  D.3. VENITURI MICI 61 33 13 15       

  D.4 COPII ORFANI 0 0           
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BURSE DE AJUTOR 
SOCIAL OCAZIONALE 

              

 TOTAL ( A+B+C+D ) 230 35 87 108     

         

         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
VIII              Rezultatele scolare la examenele nationale 2014 
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VIII.1 Situatia candidatilor la examenul de evaluare nationala, 77% 
             
             

Din care cu medii: Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Nr. 
elevi 

reusiti 5 - 
6,99 

6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 10 

Zi 56 56 0 0 13 43 11 10 11 7 4 0 

TOTAL 56 56 0 0 13 43 11 10 11 7 4 0 

 
Situatia candidatilor la examenul de evaluare nationala 

              
              

Din care cu note 

Fo
rm

a 
de

 
in

va
ta

m
an

t 

Disciplina Fe
l 

ex
am

in
ar

e 
 

(s
cr

is
, 

co
m

pe
te

n
țe

) 

C
an

di
d

at
i 

in
sc

ri
si

 

C
an

di
d

at
i 

re
us

iti
 

5 - 5.99  
Incepator 

6 - 
6.99  

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 
9.99 10 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 

Numar 
candidati 
eliminati 
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Calif. Mediu  - 

Zi Română Scris 56 49 15 11 14 6 3 0 7 0 0 

TOTAL ROMANA-87.5% 29 49 15 11 14 6 3 0 7 0 0 

Zi Matematică Scris 56 41 9 8 8 12 3 1 15 0 0 

TOTAL MATEMATICĂ-
74% 

56 41 9 8 8 12 3 1 15 0 0 

 
2013-2014   SESIUNEA IUNIE - IULIE            

VIII.2  Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 

Din care cu note 

Fo
rm

a 
d

e 
in

va
ta

m
an

t 

T
ip

ul
 p

ro
b

ei
 

(o
b

lig
at

or
iu

 s
au

 la
 

al
eg

er
e)

 

In
iti

al
a 

pr
o

be
i 

Disciplina 

F
el

 e
xa

m
in

ar
e 

 
(s

cr
is

, 
co

m
p

et
en

țe
) 

C
an

di
d

at
i i

ns
cr

is
i 

C
an

di
d

at
i r

eu
si

ti 

5 - 5.99  
Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
 - 10 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 

Numar 
candidati 
eliminati 

Zi Obligatorie A) Limba română Competențe 73 73 
(100%) 0 (0%) 1 

(1,37%) 
11 

(15,07%) 
61 

(83,56%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba A) 73 73 
(100%) 0 (0%) 1 

(1,37%) 
11 

(15,07%) 
61 

(83,56%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Obligatorie C) Limba engleză Competențe 72 72 
(100%) 

7 
(9,72%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 65 

(90,28%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Obligatorie C) Limba 
franceză Competențe 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba C) 73 73 
(100%) 

8 
(10,96%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 65 

(89,04%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Obligatorie D) Competențe 
digitale Competențe 73 73 

(100%) 
2 

(2,74%) 
6 

(8,22%) 
43 

(58,9%) 
21 

(28,77%) 
1 

(1,37%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba D) 73 73 
(100%) 

2 
(2,74%) 

6 
(8,22%) 

43 
(58,9%) 

21 
(28,77%) 

1 
(1,37%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Obligatorie E)a) Limba română Scris 73 68 
(93,15%) 

26 
(38,24%) 

14 
(20,59%) 

15 
(22,06%) 

10 
(14,71%) 

3 
(4,41%) 0 (0%) 5 

(6,85%) 0 (0%) 0 (0%) 
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TOTAL proba E)a) 73 68 
(93,15%) 

26 
(38,24%) 

14 
(20,59%) 

15 
(22,06%) 

10 
(14,71%) 

3 
(4,41%) 0 (0%) 5 

(6,85%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Obligatorie E)c) Istorie Scris 52 50 
(96,15%) 

11 (22%) 7 (14%) 12 (24%) 13 (26%) 5 (10%) 2 (4%) 2 
(3,85%) 

0 (0%) 0 (0%) 

Zi Obligatorie E)c) Matematică Scris 21 14 
(66,67%) 7 (50%) 3 

(21,43%) 
3 

(21,43%) 
1 

(7,14%) 0 (0%) 0 (0%) 7 
(33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)c) 73 64 
(87,67%) 

18 
(28,12%) 

10 
(15,62%) 

15 
(23,44%) 

14 
(21,88%) 

5 
(7,81%) 

2 
(3,12%) 

9 
(12,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 19 19 
(100%) 

1 
(5,26%) 

5 
(26,32%) 

4 
(21,05%) 

6 
(31,58%) 

2 
(10,53%) 

1 
(5,26%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alegere E)d) Chimie Scris 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alegere E)d) Economie Scris 6 6 (100%) 0 (0%) 1 
(16,67%) 3 (50%) 2 

(33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alegere E)d) Fizică Scris 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alegere E)d) Geografie Scris 35 34 
(97,14%) 0 (0%) 2 

(5,88%) 
12 

(35,29%) 
11 

(32,35%) 
8 

(23,53%) 
1 

(2,94%) 
1 

(2,86%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alegere E)d) Logică și 
argumentare Scris 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alegere E)d) Psihologie Scris 5 5 (100%) 1 (20%) 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alegere E)d) Sociologie Scris 4 3 (75%) 1 
(33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 1 

(33,33%) 
1 

(33,33%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 73 69 
(94,52% 

3 
(4,35%) 

10 
(14,49% 

20 
(28,99% 

23 
(33,33% 

11 
(15,94% 

2 
(2,9%) 

4 
(5,48%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
 
 

PROMOTIE 2013-2014 SESIUNEA IUNIE - IULIE         
              
              
              
              

                      VIII.3 Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2014 
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Din care cu medii: 
Din care cu medii: Forma de 

invatamant 
Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi < 5 5 - 5.99 

Nr. elevi 
reusiti 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 73 73 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 18 

(24,66%) 
14 

(77,78%) 
4 

(22,22%) 
55 

(75,34%) 
19 

(34,55%) 
17 

(30,91%) 
14 

(25,45%) 
5 

(9,09%) 0 (0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 73 73 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 18 

(24,66%) 
14 

(77,78%) 
4 

(22,22%) 
55 

(75,34%) 
19 

(34,55%) 
17 

(30,91%) 
14 

(25,45%) 
5 

(9,09%) 0 (0%) 

 
 
 
 
 
 

VIII.4 Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat  2014 
              
              

Din care cu 
medii: Din care cu medii: Forma de 

invatama
nt 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. 
elevi 

prezen
ti 

Nr. elevi 
neprezenta

ti 

Nr. 
elevi 

elimina
ti 

Numar 
de 

candida
ti 

respinsi 
< 5 5 - 

5.99 

Nr. 
elevi 
reusit

i 6 - 6.99 7 - 
7.99 8 - 8.99 9 - 

9.99 10 
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Zi 3 3 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 
0 

(0%) 

3 
(100%

) 

1 
(33,33%

) 

0 
(0%) 

2 
(66,67%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

0 
(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

Frecvență 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 
0 

(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

TOTAL 3 3 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 
0 

(0%) 

3 
(100%

) 

1 
(33,33%

) 

0 
(0%) 

2 
(66,67%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOTIE 
2013-2014   SESIUNE SPECIALA          

              

VIII.5 Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat        2014 
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Din care cu note 

F
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m
a 

d
e 

in
va

ta
m

an
t 

Ti
pu

l p
ro

b
ei

 
(o

bl
ig

at
or

iu
 

sa
u 

la
 a

le
g

er
e)

 

In
iti

al
a 

pr
ob

ei
 

Disciplina 

Fe
l e

xa
m

in
ar

e 
 

(s
cr

is
, 

co
m

p
et

en
țe

) 

C
an

di
d

at
i 

in
sc

ri
si

 

C
an

di
d

at
i 

re
us

iti
 

5 - 5.99  
Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
 - 10 

Numar 

candidati 
respinsi

Zi Obligatorie A) Limba 
română Competențe 3 3 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%)

TOTAL proba A) 3 3 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 

(0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie C) Limba 
engleză Competențe 3 3 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 
(0%) 0 (0%)

TOTAL proba C) 3 3 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 

(0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie D) Competențe 
digitale Competențe 3 3 

(100%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%)

TOTAL proba D) 3 3 
(100%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie E)a) Limba 
română Scris 3 3 

(100%) 0 (0%) 1 
(33,33%) 0 (0%) 1 

(33,33%) 
1 

(33,33%) 
0 

(0%) 0 (0%)

TOTAL proba E)a) 3 3 
(100%) 0 (0%) 1 

(33,33%) 0 (0%) 1 
(33,33%) 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie E)c) Istorie Scris 3 3 
(100%) 0 (0%) 1 

(33,33%) 
1 

(33,33%) 
1 

(33,33%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%)

TOTAL proba E)c) 3 3 
(100%) 0 (0%) 1 

(33,33%) 
1 

(33,33%) 
1 

(33,33%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%)
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Zi Alegere E)d) Geografie Scris 3 3 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 

(66,67%) 
1 

(33,33%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%)

TOTAL proba E)d) 3 3 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 

(66,67%) 
1 

(33,33%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotia 2013-2014 SESIUNEA 
AUGUST - SEPTEMBRIE          

              

VIII.6. Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2014 

              
              

Din care cu note 

Fo
rm

a 
d

e 
in

va
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m
an

t 

Ti
pu

l p
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b
ei

 
(o
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g
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e)
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a 
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Disciplina 

Fe
l e
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m

in
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e 
 

(s
cr
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, 

co
m

p
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țe

) 

C
an

di
d

at
i 

in
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ri
si

 

C
an

di
d

at
i 

re
us

iti
 

5 - 5.99  
Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
 - 10 

Numar 
de 

candidati 
respinsi

Zi Obligatorie A) Limba română Competențe 29 29 
(100%) 0 (0%) 4 

(13,79%) 
12 

(41,38%) 
13 

(44,83%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%)

TOTAL proba A) 29 29 
(100%) 0 (0%) 4 

(13,79%) 
12 

(41,38%) 
13 

(44,83%) 0 (0%) 0 
(0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie C) Limba engleză Competențe 29 29 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 29 

(100%) 
0 

(0%) 0 (0%)



35 

 

TOTAL proba C) 29 29 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 29 

(100%) 
0 

(0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie D) Competențe 
digitale Competențe 29 29 

(100%) 6 (20,69%) 5 
(17,24%) 

15 
(51,72%) 2 (6,9%) 1 

(3,45%) 
0 

(0%) 0 (0%)

TOTAL proba D) 29 29 
(100%) 6 (20,69%) 5 

(17,24%) 
15 

(51,72%) 2 (6,9%) 1 
(3,45%) 

0 
(0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie E)a) Limba română Scris 29 27 
(93,1%) 18 (66,67%) 7 

(25,93%) 1 (3,7%) 1 (3,7%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (6,9%)

TOTAL proba E)a) 29 27 
(93,1%) 18 (66,67%) 7 

(25,93%) 1 (3,7%) 1 (3,7%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (6,9%)

Zi Obligatorie E)c) Istorie Scris 17 14 
(87,5%) 8 (57,14%) 2 

(14,29%) 
3 

(21,43%) 1 (7,14%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (12,5%)

Zi Obligatorie E)c) Matematică Scris 12 4 
(33,33%) 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 

(66,67%)

TOTAL proba E)c) 29 18 
(64,29%) 11 (61,11%) 3 

(16,67%) 
3 

(16,67%) 1 (5,56%) 0 (0%) 0 (0%) 10 
(35,71%)

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 11 9 
(81,82%) 2 (22,22%) 2 

(22,22%) 
4 

(44,44%) 0 (0%) 1 
(11,11%) 0 (0%) 2 

(18,18%)
Zi Alegere E)d) Fizică Scris 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi Alegere E)d) Geografie Scris 12 8 
(66,67%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 4 

(33,33%)

Zi Alegere E)d) Psihologie Scris 3 2 
(66,67%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 

(33,33%)
Zi Alegere E)d) Sociologie Scris 2 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba E)d) 29 22 
(75,86%) 8 (36,36%) 4 

(18,18%) 
7 

(31,82%) 2 (9,09%) 1 
(4,55%) 0 (0%) 7 

(24,14%)
 
 
 
 
 

 
 
 
PROMOTIE 2013-2014 

 
 
SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE        
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VIII.7. Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat  2014 
              
              

Din care cu medii: 
Din care cu medii: Forma de 

invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi < 5 5 - 5.99 

Nr. elevi 
reusiti 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 
8.99 

9 - 
9.99 10 

Zi 29 28 
(96,55%) 1 (3,45%) 0 (0%) 19 

(67,86%) 
12 

(63,16%) 
7 

(36,84%) 
9 

(32,14%) 
4 

(44,44%) 
5 

(55,56%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 29 28 
(96,55%) 1 (3,45%) 0 (0%) 19 

(67,86%) 
12 

(63,16%) 
7 

(36,84%) 
9 

(32,14%) 
4 

(44,44%) 
5 

(55,56%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

     
                                          
 
 
 
 
 
 

VIII.8 Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat - 2014 



37 

 

     
     
     

 Nr. elevi 
înscrişi ReuşiŃi Respinşi  Procent 

serie curenta 85 67 18 79%/80.00% 

serie anterioară 13 10 3 77/66.67% 

total 98 77 22 78.58%/78.50 
     

 

 

 

 

               
               

 
 

 

 

 
IX Activitatea comisiilor metodice 
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CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI LIMBA LATINA 
RAPORT DE ACTIVITATE 

an scolar 2013-2014 
 

 ASPECTE GENERALE  
   
    -  În  anul scolar 2013-2014 componența catedrei de limba si literatura romana si limba latina a fost următoarea:  
   

� Sava Silvia-Ioana-profesor titular de limba si literatura romana,responsabil comisie-gradul al II-lea,doctorand;  
 

� Basalic Diana-profesor titular de limba si literatura romana,profesor gradul I;  
 

� Maciu-Popescu Irina –profesor titular de limba si literatura romana,profesor gradul al II-lea;  
 

� Dumitrache Mimi-profesor titular de limba si literatura romana,profesor gradul  I 
 

� Gherghel-prof Monica-profesor suplinitor de limba si literatura romana,definitivat 
          

� Mitran Maria Luiza-profesor suplinitor de limba latina 
   
    Catedra noastră face parte din aria curriculară ,,Limbă și comunicare” astfel că alături de colegii noștri de limbi 
moderne(engleză,franceză)am dezvoltat raporturi de colegialitate în spritul profesionalismului didactic ,dar și din dorința de 
aborda unitar o viziune interdisciplinara asupra predării limbilor și literaturilor(am stabilit conexiuni între didactica maternei și 
didactica limbilor străine).  
   La nivelul catedrei planificările calendaristice au fost întocmite la timp urmărindu-se lectura personalizată a programei școlare 
pentru a facilita insusirea conținuturilor de către toți elevii;  
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ACTIVITATE CATEDRA  
   
 ANALIZĂ SWOT 
   
  Puncte tari  
 

� bună colaborare a membrilor catedrei in realizarea demersului educativ, atmosferă de colegialitate  
� bună pregătire profesorilor(majoritatea au masterate ,un profesor este dublu licențiat și doctor în filologie,un profesor 

doctorand)  
� pasiunea pentru profesia aleasă.  
� 4.disponibilitatea unor profesori de a imbunatati performanta la invatatura a  elevilor prin activitati remediale desfasurate in 

timpul liber 
� 5.implicarea elevilor intr-un numar mare de concursuri scolare,proiecte si activitati extrascolare 

  
 Puncte slabe  
   

� lipsa unei biblioteci dotate cu sală de lectură,fapt ce îndepărtează elevul care nu dispune de o bibliotecă personală , de 
actul lecturii  

� lipsa unor programe interdisciplinare,  
� 3.minimalizarea activității profesorilor care se implică  in  proiecte extrașcolare și a rezultatelor obținute de elevi .  
� 4.fluctuatia profesorilor la clasa 
� nerespectarea principiului continuitatii la clasa  
� proasta gestionare a unor conflicte intre profesori si elevi,profesori-parinti 

 
 Oportunități  
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� colaborarea intre profesori are ca rezultat lărgirea orizontului de cunoaștere pentru elevi, abordarea dintr-o perspectivă 
modernă  a materiei  

� 2.preocuparea continuă a profesorilor pentru perfecționare prin doctorat,masterat,grade didactice și cursuri specifice  
 
  Amenințări  
   

� 1.adolescenții de azi au că model lumea abstractă și insensibilă a virtualului. Nu mai au timp să citească, să reflecteze, 
cred că violenta și bădărănia sunt manifestări normale.  

� 2.  deculturalizarea adolescenților, imitarea unor comportamente violente, aberante  
� 3.  minimalizarea formării intelectuale umaniste datorată cererii de pe piața muncii care favorizează profesii pragmatice.  

 
  Curriculum pentru clasele V a- VIII / IX a- XII  
   
Obiectivul fundamental al disciplinei limbă și literatură română  este: ,,achiziționarea și dezvoltarea de către elevi a 
competențelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvată situațional și acceptată social prin insusirea de 
cunoștințe, deprinderi, și atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute in Cadrul European Comun de Referință.”  
        Curriculumul pentru limbă română a fost elaborat in conformitate cu noua structură a sistemului de invatamant din Romania, 
cu Planul cadru de invatamant și cu prevederile documentelor europene privind achiziționarea competențelor- cheie in cadrul 
invatamantului obligatoriu.  
        Curriculumul pentru liceu este format din programă pentru domeniul limbă și domeniul comunicare. In structura programelor 
intră atat competente generale și ansamblul de valori si atitudini ce urmează a fi formate pe intreaga durată a liceului cat și 
competentele specifice corelate cu formele de prezentare a continuturilor.  
      Această corelare constituie pivotul curriculumului, accentuează latura sa pragmatică, aratand astfel ceea ce se invata și mai 
ales in ce scop se invata anumite conținuturi.   
   
 Aspecte pozitive  
   
� Insistența asupra receptării,  producerii,  interacțiunii și  medierii chiar in  
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� enunțul competențelor generale atesta orientarea spre praxis a actualului curriculum, induce un comportament dinamic atat la 
profesor cat și la elev ( rezolvarea sarcinilor de comunicare prin activități concrete și variate dezvoltă competență de 
comunicare.)  

� Din considerente de poltiica educațională, accentul pus pe comportament justifica  evidențierea valorilor și a atitudinilor și, de 
asemenea, evidențierea legăturii cu finalitățile și profilul de formare in invatamantul obligatoriu din Romania.  

� -In elaborarea programelor s-au avut in vedere,in conformitate cu politică educațională a MECTS și cu prevederile 
documentelor europene asumate de Romania, competențele și nivelurile de perfomanta prevăzute de Cadrul European 
Comun de Referință.   

� Posibilitatea de a alege manualul adecvat nivelului clasei. In  funcție de nivelul de cunoștințe al colectivului de elevi și de 
interesul manifestat de aceștia pentru un anumit aspect al limbii, profesorii au intervenit completand cu  texte literare  și 
elemente de construcție a comunicării pe care le-au considerat necesare.   

� Planificarea calendaristică a materiei adaptată la nivelul real al clasei și avand in vedere progresul școlar a fost realizată de 
către toți profesorii.  

� Posibilitatea, pentru profesor, de a evalua demersul didactic atat cu instrumentele tradiționale de evaluare cat și prin metode 
și instrumente complementare de evaluare precum: observarea sistematică( pe bază unei fise de observare), temă de lucru, 
proiectul, portofoliul.  

� Utilizarea de către elevi a proiectului și a portofoliului ii stimulează să-și pună in valoare achizițiile , ii determină să ia parte 
activ la propriul proces de invatare.  

 
      
      Aspecte negative  
   

� - proiectarea unităților de invatare se face cu intermitență, demersul didactic nu este intotdeauna transpus in activități de 
invatare concrete, se recurge adesea la improvizare, nu se realizează feedback-ul la sfarsitul fiecărei ore.  

� - nu toți elevii acordă importantă manualului ales. La clasele a XI-a și a XII a refuză să-și procure manual sau dacă il au nu-
l aduc la oră; nu pot, astfel, să participe in mod eficient la activitățile propuse de profesor.  

� - mediile au fost încheiate din note obŃinute atât la ascultarea orală cât şi la testarea scrisă, cel puŃin două note(doar câteva 
situaŃii)şi maximum cinci note pentru elevii deosebit de interesaŃi şi activi la clasa.La sfarsitul anului scoalar un numar de 
10 elevi se afla in situatie de corigenta  
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� Situatia elevilor urmeaza a fi corectata printr-un program de studiu remedial efectuandu-se ore de pregatire in timpul 

vacantei de vara. 
 
 
 PREGĂTIREA PENTRU EXAMENELE NAłIONALE 
 
- a fost realizată saptamânal, în funcŃie de un program bine stabilit, cu o tematică proprie corespunzătoare, de către toŃi profesorii 
de la clasele terminale.  
-s-a pus accent pe pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat, lucrandu-se în special cu elevii mai puŃin pregătiŃi. 
 
  
 
 
 
PARTICIPAREA LA CONCURSURILE ŞCOLARE  
 
    
 Prof.Maciu-Popescu Irina a organizat concursul de lectura ,,Cangurul  in lumea povestilor”. 
 Prof.Dumitrache Mimi ,prof. Sava si prof.Basalic   au organizat concursul Comper la limba si literatura romana. 
 
ACTIVITATEA DE FORMARE SI PERFECTIONARE CONTINUA 
1)perfectionarea prin grade didactice: 
   prof.Sava Silvia-Ioana este inscrisa la gradul I la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti cu lucrarea ,,Imaginarul 
antiutopic in ,,Istoria ieroglifica “ a lui Dimitrie Cantemir”;de asemenea,a sustinut  teza de doctorat ,,Categorii narative in 
romanele lui Marin  Preda” evaluata cu Magna cum laude 
 2)formare continua prin participare la cursuri 
   Prof.Sava Silvia si prof.Dumitrache Mimi au participat la cursul POSDRU de limba engleza 
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  PREZENTARE SINTETICA A ACTIVITATILOR  PENTRU FIECARE MEMBRU AL CATEDREI 
 
 
PROF.SAVA SILVIA-IOANA  
-organizarea comisiei de limba si literatura romana si limba latina in calitate de responsabil; 
-participarea la sedintele de lucru ale comisiei de acordare a burselor scolare in calitate de membru; 
-organizarea comisiei de Formarea continua prin alcatuirea dosarului comisiei,informarea cadrelor didactice privind activitatea de 
perfectionare si formare continua,dar si participarea la sedinte de lucrru organizate de ISMB; 
-implicarea in activitatile comisiei CEAC; 
- organizarea în calitate de administrator test la nivel zonal a concursului ,,Evaluare în educaŃie” în care au fost implicaŃi elevi şi 
cadre didactice de la clasele I-XII;  
-participare la Conferinta Nationala ,,Globalizarea educatiei si noile tehnologii 
-participarea la Olimpiada ,,LECTURA CA ABILITATE DE VIATA unde elevele Cujba Livia si Florian Bianca au obtinut locul I pe 
municipiu,calificandu-se la faza nationala 
- Evaluator in Comisia de simulare pentru examenul de bacalaureat 
-Evaluator in Comisia de evaluare bacalaureat, sesiunea iunie 2014 
 - Festivalul Sanselor Tale: Creatie literara: activitate desfasurata in colaborare cu elevii clasei a VI-a B 
- Coordonator al clubului de lectură la nivelul claselei a VI-a B  club ce face parte din reŃeaua naŃională a cluburilor de lectură 
(www.eucitesc.ro) 
 
 
 
PROF.DIANA FLORENTINA BASALIC 
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I. ACTIVITATE DE FORMARE SI PERFECTIONARE : 
- CNIV , octombrie 2014 - participare directa cu articol  
- PEER - cod POSDRU/87//S/54379 - Competente comune -comunicare in limba franceza 
- Competente in comunicare - performanta in educatie 
- Comisia de concepere a subiectelor de bacalaureat 2014 
 
II. ACTIVITATI SCOLARE SI EXTRASCOLARE: 
 
- CLASA a V-a A 
  Atelierul de creatie literara: 
                   - PRIMA MEA CARTE DE POVESTI 
  Clubul de lectura: activitate in colaborare cu clasa a V-a B 
  Hallowen: Concurs de masti si creatii literare 
  Obiceiuri si traditii romanesti: creatii literare, moment artistic, debate:activitate desfasurata  in colaborare cu elevii clasei a XII-a 
B 
  Serbare scolara: SUFLET DE ROMAN 
  Festivalul sanselor tale: Creatie literara: activitate desfasurata in colaborare cu elevii clasei a VI-a B 
   
- CLASA a VII-a B 
Atelier de lectura: 
                - BIBLIOTECA VIE 
Hallowen: Concurs de masti si creatii literare 
Festivalul sanselor tale: concurs de creatii literare: activitate desfasurata in colaborare cu elevii clasei a VIII-a B 
Serbare scolara: Mos Ion Roata si Unirea 
 
- CLASA a IX-a D 
Atelier de lectura: 
        - BIBLIOTECA VIE 
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Moment aniversar: Mihai Eminescu in sufletul, cugetul si simtirea noastra 
Atelier de arta dramatica -  Cu masca si fara masca - creatii literare 
Vizionare de piesa de teatru - Teatru Masca -  
 
CLASA a XII- a B 
Pregatirea pentru sustinerea examenului de bacalaureat, marti 14,30/15,30 laboratorul de informatica 
Obiceiuri si traditii romanesti activitate sustinuta in Saptamana Scolii 
Proiect pentru integrare sociala - activitate sustinuta in colaborare cu Centrul zonal de integrare profesionala 
Festivalul sanselor tale: expozitie de grafica si fotografie  - tema: Toamna in sufletul meu  
Sunt ceea ce mananc - activitate desfasurata in cadrul Proiectului Minte sanatoasa in corp sanatos coordonat de Centrul 
zonal de nutritie 
Coordonare si orientare profesionala: activitate sustinuta de Academia Militara 
Ultimul clopotel - curs festiv pentru absolventii clasei a XII-aB 
 
III. PERFORMANTE IN EDUCATIE 
 
Concursul Comper: 
 
 Premiul III : elevii: - DRAGOMIR ANA clasa a VII-aB 
                             - TEODORESCU VIKTOR clasa a V-a B 
Calificati la faza nationala: - Bistriceanu Mircea clasa a V-a A 
                                           - Basalau Fabian clasa a V-a A 
 
Concurs internaional: Mituri romanesti, Galati 
 
Premiul II - creatie lirica - Popescu Robert clasa a VII-a B 
                - creatie epica - Pana Mihaela    clasa a VII-a B 
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           In anul scolar 2013- 2014 elevii inscrisi in clasa a XII-a B  s-au inscris la examenul de bacalaureat 31 de elevi, sesiunea 
iunie 2014. Din acestia un numar de  29 au promovat examenul cu note cuprinse intre 8.70 si 5.20, pentru ca in sesiunea august 
2014 cei respinsi in sesiunea trecuta sa promoveze, fiind doar o singura eleva picata, corigenta in fiecare an , dar si  anul acesta 
scolar la limba si literatura romana si istorie. Deci, o statistica a promovabilitatii la examenul de bacalaureat ar fi: din 33 elevi 
inscrisi la examenul de bacalaureat doar 1 elev nu a promovat. 
 
 
 IV. ACTIVITATE DE  EVALUARE  
 
Evaluator in Comisia de simulare pentru examenul de bacalaureat 
Evaluator in Comisia de evaluare bacalaureat, sesiunea iunie 2014 
Evaluator National in cadrul CNIV, octombrie 2014 
Administrator in Comisia de evauare nationala la clasa a VI-a - Proiect pilot 
 
 
 
 
PROF.DUMITRACHE MIMI 
 
1.  Organizarea si realizarea activităŃilor de predare/învăŃare/evaluare - organizarea procesului de învăŃare în clasă, 
alegerea strategiilor potrivite pentru stabilirea unui feed-back pozitiv, utilizarea eficientă a materialului didactic; evaluarea 
nivelului de pregătire a elevilor; folosirea unor metode moderne interactive de învatare; întocmirea de teste, fişe de evaluare, 
lucrări scrise semestriale şi itemi în vederea examenului de evaluare naŃională (clasele a VIII-a A şi a VIII-a B) şi a examenului 
de bacalaureat(clasa a XII-a A şi a XII-a C); pregătirea suplimentară a elevilor claselor VIII-a A şi a VIII-a B pentru evaluarea 
naŃională şi elevilor claselor a XII-a A şi a XII-a C pentru bacalaureat. 
La examenul de bacalaureat, rezultatele au fost urmatoarele: 
- la clasa a XII-a A, la limba romana, dupa cele doua sesiuni, toti elevii au obtinut nota de promovare, promovabilitate 100% 
- la clasa a XII-a C, un elev nu a promovat, promovabilitate 98%. 
La examenul de evaluare nationala, rezultatele au fost urmatoarele: 
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- La clasa a VIII-a A, patru elevi nu au obtinut nota de promovare, promovabilitate 87% 
- La clasa a VIII-B, trei elevi nu au obtinut nota de promovare, promovabilitate 93% 

 
2. PerfecŃionarea didactică 
 Premiul I la simpozionul internaŃional Universul ştiinŃelor, ediŃia a IV-a din 8 septembrie 2013, secŃiunea Artă şi cultură pentru 
lucrarea Ludic şi inovaŃie stilistică în poezia neomdernistă  
 
Absolvirea unui curs POSDRU de limba engleză în luna decembrie 2013, numit Promovarea principiului egalităŃii de şanse şi de 
gen la nivel naŃional în cadrul societăŃii civile şi administraŃiei publice locale şi centrale 
 
Redactarea de subiecte pentru concursul Poveştile Cangurului pentru clasele V-XII, care s-a desfăşurat în data de 22 noimbrie 
2013 si in data de 12 februarie 
 
Redactarea in calitate de coautor al unui auxiliar numit Exerseaza compunerile pntru nota 10!, publicat la editura Delfin, cu 
ISBN 
 
Publicarea unui auxiliar scolar pentru clasa a VII-a, numit Caiet de vacanta, la editura Booklet, cu ISBN 
 
3. Olimpiade, concursuri, proiecte, programe 
Evaluator la olimpiada de limba şi literatura română, etapa pe sector, la 11.01.2014; 
Coordonarea elevelor de la clasa a VIII-a A pentru Olimpiada de literatura română etapa pe sector, unde au obŃinut următoarele 
rezultate: Miu Andreea- 109 puncte şi Vergelea Ştefania- 103,5, calificate pentru etapa municipală 
Miu Andreea- premiul III la etapa muncipala 
Profesor coordonator la diverse concursuri, unde s-au obŃinut următoarele premii:  
1. EVALUAREA IN EDUCATIE: 
-         Iancu Raluca- mentiune (fostul VIII-a A, actualul IX A) 
-         Mailat Eduard(fostul VIII-a A, actualul IX A) 
-          Vergelea Ştefania 
2. Concursul national COMPER, concurs national de competenta si performanta, avizat de MEN 
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Vergelea Ştefania- premiul I, etapa nationala, fosta a VII-I A 
Vrabie Alexandra- premiul II, fosta a VIII- A, actuala a IX-a D 
Pineta Vlad- premiul II, etapa nationala, fosta cls a VIII-a B, actuala a IX-a C 
Calin George- premiul al II-lea, etapa a doua si mentiune, etapa nationala- cls a VII-a B 
Şerban Mircea- premiul II, fosta aVIII –A si actuala a IX-a A, calificat la etapa nationala 
Dedu Claudia- premiul II, fosta aVIII –A si actuala a IX-a A 
Boteanu Cosmin- premiul II, fosta aVIII –A 
Niculae Iulia - premiul II, fosta aVIII –A si actuala a IX-a A 
Alexandrescu Marco-   premiul II, fosta aVIII –A si actuala a IX-a A 
Dantis Sarra- premiul III- fosta aVIII –A si actuala a IX-a A 
Adam Adrian- premiul III- cls. a VII-a B 
Marin Stefan- premiul III, cls. a VII-a B 
Iosifescu Valeria- premiul III, fosta a VIII- A, actuala a IX-a D 
Iancu Raluca- premiul III, fosta aVIII –A si actuala a IX-a A 
Badarau Andreea- mentiune, cls. a VII-a B 
Marin Sorana- mantiune, cls. a VII-a B 
  
3. Concurs de creatie literara CARMEN SYLVA 
-         Miu Andreea, premiul I, etapa nationala 
 
Evaluator la examenele nationale: la sesiunea de contestatii la evaluarea nationala si la bacalaureat, examenul de 
bacalaureat 
 
Membru al comisiei de organizare a examenului de evaluare nationala in cadrul C.N. Emil Racovita 
  
4. ActivităŃi extraşcolare 
Profesor organizator al activităŃii:  „Să ne împodobim clasa cu ocazia Crăciunului” cu ocazia Zilei Colegiului, pe data de 13.12. 
2012, cu clasa a VIII-a A 
Vizionarea piesei de teatru Escu... de Tudor Musatescu la Teatrul de Comedie impreuna cu elevii clasei a VIII-a B 
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Organizarea unor activităŃi în cadrul proiectului Festivalul şanselor tale 
a. Natura în anotimpul toamna- vizită în parcul 23 Lia Manoliu   
Titlul activităŃii- Toamna bucureşteană prin lentila aparatului foto- elevii clasei a VIII-A -13 noiembrie 
b. Concurs de lucrări realizate cu obiecte specifice toamnei: frunze, pietre, scoarŃă de copac etc.  
Titlul activităŃii - Covor de toamnă – în colaborare cu dna profesor Basalic Diana, clasele a VII-a B şi a VIII-a A- 21 
noiembrie 
c. Concurs literar cu titlul Toamna în sufletul  tău- în colaborare cu dna profesor Basalic Diana, clasele a VII-a B şi a VIII-
a A- 21 noiembrie 
SecŃiunea I- recitare de poezie  
SecŃiunea a II-a- creaŃie proprie 
 
Organizarea activităŃiiPovestea dovleacului- expoziŃie de măşti şi creaŃii personale cu temă dată-  în colaborare cu dna 
profesor Basalic Diana, clasele a VII-a B şi a VIII-a A- 30 octombrie 
 Coordonator al clubului de lectură la nivelul claselor a VI-a B, a VIII-a A şi a VIII-a B, club ce face parte din reŃeaua naŃională a 
cluburilor de lectură (www.eucitesc.ro) 
 
 
prof.MACIU-POPESCU IRINA 
 
-Coordonator al trupei de teatru OCHI'N OCHI"  
-participare in calitate de evaluator la faza pe sector a Olimpiadei de limba romana 
-Organizare concurs ,,Cangurul in lumea povestilor” 
-participare la Festivalul National al Sanselor Tale in calitate de coordonator al trupei de  
Teatru; 
-participare la spectacolul organizat de Ziua Liceului cu piesa ,,Inca o sansa” 
 
 
Responsabil Comisia Metodică de Limba şi Literatura Romana,   Prof. SILVIA-IOANA SAVA 
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Raportul de activitate al Catedrei de Limbi Straine a CNER 
Anul Scolar 2013-2014 

 
 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
↑ Personal didactic calificat: 100 % -
predomină personalul didactic titular 
ceea ce asigură o anumită stabilitate 
şi continuitate 
↑ Rezultate foarte bune la olimpiadele 
scolare, concursuri scolare, examene 
de bacalaureat  
↑ Se realizează pregatire 
suplimentară a elevilor  claselor a IV-
a (optional centrat pe cerintele 
examenului pentru clasa a V-a 

↓ Interesul scăzut al elevilor pentru 
performanŃă 
 
↓ Lipsa fondurilor pentru asigurarea 
consumabilelor şi service-ului pentru 
aparatură. Profesorii NU au unde sa-
si multiplice testele, planificarile si 
toate documentele necesare 
portofoliului. Acestea copii nu sunt 
decontate de scoala. 
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intensiv), a  XII-a  pentru Bacalaureat, 
a elevilor cu aptitudini lingvistice- in 
vederea pregatirii acestora pentru 
concursuri si olimpiade  
↑ Se realizează educatie remediala 
pentru elevii cu un ritm incet  de 
invatare lenta 
↑ Se organizeaza concursuri scolare 
consacrate (Cangurul Lingvist, 
Evaluare in Educatie Smart, 
Olimpiada de Limba Engleza, 
Olimpiada Creativitatii) pentru 
stimularea si evaluarea alternativa a 
elevilor 
↑ Se desfasoara proiecte/activitati 
municipale (America in movies) cu 
parteneri care vizeaza direct 
disciplina noastra: British Council si 
Centrul Cultural American, Ambasada 
SUA, Univ Lumina 
↑ Existenta cabinetului de limbi 
straine intr-o stare buna dotata cu 
mobilier nou, retroproiector si tabla 
interactiva cu acces permanent la 
Internet, utilizarea PC şi programelor 
software în activitatea didactica 
↑ Diversitatea activităŃilor 
extraşcolare : serbări/ lectii speciale 
pentru marcarea evenimentelor 

↓ Manualele aprobate pentru 
gimnaziu sunt depasite, continuturile 
nu se mai incadreaza in parametrii 
Cadrului European Comun de 
Referinta  
 
↓ Manualele gratuite nu sunt in numar 
suficient, sunt intr-o stare foarte 
proasta, majoritatea sunt deja 
completate facand imposibila 
alocarea unei teme  
 
↓ Costurile ridicate ale manualelor, 
CD, DVD si materialelor auxiliare –
aproape inaccesible elevului si 
profesorului 
 
↓ Costurile ridicate ale cursurilor de 
perfectionare 
 
↓ Timpul de lucru încarcat al sefului 
de catedra  
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culturale, istorice şi religioase, vizite 
si colaborari cu partenerii consacrati, 
vizionări de spectacole etc. 
OPORTUNITATI AMENINTARI 
→ Oferta bogată de formare din 
partea agenŃilor de formare  
→Sprijinul CCD, British Council, 
Centrului Cultural American în 
desfăşurarea unor programme, 
atragerea de parteneriate 
educationale 
→Promovarea imaginii şcolii prin 
implicarea în diferite activităŃi în 
colaborare/parteneriat cu ONG, 
instituŃii, etc. 
 

●  Reducerea normelor didactice 
● Costurile ridicate ale activităŃilor de 
perfecŃionare şi dezvoltare 
profesională 
●Resursele financiare insuficiente 
pentru imbunatatirea cabinetului, 
pentru achizitionarea de manuale 
pentru toti elevii din invatamantul 
obligatoriu, pentru multiplicarea 
materialelor, lipsa consumabilelor  
● Lipsa motivaŃiei financiare a 
cadrelor didactice 
● Supraîncarcarea programului de 
lucru al sefului de catedra 
● Dezinteresul părinŃilor faŃă de 
situaŃia şcolară a elevilor şi 
disponibilitatea scăzută pentru 
problemele propriilor copii 

 
 

Activitatea catedrei de limba străine s-a desfăşurat, în general, conform programului de activitate întocmit de comun acord 
cu membrii catedrei, la începutul anului şcolar în curs. În cadrul şedinŃelor de catedră s-au luat în discuŃie modalităŃi de 
îmbunătăŃire a pregătirii elevilor în vederea susŃinerii probei orale sau scrise la bacalaureat conform competenŃelor prevăzute în 
Cadrul European Comun de ReferinŃă pentru Limbi (CECRL). 
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I. Componenta catedrei: 
 

1. Hustea Marcela – titular, limba engleza, Gradul 1  
2. Lupu Cristina Alexandra – titular, limba engleza, Gradul 1 
3. Chirca Mihaela Sorina– titular, limba engleza, Definitivat 
4. Cosma Paula– suplinitor, limba engleza, Definitivat 
5. Anghel Gabriela – titular, limba franceza, Gradul 1 
6. Chirita Sorina – titular, limba franceza, Definitivat 

 
II. Planificarile calendaristice au fost realizate pe an scolar si au fost predate la inceputul semestrului I. Au fost intocmite 
conform modelelor agreate de ISMB respectand programele in vigoare dar si manualele avizate pentru anul in curs.  Acestea au 
fost vizate de director si de seful de catedra. Modificarile aparute ulterior sunt trecute de fiecare profesor in parte in rubrica 
observatii. 
 
III. Activitati si concursuri 
 

1. Catedra de Limba engleza:  
 

1.1.Activitati la nivelul scolii:  
 

1. Toate cadrele didactice au participat la Consfătuirea anuală a profesorilor de limba engleza si limba franceza - pe 
municipiu si pe sector. 

2. 05.10.2013 cu prilejul Zilei Educatiei au fost desfasurate activitati educative: vizionari de filme, jocuri, concursuri, dezbateri 
etc. 

3. 31.10.2013 Catedra de limba engleza a organizat si participat impreuna cu elevii la activitatea HallFair cu prilejul 
Halloween. 

4. Decembrie 2013 cu prilejul Zilei Liceului au fost desfasurate activitati educative: vizionari de filme, jocuri, concursuri, 
dezbateri etc. 
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5. Ianuarie 2014 - organizarea Olimpiadei de limba engleza - faza pe scoala-liceu. Evaluatori: Lupu Cristina, Chirca Mihaela. 
Responsabil/organizator: Lupu Cristina. 

6. Martie 2014 - organizarea Olimpiadei Creativitatii –limba engleza/faza pe scoala- pentru clasele a VII-a si a VIII-a. 
Evaluatori: Lupu Cristina, Chirca Mihaela. Responsabil/organizator: Lupu Cristina. 

7. Aprilie 2014 – saptamana Sa stii mai multe sa fii mai bun - s-au desfasurat urmatoarele activitati cultural artistice specifice 
dintre care unele cu parteneriat (Treasure Hunt - desfasurat la Univ. Lumina. Au participat 80 de elevi indrumati de Hustea 
Marcela, Lupu Cristina.) 

8. Mai 2014- elaborarea programelor de optionle - limba engleza-  pentru Anul Scolar 2013-2014. Autori: Hustea Marcela, 
Lupu Cristina. 

9. Mai 2014: elaborarea subiectelor pentru examenul de competente lingvistice in vederea constituirii clasei a V-a B, clasa 
care studiaza limba engleza in regim intensiv. 

10. Mai 2014 - S-a desfasurat “Atestatul de competenta lingvistica in limba engleza”. Profesor indrumator: Hustea Marcela 
11. Iunie 2014: elaborarea subiectelor pentru examenul de competente lingvistice in vederea constituirii clasei a IX-a B, clasa 

care studiaza limba engleza in regim intensiv. 
12. Bacalaureat 2014, sesiunea I- Evaluarea competentelor lingvistice – limba engleza – proba C. Responsabili: Hustea 

Marcela si Cosma Paula. 
13. Iunie 2014 – s-a desfasurat Examenul de competente lingvistice in vederea constituirii clasei a V-a B, clasa care studiaza 

limba engleza in regim intensiv. Responsabili: Hustea Marcela si Cosma Paula. 
14. Iulie 2014 - Examenul de competente lingvistice in vederea constituirii clasei a IX-a B, clasa care studiaza limba engleza in 

regim intensiv. 
.  

1.2.  Antrenarea elevilor în activităŃi de folosire a limbii engleze:  
Membrii comisiei au pregatit suplimentar elevii capabili de performanta pentru participara la concursuri scolare.  

1. Participarea elevilor de gimnaziu si liceu la Olimpiada de Limba Engleza (pentru cls. IX-XII)  si, respectiv, la Olimpiada 
Creativitatii (pentru clasele VII-VIII).  Ambele olimpiade sunt organizate de ISMB.  

2. Participarea elevilor Andonie Teodor Mihail, Ciurea Daniela Andreea, Gaita Andreea Nicoleta, clasa a X-a B, la concursul 
de eseuri organizat de Ambasada Americana. Profesor indrumator: Hustea Marcela 

3. Noiembrie 2013 - What is the use of a foreign language – debate, clasa a X-a B 
4. Mai 2014- elevii clasei a XII-a B au participat la examenul de Atestare a competentei lingvistice in limba engleza.  
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5. Realizarea de activităŃi suplimentare pentru performanŃă – pregătirea elevilor în vederea obŃinerii certificatului Cambridge  
6. Iunie 2014 – elevi ai claselor a VIII-a au participat la examenul de constituire a claselor a IX-a cu predare in regim bilingv a 

limbii engleze. Examenul a fost promovat de acestia.  
 

    1.3   Perfectionari si alte activitati:  
1. Lupu Cristina Alexandra:  
- octombrie 2013- seminar Studying Abroad – organizator British Council 
-martie 2014- participare la Cambridge Day-eveniment organizat de Sitka si Cambridge University Press. 
-22.05.2013 – redactarea si sustinerea lucrarii Utilizarea TIC in predarea limbilor straine la Conferinta Nationala Globalizarea 

educatiei si noile tehnologii organizata de si la CCD. 
- coordonator al activitatilor: Treasure Hunt (Univ Lumina)-pt cls a IX-a B 
 
2.Hustea Marcela: 
- octombrie 2013- seminar Studying Abroad – organizator British Council 
- noiembrie 2013 - seminarul ‚Teaching Unplugged’ – organizator de UNISCAN 
- coordonator al activitatilor: Treasure Hunt (Univ Lumina) – pt cls a X-a B 
 
3. Chirca Mihaela Sorina: 
- inspectie IS, gradul didactic II- semestrul II -  calificativ FB 
- obtinere gradul didactic II –Univ. Bucuresti 
 
1.4.   Evaluarea si utilizarea instrumentelor de evaluare la nivelul catedrei 
 

La începutul anului şcolar, în primele două săptămâni de şcoală limba engleză s-au aplicat teste predictive., la toate 
clasele Acestea au fost astfel concepute încât să evalueze cunoştinŃele cu adevărat generale din domeniile respective. 
Obiectivele acestor teste au fost următoarele: 
- folosirea corectă a unor structuri gramaticale studiate în anii anteriori; 
- formularea unor întrebări folosind cuvântul interogativ corespunzător; 
- oferirea unor informaŃii în scris despre activităŃi şi date personale; 
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- formularea unor întrebări pe baza unui text dat; 
- oferirea unor informaŃii în scris despre activităŃi proprii şi experienŃe personale; 
- identificarea componentelor logice şi a succesiunii secvenŃelor într-un text citit; 
- deducerea, pe baza contextului, a semnificaŃiei cuvintelor necunoscute dintr-un text citit; 
- recunoaşterea legăturii logice, de tip cauză-efect, între secvenŃele unui text citit; 
- folosirea corectă a părŃii de vorbire corespunzătoare într-un text, pornind de la o altă parte de vorbire din cadrul aceleiaşi familii 

de cuvinte; 
- oferirea unor informaŃii în scris despre activităŃi proprii şi experienŃe personale; 
- identificarea unor anumite detalii într-un text citit; 
- identificarea unor greşeli gramaticale într-un context dat. 
S-au aplicat urmatoarele forme de evaluare: 

• Evaluare predictivă, iniŃială  
• Evaluare continuă, de progres (‘progress/achievements’ tests) 
• Evaluare sumativa sau finala (teze) 
Testele aplicate sunt de egala importanta atat pentru profesor cat si pentru elevi. Profesorul urmareste un feedback exact a 

performantelor elevilor (urmarindu-se progresul lor dar si identificarea dificultatilor pe care le intampina) si eficienta muncii lui. 
Elevii au oportunitatea sa vada cat de functionale sunt cunostintele de limba achizitionate, in plus, primesc aprecieri masurabile 
ale performantelor lor (sub forma de note, puncte, nivele).Este foarte important şi eficient la o disciplină cum este limba străină 
sa fie evaluate competenŃele elevului. 
Instrumente ale evaluarii utilizate: 

a. traditionale : probe orale, scrise; 
b. alternative, moderne : observarea sistematica a elevilor, proiectul, portofoliul, tema pentru acasa, tema de lucru in clasa, 

autoevaluarea.  
 
Testele initiale 
 
Testarea initiala s-a aplicat claselor V-XII. 

Instrumentele de evaluare predictiva au urmărit evaluarea cunoştinŃelor pe care elevii le-au însuşit în timpul parcurgerii 
conŃinuturilor programelor claselor anterioare anului de studiu in curs. 
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Testele au cuprins itemi obiectivi şi itemi subiectivi si au fost elaborate dupa modelul celor din anul trecut scolar. Fiecare 
test a avut barem de corectare si matrice. 

Membrii comisiei au aplicat aceste teste la clasele la care predau, le-au corectat, au identificat problemele specifice si au 
elaborat propriul raport in care au specificat si masurile si modalitatile de realizare a educatiei remediale. 
 
Testele de progresie 

 
În funcŃie de obiectivele educaŃionale urmărite, s-au folosit strategii de evaluare variate, ce au îmbinat evaluarea continuă, 

cu utilizarea diferitelor forme de testare . Este esenŃial ca aceste acŃiuni de evaluare să fie judicios echilibrate, păstrându-se cu 
măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative cuprinse în obiectivele procesului de predare – învăŃare . Folosirea 
echilibrată a strategiilor de evaluare impune, la rândul ei, diversificarea tehnicilor şi a instrumentelor de evaluare. Instrumentele 
de evaluare au reflectat eficacitatea sistemului, pusă în evidenŃă prin măsurarea performanŃelor şi a rezultatelor şcolare, eficienŃa 
sistemului, exprimată prin corelarea performanŃelor cu resursele şi condiŃiile în care acestea au fost dobândite . 

 
 
Testele finale 
 

Au imbracat mai multe forme: teze semestriale dar si examene de sfarsit de nivel (Bacalaureat proba C, Bilingv clasa a IX-
a, Intensiv clasa a IX-a, Intensiv clasa a V-a).  

Membrii comisiei au pregatit suplimentar elevii pentru aceste teste.  
În urma analizei rezutatelor obŃinute de elevi la testele predictive s-a observat  

necesitatea unor măsuri de ameliorare a situaŃiei prin:  
alocarea unor ore suplimentare de aprofundare a noŃiunilor de gramatică şi vocabular; 
o creştere a frecvenŃei exerciŃiilor de utilizare a funcŃiilor de comunicare; 
diversificarea exerciŃiilor şi temelor de interes general abordate pe un anume vocabular; 
 redactarea în timpul orelor de curs sau prin studiu individual a unor enunŃuri, scrisori  
    şi compuneri în limba engleză care să necesite utilizarea unei game cât mai largi de noŃiuni     de gramatică şi vocabular 

studiate în anii anteriori; 
antrenarea elevilor în proiecte de grup sau individuale care să conducă la folosirea limbii engleze şi în afara orelor de curs. 
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2. Catedra de Limba franceza:  

 
In anul scolar 2013-2014 in cadrul catedrei de limba franceza s-au  realizat urmatoarele activitati: 

2.1    Activitate Didactica 

� Membrii catedrei de limba franceza au avut ca principal scop in acest an scolar  realizarea unei activitati didactice de calitate. 
Astfel s-au indeplinit urmatoarele obiective prevazute in planul de activitati al catedrei : 

- au fost concepute si au fost aplicate, la inceputul anului scolar teste  initiale in principal pentru clasele a IX-a  (s-a stabilit 
testul initial in cadrul sedintelor de catedra si s-a aplicat in mod unitar la toate clasele a IX-a); 

- toti membrii catedrei  au studiat documentele din curricula si au facut modificarile necesare conform programelor scolare 
aprobate pentru anul 2013-2014; 

- toti membrii catedrei si-au realizat planificarea materiei si au parcurs aceasta materie conform planificarii; 
- profesorii de franceza s-au procupat de asigurarea necesarului de manuale pentru clasele a XI-a si a XII-a ; 
- toti membrii catedrei si-au elaborat portofoliile personale pe care le-au imbogatit pe parcursul anului cu materiale auxiliare de 

predare si evaluare (teste initiale, teste de evaluare sumativa, fise de lucru, imagini, prezentari in Power Point); 
- elevii au fost la randul lor indrumati de catre membrii catedrei de franceza in elaborarea si folosirea portofoliilor; 
- portofoliile elevilor au fost atent verificate si corectate la sfarsitul anului scolar; 
- membrii catedrei de franceza au colaborat in permanenta de-a lungul semestrului si si-au imbunatatit activitatea prin 

schimburi de idei, dialoguri deschise, discutii ocazionale, exemple de buna practica realizate in cadrul sedintelor de catedra; 
- s-au conceput si prezentat materiale in cadrul sedintelor de catedra (referate, prezentari in Power Point, materiale transmise 

de inspectorul de specialitate prof. Clementina Anghel, s-au propus site-uri noi cu exercitii audio-video pentru pregatirea 
examenului de bacalaureat); 

- profesorii de franceza s-au implicat activ in activitatile de specialitate (consfatuiri didactice, sedinte de catedra, cercuri 
pedagogice) dar si in activitati scolare si extrascolare de la nivelul scolii (Ziua Europeana a Limbilor Straine , Zilele Liceului, 
Olimpiada de limba franceza – faza pe scoala si faza municipala, „La fête de la Francophonie”, Simularea examenului de 
bacaureat, Examinarea elevilor in cadrul examenului de competente ; 

- membrii catedrei de limba franceza s-au implicat activ  in organizarea si desfasurarea concursului Kangourou  
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- in martie 2013 s-a desfasurat proiectul „La fête de la Francophonie”        
   

� Toti membrii catedrei au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei de limbi moderne si corelarea acesteia cu continutul 
manualelor alternative.  

� Toti membrii catedrei au parcurs programa scolara conform planificarilor. Au fost analizate rezultatele testelor de evaluare 
modulara si s-au stabilit masuri pentru recuperarea elevilor ce au obtinut rezultate slabe in insusirea materiei predate. 

� In procesul de predare s-au folosit abordari metodice moderne cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea 
comunicarii in orele de limba franceza, corelarea  interactiunilor Profesor- Elev si a celor intre elevi cu aspecte ale comunicarii 
reale, prin metode care sa dezvolte competentele lingvistice, si nu numai. Aceste metode au in vedere constientizarea 
competentei lingvistice a elevului, competente de gandire, competente referitoare la lucrul in echipa, dar si folosirea de 
materiale ce contin informatii intercuriculare, atat pe suport clasic cat si audio / video. 

� In ceea ce priveste evaluarea competentelor la franceza s-au folosit cele doua strategii de evaluare: evaluarea cumulativa 
si evaluarea continua sau formativa. Au fost folosite ca si instrumente de evaluare testele scrise tip grila, testele cu exercitii de 
completat, testele de ortografie si ortofonie, teste orale de evaluare a competentelor lingvistice, teste de intelegere a unui text. 

� S-au folosit materialele din dotarea laboratorului precum si plansele si culegerile cu CD-uri achizitionate la inceputul 
acestui an scolar; 

� De remarcat este faptul ca toti profesorii de limba franceza au respectat principiul notarii ritmice si au evaluat elevii 
corespunzator. 

� Asistentele efectuate la orele de limba franceza  au avut concluzii pozitive: proiectarea lectiilor a fost corect intocmita, 
obiectivele au fost clar stabilite si prezentate, timpul a fost bine planificat, s-au folosit diverse metode de lucru cu elevii (frontal, 
pe grupe, individual, discutii), au fost utilizate numeroase mijloace de invatare (carti, culegeri, fise de lucru, laptop, 
retroproiector, CD-player), invatarea a fost centrata pe elevi, acestia manifestand atentie, interes si respect atat pentru lectie 
cat si pentru cadrul didactic, obiectivele propuse la inceputul lectiei au fost atinse, a fost realizat feedback-ul, elevii au fost 
evaluati si au primit tema pentru acasa. In cadrul asistentelor am putut remarca si prezenta portofoliilor elevilor care includ 
caietele de clasa consecvent corectate de doamnele profesoare. 

� La sfarsitul anului scolar elevii au fost cu atentie evaluati si li s-au incheiat mediile. 
 
Pe tot parcursul anului scolar elevii au fost inormati si pregatiti pentru obtinerea certificarilor DELF 
Profesorii de limba franceza au participat impreuna cu elevii la activitati organizate de Institutul Francez. 
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Elevii au fost incurajati sa foloseasca fondul de carte existent si alte materiale pentru o mai buna comunicare in limba franceza 
 
 
Responsabil comisie metodica  prof.  Hustea Marcela        

 
 
 

 

 

 

 

CATEDRA DE MATEMATICA-INFORMATICA 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

PENTRU ANUL SCOLAR 2013-2014 

 

               In anul scolar 2013-2014 , catedra de matematica  a Colegiului ,,Emil Racovita’’ a desfasurat o activitate sustinuta, 

coordonata atent de seful catedrei, prof. Ioan Buta. 

Au fost antrenati cat mai multi elevi  in pregatirile pentru  examenele de  clasa a VIII a si a XII a, dar si pentru evaluarea la clasa 

a VI-a, care a avut loc in cursul anului 2014. De asemenea s-au organizat foarte multe activitati extrascolare, cu rol de testare 

ritmica si informare, astfel ca sa existe o viziune cat mai fidela asupra nivelului de cunostinte acumulate. 
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              Rezultatele la examenele nationale au fost foarte bune si sunt o rasplata binemeritata pentru  efortul depus si implicarea 

tuturor factorilor.Astfel, putem mentiona urmatoarele: 

              La Evaluarea Nationala, elevii claselor a VIII-a pregatiti de profesorii Buta Ioan si Carstea Lorina au obtinut 74% note 

peste 5 la matematica, dintre acestea 10 de note au fost intre 9 si 10, iar 1 elev a obtinut nota maxima 10. Defalcat pe clase, VIII 

A a obtinut un procent de 84% - prof. Lorina Carstea, VIII B - 65%. S-au remarca: Salcie Cristian – nota 10(clasa VIII A), 

Vergelea Stefania – nota 9,90 (clasa VIII A), Miu Andreea naota 9,50 (clasa VII A), Niculae Iulia 9,50 (Clasa VIII A)  

              La examenul de Bacalaureat elevii clasei a XII-a pregatiti de domnul prof. Buta Ioan au obtinut un procent de 73%  in 

prima sesiune de examen. 

              La Evaluarea Nationala la clasa a VI-a elevii pregatiti de doamnele prof. Lorina Carstea si Sorina Toader s-au remarcat 

prin rezultatele obtinute, marea majoritate dintre ei 80% reusind sa abordeze si sa finalizeze corect problemele de matematica 

gen PISA desi a fost primul test de acest gen la nivel national. Elevii au reusit sa rezolve problemele cu caracter practic 

demonstrand capacitatea de analiza si sinteza practica. 

        Rezultatele examenelor din acest an sunt o dovada clara a un ei abordari serioase atat din partea elevilor cat si a 

profesorilor de matematica. 

Pe parcursul anului scolar 2013-2014 au fost organizate urmatoarele etape de concurs la matematica: Evaluare in 

Educatie – 1 etapa, Euclid-1 etapa, Comper 2 etape. Participarea elevilor a fost entuziasta si masiva, sustinuta si de comunitatea 

locala. Astfel, in listele concurentilor, s-au  regasit alaturi de elevii nostri elevi de la Scoala Generala nr 49, Liceul ICHB, Liceul 

Madgearu, Liceul N Kretzulescu, Liceul Cosbuc, Liceul Blaga si Liceul Profesia. Elevii Colegiului nostru au obtinut rezultate 

foarte bune in Clasamentele Nationale si Judetene, dupa cum urmeaza: 

             Pregatiti de prof Lorina Carstea si prof Aneliss Huszti: 



62 

 

Popescu Robert – 99 puncte 

Iosifescu Valeria – 91 puncte 

Dedu Claudia – 91 puncte 

Vergelea Stefania 95 puncte 

Miu Andreea 91 puncte 

Ciuvat Constantin 85 puncte 

Teodorescu Viktor – 93 puncte 

Mazik Zaharia – 93 puncte 

Pavel Daniela – 90 puncte 

Atal Semida – 88 puncte 

Done Catalin 82 puncte 

Neagu Francesca 86 puncte 

             In cadrul concursului COMPER coordonat de doamna prof Sorina Toader si doamna Lorina Carstea, s-au evidentiat prin 

punctaje deosebite urmatorii elevi: 

Vergelea Stefania – clasa VIII A 

Alexandrescu Marco – clasa VIII A 

Precum si elevii clasei V B sub indrumarea doamnei Sorina Toader. 

               In ianuarie 2014 a avut loc etapa pe scoala a Olimpiadei de Matematica la care au participat elevii claselor V-VIII. 

            Datorita activitatii intense in cadrul Concursului Euclid, doamna prof Lorina Carstea si doamna Aneliss Huszti au fost 

desemnate membre in Comisia Centrala pe Bucuresti la Liceu si Gimnaziala. 
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            Elevii claei a XI-a sub indrumarea doamnei prof. Aneliss Huszti au sustinut simularea la matematica dovedind o buna 

parcurgere a matreriei si o abordare matura in vaderea pregatirii bacalaureatului. Dintre absolventii clasei a XII a pregatiti de 

domnul prof Buta Ioan, dupa examenele de Admitere la Facultate, mentionam ca au reusit la urmatoarele facultati: Automatica, 

Instalatii, Transporturi, Inginerie din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Universitate, A.S.E. Precizam ca acestia sunt 

numai aceia care au sustinut examen de admitere la proba matematica, ceilalti majoritatea fiind admisi si la alte facultati. 

           Seful catedrei prof Ioan Buta a indrumat activitatea catedrei cu multa dedicare si a sustinut participarea profesorilor la 

activitatile organizate cu matematicienii la nivel de sector si capitala: Cercurile Pedagogice desfasurate la A.D. Xenopol, cursurile 

de specialitate si nu numai. Doamnele prof Lorina Carstea si Sorina Toader fac parte din Corpul National de experti in 

Management Educational si mentin o stransa legatura cu inspectori, metodisti si CCD. 

           Domnul prof Ioan Buta- Sef de catedra, a efectuat inspectii la clasa tuturor colegilor si a indrumat cu entuziasm  intreaga 

activitate. Orele de curs si dezbaterile in catedra se desfasoara armonios si constructiv, avand ca rezultat pregatirea elevilor la 

un nivel performant. O buna parte dintre ore se desfasoara interactiv, cu ajutorul calculatorului, utilizand softuri atractive pentru 

elevi, astfel ca sa invete cu placere. 

           Noi apreciem ca efortul depus in anul scolar 2013-2014 este unul incununat de succes, dupa cum spun rezultatele 

obtinute. Membrii catedrei au primit calificativul Foarte Bine, cu punctaje de peste 90 de puncte. 

                                                                                    

                        

                                                                      

Prof. Lorina Carstea - Sef de catedra 
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RAPORT  DE  ACTIVITATE AL  COMISIEI,  

METODICE– BIOLOGIE, FIZICA, CHIMIE SI TEHNOLOGII  ANUL  SCOLAR  2013-2014 

 

 

 Comisia metodica pentru fizica, biologie, chimie si tehnologii este formata din 6 membri, 4 profesori titulari:  Magherusan 

Steluta la fizica, Blindu Laura la biologie, Dumitrescu Diana la chimie, Motoc Florica la tehnologii si 2 profesori suplinitori: Lemnaru 

Ana la fizica si Amza Mioara la biologie. 

Comisia metodica  si-a desfasurat activitatea conform Planului de activitati intocmit si aprobat  la inceputul anului scolar, in 

sedinta comisiei metodice. S-au urmarit prin aceste activitati obiective cum ar fi : 

- Realizarea evaluarii initiale la toate clasele care au fizica, biologia si chimia in planul cadru 

- Respectarea parcurgerii continuturilor conform planificarilor anuale 

- Diseminarea cursurilor la care au participat membrii comisiei metodice   

- Ridicarea gradului de participare  a elevilor la Olimpiade  
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- Cresterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa si laborator a elevilor  

- Aplicarea metodelor moderne, active in predarea si invatarea acestor disciplinelor si sustinerea de lectii deschise 

- Monitorizarea desfasurarii activitatilor din cadrul programului de predare dar si in afara acestuia sau in cadrul programului “Sa 

stii mai multe, sa fii mai bun” 

- Realizarea unei pregatiri cat mai eficiente in vederea sustinerii de catre elevi a examenului de Bacalaureat 

 

Astfel, activitatile prin care s-au realizat intr-o buna masura obiectivele de mai sus sus au fost : 

� Realizarea  planificarilor calendaristice semestriale si anuale la inceput de an scolar; 

� Realizarea subiectelor pentru testele initiale, distribuirea si corectarea lor, crearea statisticilor pe fiecare clasa;  

� Realizarea subiectelor pentru testele formative si sumative, distribuirea si corectarea lor si realizarea de analize 

comparative ale rezultatelor acestora cu rezultatele testelor initiale; s-a inregistrat un progres evident, mai ales la clasele 

de gimnaziu; 

� Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Biologie la nivel de şcoală de catre prof. Blîndu Laura; 

� Participarea, in calitate de asistenti si evaluatori, la simularea examenelor de bacalaureat si de capacitate din semestrul 

al II-lea, 2014; 

� Participarea, in calitate de evaluator, la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2014; 

� Modernizarea procesului de predare invatare s-a realizat si prin  utilizarea de catre  profesorii comisiei a Softurilor 

educationale si lectiile puse la dispozitie de sistemul informatizat AEL; 

�  Activitatea de perfectionare s-a concretizat prin sustinerea unei inspectii tematice de specialitate de catre prof. Blindu Laura 

si Amza Mioara la biologie in prezenta d-nei inspector de specialitate Afrim Camelia, prin participarea si absolvirea 
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programului de perfectionare “Comunicare in limba engleza” organizat de Fundatia de dezvoltare in Europa de catre prof. 

Blindu Laura; 

� Desfasurarea de activitati de pregatire si indrumare a elevilor in vederea sustinerii Examenului de Bacalaureat, elevii fiind 

informati prin profesorii de specialitate despre Metodologia si Calendarul de desfasurare al acestuia; 

� Realizarea unei teme de cercetare documentară la clasa a VIII-a A „RadiaŃii X. RadiaŃii γβα ,, . Efecte biologice şi 

radioprotecŃie” sub coordonarea prof.  Diana Dumitrescu, Laura Blindu, Măgheruşan SteluŃa; 

� Participarea la activitatile din saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun”; 

� Coordonarea programului educational de mediu “Patrula de Reciclare – editia 2014” de catre prof. Blindu Laura; 

� Coordonarea, de catre prof. Blindu Laura, a unei echipe de elevi ai clasei a VII-a B care a participat la activitatea 

„Recyclabe craft” desfasurata cu ocazia  “Festivalului National al Sanselor Tale”, impreuna cu prof. de limba engleza 

Chirca Mihaela; 

� Coordonarea elevilor claselor a VIII-a in cadrul activitatii „Romania – un colt de rai al Europei” desfasurata cu ocazia  

“Festivalului National al Sanselor Tale”, de catre prof. Blindu Laura; 

� Coordonarea elevilor clasei a IX-a B in cadrul activitatii „A Green European” desfasurata cu ocazia  “Festivalului 

National al Sanselor Tale”, impreuna cu prof. de limba engleza Lupu Cristina de catre prof. Blindu Laura; 

� Coordonarea elevilor clasei a VII-a B in cadrul activitatii „VII B are talent!”,  desfasurata cu ocazia  “Zilei Portilor 

Deschise” din Colegiul National „Emil Racovita” de catre prof. Blindu Laura; 

� Sustinerea unei dezbateri pe tema ” Siguranta cianurilor. Intre mit si realitate.” (Rosia Montana) de catre prof. 

Dumitrescu Diana desfasurata cu ocazia  “Zilei Portilor Deschise” din Colegiul National „Emil Racovita”; 
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� Coordonarea de catre prof. Blindu Laura a unei echipe de elevi ai clasei a VII-a B care a participat la activitatile 

desfasurate cu ocazia  “Halloween-ului”, impreuna cu prof. de limba engleza Chirca Mihaela; 

� Coordonarea unei echipe de elevi ai claselor a XI-a  care au organizat „Balul Bobocilor” din Colegiul National „Emil 

Racovita” de catre prof. Blindu Laura; 

� Prezentarea standului Colegiului National „Emil Racovita” in cadrul Targului de Oferta Educationala, mai 2014; 

� Asigurarea serviciului pe scoala elevi de catre prof. Blindu Laura. 

Puncte tari: 

- incadrarea la disciplinele fizica, biologie, chimie, tehnologie este realizata cu profesori titulari, majoritatea avand gradul 

didactic I 

- pregatirea de specialitate si metodica a acestor profesori este foarte buna 

- existenta in toate salile de cursuri din colegiu a videoproiectoarelor 

-   existenta unui laborator de fizica si a unui laborator de chimie si biologie, precum si a unui laborante 

- dupa sesiunea de vara a examenului de bacalaureat au promovat 95% dintre elevii care au sustinut proba E  

              

   Puncte slabe 

- laboratoarele sunt folosite ca sala de clasa, fapt care duce la ingreunarea desfasurarii activitatii de laborator si, mai ales, la 

distrugerea mobilierului, materialelor didactice de catre elevii care invata in aceste clase. 

- lipsa manualelor pentru toti elevii claselor 5-10, invatamant obligatoriu. 

- materialul didactic este invechit, la chimie nu a fost reinnoit stocul de substante.  
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- imprimanta catedrei este nefolosita din cauza faptului ca ultimul cartus de cerneala a fost cumparat de scoala in ianuarie  

2009, lipsa tonerului la xeroxul din cancelarie. 

- demotivarea profesorilor cauzata de nivelul mic de salarizare 

- mediile de intrare in liceu relativ mici ale elevilor de clasa a IX-a, fapt care nu permite obtinerea unor rezultate remarcabile la 

concursurile scolare.. 

De altfel, una dintre recomandarile primite in urma inspectiei tematice de specialitate sustinute la biologie a fost ca in 

laboratoare sa se desfasoare doar orele de fizica, biologie si chimie. 

 Ca o concluzie a intregii activitati a comisiei, in  perioada  anului scolar 2013-2014, aceasta  s-a desfasurat in bune conditii, 

membrii comisiei preocupandu-se pentru cresterea calitatii si eficientei procesului de invatamant la disciplinele fizica, biologie, chimie 

si tehnologii. 

 

prof. Blindu Laura, responsabil comisie metodica, 
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RAPORT  DE  ACTIVITATE AL  COMISIEI,  

METODICE ,,OM ŞI SOCIETATE’’ 2013-2014 

 În anul şcolar 2013 – 2014, aria curriculară Om şi societate de la Colegiul NaŃional ,,Emil RacoviŃă’’ s-a constituit în 
următoarea structură: 
  
NUME ŞI PRENUME DISCIPLINA GRAD DIDACTIC 
MOTEA LINĂ ISTORIE I 
MIREA LIVIU ISTORIE II 
ACHIM NICOLAE ISTORIE DEB 
STOICA MARIA GEOGRAFIE I 
BOBEICĂ DAN GEOGRAFIE I 
STROE DANIELA GEOGRAFIE DEF. 
POPA GABRIELA RELIGIE I 
DANłIŞ MIHAELA RELIGIE I 
OPREA DANIELA SOCIO-UMANE II 
BOTEZ ECATERINA SOCIO-UMANE DEF. 
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Membrii comisiei s-au preocupat să asigure condiŃiile necesare pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităŃilor intra şi 
extra curriculare, în conformitate cu obiectivele cuprinse în Planul managerial:  
O1 Ameliorarea calităŃii procesului de predare-învaŃare în  cadrul  ariei  curriculare                                
O2 Utilizarea eficientă  atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă cât şi a celor de evaluare formativă pe 

parcursul întregului an şcolar; construirea unui sistem unitar, coerent, de evaluare a performanŃelor elevilor, pornind de la 
obietivele de referinŃă / competenŃele specifice din programele şcolare, pe an de studiu/ ciclu de învaŃământ (evaluare 
internă). 

O3 ObŃinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare  şi  la  examenul de  bacalaureat 
O4 Participarea la acŃiuni de formare continuă a profesorilor comisiei  metodice 
O5 Ameliorarea calităŃii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii prin reparaŃii sau acchiziŃionarea de material 

didactic nou de la producătorii existenŃi 
O6 Participarea la competitii care să permită valorificarea creativităŃii elevilor, şi valorizarea acestora (parteneriate, expozitii de 

proiecte ale elevilor, sesiuni de comunicări ştiinŃifice ale elevilor); o bună  colaborare între autorităŃile  locale 
şi  partenerii  implicaŃi (elevi,  profesorii din colegiul nostru şi cei din alte state europene  implicate  în  proiecte comune). 

 

 În  anul şcolar 2013 – 2014, aria curriculară Om şi societate de la Colegiul NaŃional ,,Emil RacoviŃă’’ a avut in 
vedere realizarea urmatoarelor obiective: 
  
Astfel, s-a urmărit: 

- asigurarea corelării obiectivelor din programă cu conŃinuturile în elaborarea planificărilor anuale; 

- asigurarea instrumentelor de evaluare diverse, în conformitate cu competenŃele generale şi cu cele specifice înscrise în 

programele şcolare; 

- aplicarea metodelor şi mijloacelor didactice în conformitate cu tipul şi structura lecŃiei, precum şi cu particularităŃile de vârstă şi 

cu nivelul clasei; 

- aplicarea materialelor didactice adecvate şi diverse, hărŃi istorice, atlase, culegeri de documente, prezentări pe calculator; 
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- asigurarea unei modalităŃi de predare-învăŃare-evaluare în conformitate cu nivelul, aptitudinile şi interesele fiecărui elev; 

- menŃinerea legăturii cu părinŃii pentru informarea acestora asupra performanŃelor şcolare sau a stării disciplinare; 

- asigurarea pregătirii elevilor pentru teze, examenul de Bacalaureat, olimpiade şi alte concursuri şcolare;  

- participarea la activităŃile metodice pe şcoală, sector şi municipiu ale catedrelor din aria curriculară Om şi societate; 

- punerea la curent cu ultimele noutăŃi din domeniul activităŃii şcolare (programe şcolare, cărŃi de specialitate de istorie sau de 

metodică,geografie,religie ,socio.umane, atlase istorice, memoratoare, culegeri de texte etc.);  

- asigurarea unei Ńinute decente la ore şi a unei atitudini corecte în raport cu elevii, părinŃii ori colegii;  

-realizarea de lectii interdisciplinare in cadrul ariei curriculare 

Istorie 

Catedra de istorie a organizat la data de 9 octombrie 2013 activitatea metodica cu prilejul comemorarii Holocaustului la Colegiul 

National Dimitrie Cantemir,cu participarea elevilor de la clasa 12B. 

_6 noiembrie 2013 –activitate metodica cu tema :1947 –inceputul sfarsitului la Colegiul National  Victor Babes din Bucuresti 

,ocazie cu care au sustinut lucrari elevii Done Catalin XI C si Mande Catalin XII.B.  

-marcarea momentului istoric al Unirii Principatelor Romane Moldova si Tara Romaneasca, 24 ianuarie  

.mai 2014 .concurs 9 mai .Ziua Europei, tinut Facultatea de lstorie a  Universitatatii Dimitrie Cantemir ,cu participarea unui 

echipaj format din elevii clasei 12 B.  

Rezultate la bacalaureat- 2014 

Clasa Numar 
total elevi 

Numar 
elevi 

reusiti 
5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 Promovabilitate 
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XII A, B 68 64 19 9 15 14 5 2 94% 
 

 

 

 

 

 

Geografie 

 

RAPORT  DE ACTIVITATE 

AN ŞCOLAR 2013-2014 

In anul scolar 2013 – 2014, am realizat planificarea activitatilor specifice profesorului de geografie – planificari anuale si 

semestriale, planificarea activitatilor extrascolare, planificarea orele de pregatire suplimentara pentru sustinerea olimpiadelor si 

concursurilor scolare si a examenului de bacalaureat. 

Am participat la activitatile metodice ale Ariei curriculare „Om si societate” organizate in scoala si la nivel de sector si 

municipiu. 

Am realizat evaluarea initiala a elevilor din clasele a V-a si a IX-a. 

Am organizat etapa pe scoala a Olimpiadei de Geografie pentru elevii claselor VIII – XII si a Concursului National de 

Geografie „Terra” pentru elevii clasei a V-a si am efectuat ore de pregatire suplimentara cu elevii care s-au calificat pe sector si 

municipiu.  
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Elevul Buzoianu Gabriel din clasa a XII-a B a obtinut mentiuni la faza pe sector si la faza pe municipiu a Olimpiadei de 

Geografie iar eleva Pirvu Lorena Cristina din clasa a V-a A a obtinut mentiune la faza pe sector a Concursului National de 

Geografie „Terra”. 

Am participat la Concursul Regional „Incursiuni in arta si cultura traditionala romaneasca”, Editia a III-a, Galati, 2014 

si eleva Zareey Golmely Beatrice de la clasa a X-a B a obtinut mentiune. 
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Am participat la activitatile desfasurate in cadrul „Festivalului National al Sanselor Tale” – noiembrie 2013 - Ziua 

Universala a Drepturilor Omului - am sustinut lectii demonstrative – joc de rol „Alegeri in viata” la clasele a IX-a, a X-a si a 

XI-a, activitati realizate in colaborare cu domnii profesori: Basalic Diana, Sava Silvia, Toader Sorina, Achim Nicolae.  

24 ianuarie 2014 – „Ziua Unirii Principatelor”  
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Am coordonat echipele formate din elevii clasei a VIII-a A – Proiectul „Copiii de pretutindeni, diferiti dar egali”, proiect 

initiat in anul scolar 2012 – 2013 si continuat in anul scolar 2013 – 2014, activitate realizata in cadrul Proiectului "Millenium 

Development Goals Realization. Involving students and teachers in development education  programs and projects". 
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Pe 7 aprilie 2014 am participat impreuna cu elevii claselor a V-a B si a VIII-a A, la o excursie tematica organizata de 

doamna diriginta Dumitrache Mimi la Fundatia Snagov. 
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Pe 10 aprilie, in cadrul Saptamanii „Scoala altfel – Sa stii mai mult, sa fii mai bun”, am organizat un concurs „GEO-

Quiz” la care au participat elevi din clasele V – VIII. 
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22 mai 2014 – Ziua Biodiversitatii – activitati in colaborare cu studentii de la Universitatea Bucuresti, Facultatea de 

Geografie; S-au implicat doamnele invatatoare de la clasele a II-a, doamnele profesoare Blindu Laura si Basalic Diana cu clasele 

a VII-a si a X-a. 

 

Rezultatele la bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2014 – au fost bune si foarte bune. Majoritatea elevilor au optat pentru 

disciplina geografie. 
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Am fost membru in comisie la Concursul National de Geografie „Terra” - faza pe sector, faza organizata la Scoala 

Gimnaziala nr 52 si am participat ca profesor evaluator la faza pe municipiu. 

Am fost membru in comisie la Olimpiada de Geografie - faza pe sector si profesor evaluator la faza pe municipiu. 

Am participat şi am susŃinut în cadrul ConferinŃei InternaŃionale de la Primorsko, Bulgaria, din perioada 5 – 8 septembrie 

2013, prezentarea “ODM – obiect de studiu opŃional”. Obiectivele conferinŃei au vizat: prezentarea şi schimbul de bune practici 

între participanŃi, rolul educaŃiei pentru dezvoltare în procesul de formare al tinerilor; aspecte privind introducerea şi promovarea 

educaŃiei pentru dezvoltare în noile state membre ale UE; realizarea unei rezoluŃii în sprijinul educaŃiei globale. La conferinŃă au 

participat profesori, elevi, autorităŃi publice, reprezentanŃi ai organizaŃiilor neguvernamentale care derulează programe pe teme 

specifice ODM, din Bulgaria, România, Italia, Africa de Sud, Germania şi SUA. 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Implicarea elevilor şi a 

cadrelor didactice din licee în programe şi proiecte de educaŃie pentru dezvoltare, care se desfăşoară în perioada 

decembrie 2010 – octombrie 2013.  

Proiectul este coordonat de organizaŃia Open Education Centre din Bulgaria, în parteneriat cu asociaŃia „AsistenŃă şi 

programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” din România, Carrefoure Europeo Emilia din Italia şi HIVSports din Marea 

Britanie. Universitatea din Fort Hare, Republica Africa de Sud, este partener asociat în proiect. Co-finanŃarea este acordată de 

Comisia Europeană prin linia de finanŃare: Actori non-statali şi autorităŃi locale în dezvoltare. Nivelul de conştientizare şi educaŃie 

pentru dezvoltare în Europa. 

Octombrie 2013 – in cadrul Proiectului „Caravana Carierei”, am participat la Palatul Parlamentului la reuniunea „Punct de 

rascruce pentru generatia tanara”. 
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Martie 2014 – Universitatea Romano-Americana – am participat la un Focus Grup in cadrul Proiectului „Orientare digitala – 

Software de consultanta personalizata in plasarea pe piata muncii si dezvoltarea carierei profesionale”. 

Aprilie 2014 – Universitatea Romano-Americana – Campania „Este timpul meu”. 
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In data de 17.05.2014, am participat la Simpozionul „Geografia intre teorie si practica”, editia a VIII-a cu lucrarea 

„Avantajele evaluarii prin proiecte”. Am avut si o echipa formata din elevele Chiriac Elena si Dobre Mara din clasa a V-a B 

care au participat la Sesiunea  de comunicari si referate a elevilor de gimnaziu cu tema „Muzee, case memoriale si 

parcuri din Bucuresti”. 

Am participat la cursul de formare de limba engleza, curs derulat in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/63007 

“Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si administratiei publice 

locale si centrale”, pe care l-am finalizat in noiembrie 2013. 

Am desfasurat diverse activitati educative in cadrul parteneriatelor incheiate cu Facultatea de Geografie – CARTEDD, 

Universitatea „Spiru Haret”, Scoala Postliceala Sanitara „Carol Davila”, Scoala Gimnaziala nr 4, Scoala Gimnaziala nr 51, Scoala 

Gimnaziala nr 58, etc. 

In cadrul activitatilor organizate – la ore si activitati extrascolare, am urmarit si realizat promovarea următoarele valori şi 

atitudini: 

- solidaritate; 

- responsabilitate socială; 

- responsabilitate faŃă de mediu; 

- atitudine pozitivă faŃă de diversitate; 

- protecŃia mediului; 

- relaŃionare pozitivă cu ceilalŃi; 

- promovarea unui comportament care valorizează dezvoltarea durabilă. 
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Ca profesor de geografie, am colaborat permanent cu dirigintii si parintii claselor la care am predat, am participat la sedintele 

cu parintii elevilor claselor XII A si B. 

 

MARIA STOICA 

Profesor de Geografie 

 

Religie 

Catedra de Religie a avut un parteneriat deosebit cu Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena :copiii au mers la spovedit si 

impartasit cu ocazia marilor sarbatori crestine. 

S.au desfasurat lectii interactive cu preotul in biserica .Elevii au participat la diverse activitati si concursuri :un concurs de 

fotografie si desen cu elevii claselor aVI.aA si IX.B oeganizat la Baia Mare ,concursul intitulat “Ganduri despre credinta ,sfinti si 

ingeri “ elevii clasei aVIIIA si aXII.B. Elevii clasei aVI A au participat la un concurs organizat de Patriarhia Romana pe temea 

obiceiurilor si traditiilor de Sfantul Nicolae  si Craciun. 

In cadrul saptamanii altfel”  Sa stim mai multe, sa fim mai buni”a avut loc  un concurs intre clasele a VI A si VI B cu tema “Sa 

gatim gustos ,de post”.S.au prezentat ,de asemenea,materiale ale suferintelor din vremea comunista a marilor oameni de cultura 

ce au suferit datorita credintei lor in Dumnezeu. 

Catedra de discipline socio.umane  

a desfasurat urmatoarele activitati: 

1.Activitati metodice curente la nivel de sector si municipiu 
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2.Implementarea la clasele a XI-a A, B, C a modulului de educatie economica ,,Money Sense”cu sprijinul fundatiei CREDE si a 
bancii RBS 
 
3Pregatire pentru olimpiada si realizarea olimpiadei faza de masa ( dec.2013),pregatirea elevilor cu nevoi speciale ( invatamant 
la domiciliu ), pregatire pentru examenul de bacalaureat 
 
4 Realizarea activitatii ,,Omul si mediul” in cadrul programului ,,Festivalul Sanselor Tale” ( XI B) 
 
5 Realizarea sesiunii de comunicari stiintifice ,,Rosia Montana” de ziua CN ,,Emil Racovita”(in colaborare cu catedra de chimie , 
prof.Diana Dumitrescu) 
 
6 In cadrul saptamanii ,,Scoala Altfel” am efectuat turul bancii RBS ( cu sprijinul CREDE),-XI  
 
B; dezbatere privind pragmatismul societatii actuale –XII B,simulare economica la clasele a XI-a A,C –formarea pretului de 
echilibru al pietei 
Responsabil comisie metodica Dantis Mihaela 
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RAPORT  DE  ACTIVITATE AL  COMISIEI METODICE 

ARIA CURRICULARA ”Educatie fizica si sport /Arte” 

ANUL SCOLAR 2013-2014 

Aria curriculara  ARTE are in componenta catedra de educatie fizica si sport (prof. Cozea Daniela,prof. Muca Mariana si prof. 
Tartaleanu Cristian). catedra de educatie muzicala (prof. Uceanu Luminita) si catedra de educatie vizuala (prof. Tora Lavinia) 

 

 

CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

 

Raport de activiatate  

anul scolar 2013-2014 

Conform incadrării de la inceputul anului şcolar ,din catedra de educaŃie fizică si sport fac parte profesorii titulari: Mariana 
Muca-gradul I, Daniela Cozea-gradul I  si Cristian Tartaleanu – suplinitor-definitivat. 
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Fiecare cadru didactic a realizat proiectarea didactică in concordanŃă cu programa şcolară si a prezentat-o la termenul 
stabilit in sedinŃa de catedră. In semestrul I membrii cetedrei au participat la urmatoarele activitati , dupa cum urmeaza: 

sept. 2013 – Liceul Teoretic “ Gh. Sincai”-Sedinta pe municipiu cu toti profesorii de educatie fizica si sport – prof. Cozea 
Daniela si Muca Mariana; 

 sept. 2013 – Scoala Centrala – Sedinta metodica- prof. Muca Mariana ,Tartaleanu Cristian si Cozea Daniela; 
Sept. 2013 - Elaborarea subiectelor de evaluare la nivel de scoala pentru disciplina Pregatire Sportiva Teoretica, unde 

elevii au obtinut note bune si foarte bune –prof. Cozea Daniela si Muca Mariana ; 
5 oct. 2013 – Cros- faza pe sector, desfasurat in Parcul Moarilor, prof. Cozea si Muca 

La aceasta competitie am avut elevi care s-au calificat la faza pe municipiu: Bobric Dan cls. XI A- prof. Cozea Daniela/ Livia cls. 
X A –prof. Muca Mariana; 

 oct. 2013 – Sedinta tehnica pentru competitia de fotbal din cadrul ONSS-baieti liceu- prof. Cozea Daniela; 
 oct. 2013– Participare la Competitia de Fotbal  licee baieti din cadrul ONSS, desfasurata la Lic. Sf. Pantelimon- prof. 

Cozea Daniela; 
oct. 2013 – Gala Olimpicilor “Oscar pentru Inteligenta” editia a VII-a , eveniment organizat de Primaria Sectorului 2 , 

desfasurat la Colegiul National “Mihai Viteazul”– prof. Cozea Daniela impreuna cu elevele Boboc Silvia care a obtinut locul II si 
Onoiu Ioana care a obtinut mentiune la Olimpiada Nationala de Pregatire Sportiva Teoretica – Tulcea; 

nov. 2013 – Participare la Cros – faza pe municipiu – prof. Muca Mariana 
 nov. 2013 Participare la Campionatul de sah – liceu baieti din cadrul ONSS, desfasurat la Lic George Cosbuc – prof. 

Cozea Daniela; 
nov.2013 Cupa Parlamentul Tinerilor sector 2 la fotbal baieti liceu, desfasurata la Scoala nr. 40-prof. Cozea Daniela 
 dec. 2013 Participare cu program artistic in cadrul Zilei liceului- prof.Muca Mariana si  Cozea Daniela. 
ian 2014 Participare la lectie deschisa , cls. a III a Scola 56-prof. Muca Mariana 
Cu elevii cls. A V a B, Chiriac Elena si Mircea Bistriceanu , am participat la un concurs de sah, organizat de Primaria 

sectorului 2 , unde s-a obtinut locul 13 din 20- prof. Muca Mariana 

ian 2014 participare la Olimpiada de biologie, ca prof. Asistent –prof. Muca Mariana 

17 martie 2014 Olimpiada Municipala de Pregatire Sportiva Teoretica-  prof.Cozea, Muca 

12-16 mai 2014 Cupa Primariei la Fotbal- prof. Cozea Daniela 
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Mai 2014 Competente digitale –asistenti prof. Tartaleanu, Cozea 

Mai 2014 Examenul pentru certificarea competentelor  profesionale –prof. Cozea, Muca 

Testarile la disciplina educatie fizica si sport au caracter unitar deoarece toti membrii catedrei acorda note respectand 
baremurile in vigoare pentru  probele de control evaluate.In urma acordarii testelor de verificare a cunostintelor la disciplina 
Pregatire Sportiva Teoretica s-a constatat o imbunatatire a pregatirii elevilor care la inceputul anului s-au evidentiat in mod 
nesatisfacator la testarile initiale.    
prof. Cozea Daniela responsabil catedra, 
CATEDRA DE EDUCATIE PLASTICA/ VIZUALA 
 
 
                    RAPORT DE ACTIVITATE 
                    An scolar 2013- 2014 
 
     Colegiul National “Emil Racovita”, sectorul 2, Bucuresti 

     Prof. Educatie plastica/ vizuala: Tora Lavinia 

    In anul scolar 2013- 2014 s-au realizat urmatoarele activitati: 

       -am participat la consfatuirile organizate la disciplina Educatie plastica in septembrie 2013 si la toate sedintele desfasurate 
in cadrul ariei curriculare “Arte” de-a lungul semestrului. 

       -am intocmit planificarile calendaristice si am realizat proiectarea unitatilor de invatare la inceputul anului scolar. 

       -in procesul de predare am folosit abordari metodice ce au in vedere stimularea creativitatii si a descperirii unei maniere 
personale de percepere a universului plastic vizual. Evaluarea s-a facut utilizand urmatoarele instrumente: teste, proiecte, 
portofolii. 

        - am realizat o expozitie cu lucrari ale copiilor din clasele V- VIII in luna decembrie cu tema “Culori calde/ cuori reci”. 



89 

 

        -exista un numar mic de elevi cu situatia neincheiata in primul semestru al anului scolar la disciplina Educatie 
plastica/vizuala, motivul fiind un numar mare de absente acumulate; nu exista corigenti la aceasta disciplina.  

        -in semestrul al ll-lea, am participat si obtinut o Mentiune in cadrul concursului de desen “Scoala mea- Scoala europeana”- 
Zareey Beatrice X B 

        - am participat in calitate de profesor- asistent la toate probele Examenului National si Bacalaureatului din sesiunea iunie- 
iulie 2014. 

         - la incheierea semestrului al ll- lea au promovat toti elevii la disciplina Educatie plastica/vizuala/artistica. 

 
 

RAPORT  DE  ACTIVITATE AL  COMISIEI METODICE 
DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT NATATIE IN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 
 Raportul Comisiei Metodice de Natatie 

anul scolar 2014-2015 
 

 Comisia Metodica de Natatie are urmatoarea componenta: 
1. Sandu Mihai, prof. gradul I, titular; 
2. Onoiu Luminita, prof. gradul I, titular; 
3. Constantin Gabriela, prof. definitiv, titular; 
4. Natalia Gheorghe, prof. gradul II, titular, responsabil Comisie; 
5. Nagy Diana, prof. gradul II, titular; 
6. Barbut Ramona, prof. gradul II, titular; 
7. Giurcaneanu Matei, prof. definitiv, titular; 
8. Dutulescu Aida, prof. debutant, suplinitor; 
9. Pajereanu Mariana, prof. gradul I, plata cu ora; 
10. Pop Mariana, prof. gradul I, plata cu ora; 
11. Cerbeanu Georgeta, prof. gradul I, plata cu ora; 
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12. Stefanoiu Victorita, prof. gradul I, titular, sarituri in apa; 
 
13. Ionescu Valentin, prof. gradul II, titular, polo pe apa; 
14. Ilie Gheorghe, prof. gradul II, titular, polo pe apa. 
 
  Profesorii comisiei au participat la numeroase concursuri de natatie, atat la nivel de municipiu, cat si la nivel national. 
Rezultatele obtinute de elevii pregatiti de cadrele didactice din aceasta comisie sunt numeroase, vom enumera mai jos doar pe 
cele nationale: 
 
- Campionatul National de Copii 10-11 ani, Bacau, noiembrie 2013 unde echipa LER a obtinut locul II pe intreaga tara: 

• Locul II 100 liber fete 10 ani- Maria Burlacu; 
• Locul II 50 spate fete 10 ani- Maria Burlacu; 
• Locul II 50 bras baieti 10 ani- Alin Rusen; 
• Locul II 50 bras baieti 11 ani- Razvan Rath; 
• Locul II 100 bras baieti 11 ani- Razvan Rath; 
• Locul III 50 liber fete 10 ani- Maria Burlacu 
• Locul III 50 bras fete 10 ani- Maria Burlacu; 
• Locul III 50 liber baieti 11 ani- Razvan Rath 
• Locul II 4x50 mixt baieti 11 ani- Ionut Vlad, David Rusu, Vincentzo Popa, Razvan Rath; 
• Locul III 4x50 liber fete 10 ani- Maria Burlacu, Alexandra Simionescu, Claudia Ivan, Simona Visalon; 
• Locul III 4x50 liber baieti 11 ani- David Rusu, Razvan Rath, David Zamfir, Vincentzo Popa. 

Total 11 medalii. 
 

- Campionatul National de Juniori II, Pitesti, decembrie 2013 
• Locul II 4x100 liber- Alexandrescu Marco, Alexandru Ion, Mircea Serban, Andrei Rusen 
• Locul II 4x200 liber- Marco Alexandrescu, Alexandru Ion, Mircea Serban, Andrei Rusen 
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Total 2 medalii 

 Trebuie mentionat ca in  semestrul I, sportivii de 13-14 ani nu au avut campionate nationale de iarna, federatia de 
specialitate anuland un astfel de campionat, de asemenea sportivii de 11-12 ani- fete si 12 ani baieti au participat la un 
campionat de semifond- nespecific varstei si mult contestat de catre antrenorii din intreaga tara, la care au obtinut rezultate 
foarte bune. 
  

 
- Campionatul National de Poliatlon, Pitesti, martie 2014 

• Locul I: Rath Razvan, 50 bras, baieti 12 ani; stafeta de fete 11 ani, 4x 50 mixt; 
• Locul II: stafeta de baieti 12 ani- 4x 100 mixt si 4x 50 liber; 
• Locul III: Maria Burlacu, 50 bras 11 ani, 50 spate 11 ani; stafetele de fete si baieti 12 ani. 

 In clasamentul general, colegiul nostru s-a clasat pe locul al doilea. 
 Total 11 medalii. 
 
- Campionatul National de Juniori II, Baia-Mare, aprilie 2014 

• Locul I: Rusen Andrei, Dinca Andreeas, Alexandrescu Marco, Sarbulescu Andreea, stafetele de baieti  de 15 ani si 16 ani; 
• Locul II si III: aceiasi sportivi, in plus Arpin Vlad. 

Total 20 de medalii. 
 

- Campionatul National Scolar, Resita, mai 2014 
• Locul I: Rath Razvan, Sarbulescu Andreea, Macoveiciuc Andra 
• Locurile II si III: Tudorache Sabina, Zamfir David, Arpin Vlad, Dumitrache Gabriel, Valle Lucian, Popa Vincentzo, Niculae 

Cristina, Marin Ioana. 
Cupa Campionatelor a fost castigata de clubul nostru. 
Total 39 de medalii. 
 

- Campionatul National de Juniori II, Bucuresti, iunie 2014 
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• Locul I: Rusen Andrei, Dinca Andreeas, Sarbulescu Andreea, Alexandrescu Marco 
• Locurile II si III: in plus Ion Niculae si Arpin Vlad. 

Total 20 de medalii. 
 

- Campionatul National de Copii 10 ani, Arad, iunie 2014 
• Locul III: Serman Ioana si stafeta de fete 10 ani. 

In clasamentul general, echipa s-a clasat pe locul II prin cumularea punctelor obtinute de sportivii Gheorghe Lucas, 
Muresan Cristina, Dumitru Ana, Matei Guiman Alexia, Gate Alexandru, Bratu David, Gherghel Vlad. 
 

- Campionatul National de Copii 11-13 ani, Braila, iulie 2014 
• Locul I: Rath Razvan, Burlacu Maria 
• Locurile II si III: in plus Grigoroiu Mihaela, Nitu Marius, Popa Vincentzo, stafetele de fete si baieti 11 si 12 ani. 

Locul II in clasamentul general. 
Total 18 medalii. 
 
La nivelul juniorilor mari si seniorilor s-au remarcat sportivii Bobric Dan, Manzu Livia. 

In concursurile  nationale de sarituri in apa, juniori si seniori, s-au obtinut  26 de medalii prin sportivii Carjan Ioana, Ionescu 
Andreea si Ghita Bogdan: 7 locuri I, 9 locuri II si 10 locuri III 

 
 

 In anul scolar 2013-2014 activitatea grupei de polo pe apa s-a desfasurat pe urmatoarea categorie  de elevi : 
-avansati clasele a-V si a-VI-a A (copii) 20 elevi; 
- avansati clasele VII si VIII- 15 elevi; 
- performanta clasele IX- XII. 
 Orele de antrenament sau efectuat la bazinul din cadrul Complex Floreasca dupa urmatorul program  
-L-M-M-J-V-S de la ora 7-9 
-L-M-M-J-V     de la ora 14-16 
 In semestrul I considerat de noi ca facind parte din perioada pregatitoare (linia metodica a Federatiei Romane de Polo ) 
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sau atins obiectivele de pregatire propuse in planificarea anuala,obiective in cadrul carora un accent deosebit s-a pus pe 
dezvoltarea fizica specifica . 
La sfirsitul fiecarei etape de pregatire sau dat probe de control (conf.regulamentului F.R.Polo) trecute cu succes de peste 80% 
din elevii componenti ai fiecarei grupe, rezultate care se reflecta in notarea in catalog pe parcursul semestrului I .      
 Frecventa la orele de antrenament a fost Buna spre F.buna,elevii angrenandu-se in antrenament cu daruire, constienti fiind 
ca este o perioada grea de acumulari,si tinind cont si de conditiile grele de antrenament (pregatire pe un culoar de inot cu 15-20 
de elevi). 
 Singura competitie in semestrul I la nivelul copiilor 2003-2002 a fost  Camp.Municipal care s-a incheiat o data cu sfirsitul 
anului scolar,echipa de copii a liceului ocupind locul 4. 
 In semestrul II prezenta a fost Buna spre F.buna astfel ca la sfirsitul semestrului la probele de control specifice date cu 
federatia de specialitate ,elevii au obtinut rezultate F.bune,acestea fiind trecute in proportie de 90%.Desi am avut ca obiectiv 
calificarea la Turneul final al C.National,echipa de copii a obtinut locul V dupa zonele de calificare ratind calificare in Turneul final. 
 Obiectivele propuse : calificarea la Turneul Final al Camp.National. si clasarea in primele 4 locuri . 
 Pregatirea a continuat la Bazinul Tineretuluidupa acelasi program orar si in perioada vacantei de vara pina pe 22 
August,pentru a perfectiona deprinderile capatate in cursul anului scolar trecut si a pregati mai bine competitiile care vor acea loc 
in viitorul an scolar (2014-2015). 

 
 

  
  
 In urma sedintelor organizate de Comisia de specialitate: 
- s-au stabilit criterii de notare a elevilor; 
- s-a realizat procedura de organizare a examenelor de selectie pentru clasa a V a; 
- s-a discutat problema scaderii numarului de sportivi la clasele I-IV si IX-XII; 
 
 In privinta parcurgerii materiei, profesorii-antrenori nu au avut probleme, intregul program de antrenament desfasurandu-se 
in parametri normali, cu exceptia saptamanii 27-31 ianuarie.  
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 In semestrul I al anului scolar 2013-2014, urmatorii profesori au sutinut inspectii: inspectia curenta 1  pentru obtinerea 
gradului I, doamnele profesor Nagy Diana si Barbut Ramona si inspectia curenta pentru obtinerea definitivarii in invatamant, 
domnisoara profesor Aida Dutulescu. 
 Profesorii catedrei de natatie au participat ca supraveghetori la examenele si testele nationale, cat si ca profesori evaluatori 
in cadrul probei practice a testarilor nationale si a examenului de selectie pentru clasele I,  V si IX. 
 
 Obiectivele si masurile Planului Managerial al Comisiei au fost indeplinite astfel: 

- in luna septembrie planificarile calendaristice au fost realizate in totalitate conform programelor scolare in vigoare; 

- de-a lungul semestrului s-a participat la toate concursurile incluse in calendarele competitionale ale Asociatiei Municipale de 
Natatie, ale Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern si ale Federatiei Romane de Polo ; 

- s-au stabilit ore suplimentare de pregatire pentru elevii ce vor sustine examene de selectie; 

- s-a realizat dotarea cu materiale sportive prin achizitionarea acestora de catre elevi. 

 Ca o concluzie privind activitatea profesorilor cu specializare natatie, din cadrul Colegiului National “Emil Racovita”, putem 
spune ca performantele sportive au crescut fata de anul anterior la nivelul copiilor, dar sportivii de varsta seniorilor sunt tot mai 
putin motivati sa participe sub sigla clubului la concursuri, fiind atrasi de cluburi departamentale ca Dinamo si Steaua. In viitor, cu 
ajutorul conducerii colegiului, speram ca proprii sportivi sa beneficieze de conditii optime de pregatire, continua 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE CLASELE I – IV 

an şcolar 2013 - 2014 

 

 

Încă de la începutul anului şcolar toate învăŃătoarele s-au preocupat pentru a asigura condiŃii corespunzătoare 
desfăşurării activităŃii didactice. Au fost amenajate clasele, au fost făcute liste cu material didactic existent şi necesar. 

Toate învăŃătoarele au participat la consfătuirile de la începutul anului şcolar. 
Pentru buna desfăşurare a activităŃii au fost întocmite planificările calendaristice şi proiectări ale unităŃilor de 

învăŃare. 
Au fost achiziŃionate cu acordul părinŃilor materiale auxiliare necesare la fiecare clasă. 
În cadrul comisiei metodice au fost discutate toate materialele de proiectare a activităŃii didactice (planificare, 

proiectare, programe de activităŃi extracurriculare, lectorate cu părinŃii). 
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Pentru a cunoaşte nivelul de cunoştinŃe al elevilor au fost date teste de evaluare predictivă şi teste de evaluare 
sumativă, iar rezultatele au fost prezentate şi discutate în şedinŃele comisiilor metodice şi au fost stabilite măsuri de 
recuperare şi ameliorare pentru elevii cu un nivel slab de cunoştinŃe. 

 Pe tot parcursul semestrului au existat preocupări serioase pentru buna desfăşurarea orelor în cât mai bune 
condiŃii, s-a asigurat un conŃinut ştiinŃific corespunzător tuturor lecŃiilor, au fost folosite mijloacele de învăŃământ 
adecvate fiecărei teme, au fost respectate particularităŃile de vârstă ale elevilor. 

Cu toate acestea mai sunt elevi care au lacune în cunoştinŃele lor sau rămâneri în urmă la anumite discipline de 
învăŃământ. 

Recuperarea acestora se face mai greu deoarece programul special de înot al elevilor şi lipsa spaŃiului nu ne 
permit o pregătire suplimentară a acestora. 

Programa a fost parcursă integral la toate disciplinele de învăŃământ, la toate clasele, până la sfârşitul anului 
şcolar. 

ÎnvăŃătorii au participat la mai multe cursuri de formare: 
- „ Formarea profesorilor de limba română ,limba engleză în societatea cunoaşterii”. 
- „Formarea profesorilor în învăŃământul primar care predau la clasa pregătitoare” – înv. Popa-NiŃu Maria, înv. 

Călin Leontina. 
 
- „ Abordarea constructivistă a ştiinŃelor în învăŃământul primar”- înv. Popa NiŃu Maria, înv. Răchită Stela. 
 
Am participat la manifestările culturale prilejuite de Ziua EducaŃiei, Ziua NaŃională a României şi sărbătorile de 

iarnă, desfăşurate la Palatul Copiilor în cadrul unui parteneriat existent cu această instituŃie, precum şi în alte locaŃii. 
La toate clasele s-au Ńinut periodic şedinŃe şi lectorate cu părinŃii elevilor. 
Pentru a completa activitatea din timpul orelor de curs, dar şi pentru a cunoaşte mai bine colectivele de elevi, au 

fost propuse numeroase activităŃi extracurriculare: spectacole de teatru, operetă, concursuri, serbări, excursii. 
De ziua liceului elevii ciclului primar au desfăşurat diferite activităŃi – concurs de desene (clasa I) 
  - jocuri din folclorul copiilor; confecŃionarea podoabelor pentru pomul de Crăciun (cls.a – II-a) 
 - „RecunoaşteŃi personajul?” – concurs (Clasa a III – a) 
 - Dramatizarea unor piese de teatru (clasa a – IV- a) 
Elevii claselor I-IV au participat la concursurile şcolare: 
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- Evaluare în educaŃie – limba română  
- Comper 
 
La sfârşitul anului 2013 -2014 toŃi elevii au organizat serbări şcolare. 

În vacanŃa de vară elevii cls. I-IV au participat la tabăra din łara HaŃegului ( clasele pregătitoare, clasa II C, IIB, III 

A, IV C. 

  

Popa-Nitu Maria responsabil comisie clasele I-IV 

 

 

 

 

 
 

RAPORT  DE ACTIVITATE 
AN ŞCOLAR 2013-2014 

 
I. Activitatea Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la nivelul unităŃii de învăŃământ 
- planificarea activitatilor specifice functiei de diriginte: realizarea raportului pentru anul scolar 2012 – 2013 si a planului 
managerial al activitatilor educative pentru anul scolar 2013 – 2014 in urma analizei SWOT si PESTE, stabilirea obiectivelor 
SMART – specific, masurabil, de atins/abordabil, relevant, incadrat in timp;   planificarea tematicii orelor de dirigentie si 
consiliere; planificarea lunara a activitatilor extrascolare; planificarea tematicii orelor de consiliere saptamanala cu parintii; 
planificarea tematicii sedintelor cu parintii; stabilirea tematicii intalnirilor lunare a membrilor ariei curriculare „Consiliere si 
orientare” 
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- organizare: repartitia dirigintilor si invatatorilor cu respectarea principiului continuitatii,  stabilirea sarcinilor pentru fiecare 
diriginte si invatator in cadrul ariei curriculare;  stabilirea responsabilitatilor in cadrul ariei curriculare pe nivele de clase si aspecte 
ale activitatii educative;  
- monitorizare: chestionare, asistente si interasistente la ore; analiza raportarilor lunare, schimbare pozitiva in comportamentul 
elevilor, analiza statisticilor privind actele de violenta;  
- evaluare, asigurarea feed-back-ului: discutii cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice, cu membrii celorlalte comisii – de 
disciplina, de combatere a violentei in mediul scolar, cu consilierul psihopedagog, rapoarte de activitate, analiza chestionarelor 
aplicate de  Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii. 
 
II. DirigenŃia/Consiliere şi orientare: 

� cursuri de formare (nr. de profesori formaŃi, dificultăŃi întâmpinate, aprecieri etc.) 
- in anul scolar 2013 – 2014 nu s-au desfasurat activitati de formare la nivelul scolii pentru invatatori si diriginti si nici nu au 
participat la formari, cu tematica de  consiliere si orientare, organizate de alte institutii furnizoare de formare 

� activităŃi metodice de perfecŃionare în aria curriculară Consiliere şi orientare la nivel de sector/ unităŃi de învăŃământ- 
deosebite 

- au fost organizate intalniri lunare in cadrul comisiei metodice a dirigintilor, la nivelul scolii 
� implicarea Consilierilor psihopedagogi în activitatea de consiliere 

- consilierul psihopedagog a organizat activitati cu elevii claselor a VIII-a si a XII-a in vederea orientarii scolare si pentru cariera; 
- a comunicat permanent si foarte bine cu colectivul de cadre didactice; 
- a organizat intalniri cu parintii; 
- a consiliat individual parintii si elevii care au solicitat; 
- a raspuns prompt tuturor solicitarilor dirigintilor, invatatorilor, consilierului educativ, directorilor 
 
III.             Evaluarea stării disciplinare în învăŃământ, la nivelul sectorului: 

� ActivităŃi desfăşurate pentru prevenirea violenŃei şcolare, a absenteismului, a actelor antisociale etc. 
- activitati de consiliere cu elevii claselor I – XII in vederea prevenirii violentei scolare, a absenteismului. 
- intalnirea Consiliului elevilor cu reprezentantul Sectiei 8 Politie, agent Dragos Paun - septembrie 2013. 
In anul scolar 2013 – 2014, fenomenul de violenta scolara a fost redus, absenteismul s-a manifestat mai mult in cadrul 
colectivelor de elevi de la clasele IX – XII. In urma activitatilor de  consiliere cu elevii si parintii, a implicarii permanente a 
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conducerii scolii, a consilierului psihopedagog, a reprezentantilor Sectiei 8 Politie, a relatiei foarte bune cu parintii, s-a ajuns la 
recuperarea elevilor;   
- motive care favorizeaza absenteismul: situatia sociala precara din familie care ii indeamna pe elevi sa-si gaseasca un loc de 
munca pentru a se intretine si pentru a fi independenti din punct de vedere financiar, familii dezorganizate. 
 
IV.             Activitatea extraşcolară 
  Tipuri de activităŃi.  
a.      Programe internaŃionale, naŃionale, comunitare  
Editia a XIII-a Proiectului de Educatie ecologica „Primavara Scolilor” – premierea 
Editia a XIV-a Proiectului de Educatie ecologica „Primavara Scolilor”  
 
b.      Parteneriate (ale unităŃilor de învăŃământ, ale ISMB care s-au derulat în unităŃile de învăŃământ- aprecieri, disfuncŃionalităŃi 
etc.) 
Parteneriat cu Asociatia Romana pentru Reciclare – RoRec in realizarea proiectului de Educatie ecologica „Patrula de reciclare”: 
in scopul reciclarii deseurilor de echipamente electrice si electronice si responsabilizarii elevilor in ceea ce priveste importanta 
mentinerii sanatatii mediului de viata.   
 
c.       Proiecte (ale unităŃilor de învăŃământ, ale ISMB care s-au derulat în unităŃile de învăŃământ- aprecieri, disfuncŃionalităŃi 
etc.) 
Participarea elevilor si cadrelor didactice  la diferite spectacole organizate de Asociatia Romana Antidrog si de CIADO,  in cadrul 
proiectului „Arta contra drog”. 
 
d.      AcŃiuni 
  festivaluri şi concursuri (participări şi rezultate) 
a.    internaŃionale 
b.      naŃionale  
- Festivalul National al Sanselor Tale, editia a XIV-a: 
Editia din acest an a fost desfăşurată sub genericul „ Anul European al Cetatenilor”. 
Cu aceasta ocazie unele cadre didactice ale Colegiului National „Emil Racovita” au organizat o serie de activitati: 
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1. "Omul si mediul" - Realizarea unui exercitiu critic cu privire la diferite asertiuni ce vizeaza problematica protectiei mediului, 
prin oferirea de catre elevi de argumente pro si contra, in concordanta cu pozitia personala adoptata  (Profesor coordonator: 
Oprea Daniela, impreuna cu        elevii clasei a XI-a B). 
2. Piesa de teatru "Inca un pas" jucata de trupa de teatru  a liceului „Ochi'n Ochi” sub coordonarea prof. Maciu –Popescu Irina 
(elevi din clasa a IX-a C, a X-a C si a X-a D). 
3. "Covor de toamna" - concurs - lucrari realizate cu obiecte specifice toamnei - frunze, pietre, scoarta de copac (Profesori 
coordonatori Dumitrache Mimi, Basalic Diana, impreuna cu elevii claselor a VII-a B si a VIII-a A). 
4. "Toamna in mintea ta" - concurs literar - sectiunea I - recitare; sectiunea II - creatie (Profesori coordonatori Dumitrache Mimi, 
Basalic Diana, impreuna cu elevii claselor a VII-a B si a VIII-a A). 
5. “Romania, un colt de rai al Europei” - Confectionare, prezentare de postere cu diferite tipuri de ecosisteme naturale si 
antropizate din Romania (Profesori coordonatori: Blindu Laura, Stoica Maria impreuna cu elevii claselor a VIII-a A si a VIII-a B). 
6. "Eco-tourism" - Constituirea unui club de ecoturism în cadrul căruia elevii s-au familiarizat cu aspectele fundamentale în 
ceea ce privește tematica abordata, au vizionat filme ce prezentau proiecte de eco-turism și au dezbătut în grupuri beneficiile 
eco-turismului (Profesor coordonator: Chirca Mihaela impreuna cu elevii clasei a IX-a A). 
7. "Recyclabe craft" - Elaborarea unor obiecte din materiale refolosibile. Premergator activitatii s-au popularizat site-uri ce 
prezentau obiecte similare, precum și procedeele de realizare.  Elevii și-au realizat propriile obiecte, dar au si colaborat la 
realizarea mascotei "Ecobot" (Profesori coordonatori:  Chirca Mihaela, Blindu Laura impreuna cu elevii clasei a VII-a B). 
8. "A Green European"- Dezbatere pe tema "cetateanul roman = cetatean european - educatie pentru o Europa mai buna", 
vizionarea unui material Power Point pe tema data creat de catre elevi si exprimarea propriilor opinii referitor la acesta, 
completarea unor chestionare privind protectia mediului (Profesori coordonatori:  Lupu Cristina, Blindu Laura impreuna cu elevii 
clasei a IX-a B). 
9. Ziua Universala a Drepturilor Omului - joc de rol - Alegeri in viata; 10 elevi voluntari de la fiecare nivel de clasa care au 
interpretat diverse roluri din societate, cu personaje care fac parte si din grupuri dezavantajate; dupa ce au fost scosi din rol, s-au 
purtat discutii pe tema drepturilor omului, despre stereotipuri si prejudecati care pot sa ne impiedice sa realizam ceea ce ne 
dorim (Profesori coordonatori: Maria Stoica, Sorina Toader, Diana Basalic, Nicolae Achim impreuna cu elevii claselor a IX C si D, 
a X-a B si D). 
10. "La vidéo en classe de français langue étrangère" – realizarea unei altfel de ore de Limba franceza, folosind mijloacele 
de prezentare video (Prof. coordonator Anghel Gabriela impreuna cu elevii clasei a XI-a B).  
 



101 

 

-  Cursul „Masuri de prevenire si combatere a incendiilor” sustinut de reprezentanti ai  Asociatiei „Foisorul de Foc – 
parteneriat si voluntariat pentru viata”, sub coordonarea generalului de brigada Vasile Ciornei, pentru elevii claselor V-XII. 
 
c.       interjudeŃene 
 
d.      municipale 
- participarea la Parada Elevilor Bucuresteni – 1 iunie 2014 – de catre prof. Muca Mariana, Mirea Liviu, Blindu Laura alaturi de 
elevi ai claselor a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a; 
- prezentarea standului Colegiului National “Emil Racovita” in cadrul Targului Educational Bucuresti desfasurat in luna mai la 
Palatul National al Copiilor 
 
e.       la nivel de sector 
 
f.    la nivel de scoala: 
- Balul Bobocilor din Colegiul National “Emil Racovita” – Prof. coordonator Blindu Laura alaturi de dirigintii claselor a XI-a si a 
IX-a si colectivul de elevi orgamizatori din clasele a XI-a B si a XI-a C. 
 
- Expozitie cu vanzare de obiecte si produse alimentare specifice sarbatorii de “Halloween” – prof. coordonatori Chirca Mihaela, 
Basalic Diana,Blindu Laura impreuna cu elevii claselor a VI-a B si a VII-a B. 
 
- Ziua Portilor Deschise din Colegiul National “Emil Racovita” – activitati diverse (sportive, artistice, culturale) propuse de 
cadrele didactice cu elevii diferitelor clase: 
1.” Siguranta cianurilor. Intre mit si realitate.” (Rosia Montana), responsabili: Oprea Daniela, Dumitrescu Diana. 
2. Concurs de talente: “VII B are talent!”, responsabili: Blindu Laura, Cozea Daniela. 
3. “Dans, dans, dans…..”, responsabil Muca Mariana, elevi ai clasei a VI-a B. 
4. “Un pedagog de scoala noua” I. L. Caragiale – sceneta clasa a IV-a C, responsabil Ealangi Adriana. 
5. Piesa de teatru “Inca un pas”  sustinuta de elevi ai claselor a a IX a C, a X-a C, a X-a D, responsabil Irina Maciu Popescu. 
6. “Ce este Craciunul?”, sceneta realizata si prezentata de elevi ai clasei a III-a C, responsabil Rostas-Covalev Tatiana. 
7. “Under the spell of Christmas”, activitate realizata de elevi ai clasei a VI-a B, responsabil Chirca Mihaela. 
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8. „Suflet de roman” – obiceiuri si traditii strabune,  responsabil Basalic Diana, participantii fiind elevii clasei a XII-a B. 
9. Concurs “Micul inventator” – inventarea unor jocuri cu reguli gramaticale, participantii fiind elevi ai clasei a VIII-a A, 
responsabil Mimi Dumitrache.  
10. “Vine Mos Craciun!” – pregatirea salii de clasa pentru Nasterea Domnului, responsabil Toader Sorina, participantii fiind elevii 
clasei a IX-a C. 
11. Recital muzical sustinut de diferite grupuri de elevi/diferiti elevi talentati sub indrumarea prof. Uceanu Luminita 
- concurs „Sfantul Nicolae ocrotitorul copiilor” organizat de Protoeria sector 2, Bucuresti – coordonator prof. Dantis Mihaela – 
locul II; 
- “Iata vin colindatorii!” – Serbarea pomului de Craciun – colinde si program artistic sustinut de elevi talentati din diferite 
clase. 
- serbare scolara dedicata zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii – program artistic sustinut de elevi talentati sub indrumarea prof. 
Basalic Diana, Dumitrache Mimi, invatatori, etc. 
- serbari scolara dedicata Zilei de 8 Martie, Ziua femeii – activitati sustinute de elevii claselor I-IV si V- VIII coordonati de 
invatatori si diriginti; 
- confectionare si vanzare de martisoare ecologice de catre elecii claselor primare si gimnaziale sub indrumarea invatatorilor; 
- vanzare de jucarii in cadrul actiunii „Targul de vechituri” in scopul colectarii de fonduri pentru elevii defavorizati – coordonator 
invatator Ealangi Adriana 
- desfasurarea de activitati specifice fiecarei Comisii metodice cu ocazia programului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun” (vezi 
planificare activitati pentru programul „Scoala altfel”) de catre majoritatea profesorilor si invatatorilor; 
- desfasurarea de activitati specifice cu tema „9 mai – Ziua Europei” de catre prof. de istorie si stiinte sociale 
 
 
 

Coordonator proiecte si prograne educative: Basalic Diana Florentina 
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DOTARI MATERIALE 

  
 

Măsuri de îmbunătăŃire a infrastructurii 
  
În anul şcolar 2013-2014 s-au derulat acitivităŃi foarte diverse privind îmbunătăŃirea infrastructurii, dotarea unităŃii de învăŃământ 
cu mijloace didactice moderne. 
  
 
Astefe, prin fondurile alocate de Primaria si Consiliul local sector 2 de la bugetul local  au fost efectuate lucrari de raschetare 
si paluxare12 clase , zugrăveli superioare 18 clase, invelire  acoperiş  cu tablă gen lindab , montat gresie si faianta la 
grupurile sanitare, montat obiecte sanitare, lucrari totale de peste 3 miliarde lei vechi .  
Un aspect major al preocuparilor noastre l-a reprezentat in anul scolar trecut atragerea de noi resurse extrabugetare si 
folosirea judicioasa a resurselor bugetare in achitarea cuantumului de 50% din venituri catre consiliul local . 
Totodată, prin contribuŃia părinŃilor,  au fost  să alocate sume importante in realizarea de diplome, premii  pentru ziua Liceului 
Emil RacoviŃă, serbarile de sfarsit de an scolar, la 15 septembrie, realizarea firmei liceului, confectionare de mobilier scolar 
intr-o sala de curs. 
Remarcam contributia deosebita pe care Consiliul Reprezentativ al Parintilor, Asociatia de parinti, comitetele de parinti de la 
clase au avut-o in relatia cu conducerea scolii, cu invatatorii si dirigintii in desfasurarea unor activitati comune.Cu deosebire, 
subliniem activitatea desfaurata in cadrul Consiliului de Administratie de reprezentantii parintilor, domnii Adrian Tomuta si 
Paul Polihroniade, precum si remarcabila implicare in multiple activitatii desfasurate la nivelul colegiului de presedintele 
Asociatiei de parinti, domnul Mihai Gherghel. 
Subliniem continuarea bunelor relatii cu autoritatile locale, cu comunitatea locala, cu politia, cu jandarmeria, organismele 
sanitare, biserica, federaŃiile sportive de nataŃie, polo pe apă, tenis de câmp, cu cluburile sportive scolare. 
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RelaŃia cu publicul. Activitatea de soluŃionare a petiŃiilor 
 
  
SoluŃionarea petiŃiilor si sesizarilor s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 privind Reglementarea 
activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002. 
Ne propunem aplicarea adecvata a procedurii privind sesizarile si reclamatiile, precum si utilizarea eficienta a Registrului  special 
de consemnare a tuturor sesizărilor şi recamaŃiilor, precum şi modul de soluŃionare. 
  
  
  

Legătura cu comunitatea locală 
 
  
Colegiul nostru   a stabilit de-a lungul timpului relaŃii stranse  cu autorităŃile locale concretizate prin derularea a diverse programe 
în parteneriat-Primavara scolilor, Gala Olimpicilor ş.a., implicarea în organizarea şi desfăşurarea unor acŃiuni importante, precum 
şi menŃinerea contactului permanent. Astfel, se remarcă colaborarea deosebita cu : Primăria Sectorului 2, Consiliul local,  
DirecŃia Generala de Administrare a Patrimoniului din  ÎnvăŃământul Preuniversitar sector 2,  SecŃia 8 de PoliŃie, DirecŃia de 
protecŃia a copilului, biserica parohiala etc. 
RelaŃiile cu sindicatele  Spiru Haret  si FSLI s-au desfasurat in limitele unei colaborari normale . A fost necesară convocarea 
Comisiei paritare in momentul desfiintarii Centrului de Executie Bugetara de pe langa Colegiul National Emil Racovita. Liderii de 
sindicat a fost consultati permanent în toate problemele prevăzute de lege.  
Colegiul NaŃional „Emil RacoviŃă” a fost interesat de întărirea colaborării cu comunitatea locală, prin toate mijloacele disponibile. 
Planul de şcolarizare este conceput în aşa fel încât să răspundă cerinŃelor comunităŃii locale şi celor de integrare pe piaŃa forŃei 
de muncă. O atenŃie deosebită se acordă asigurării cursurilor opŃionale (CDŞ) în aşa fel încât să corespundă opŃiunilor elevilor şi 
părinŃilor. Se derulează diverse programe specifice la nivelul tuturor claselor de tipul şcoala părinŃilor, de reducere a 
infracŃionalităŃii în rândul elevilor etc. Un accent deosebit este pus pe asigurarea siguranŃei paricipanŃilor la procesul de 
învăŃământ, atât în incinta şcolii, cât şi în imediata apropiere a acesteia. Colegiul NaŃional „Emil RacoviŃă” menŃine legătura 
permanentă cu părinŃii, atât prin intermediul sedintelor cu parintii, cât şi prin întâlnirile organizate de consilierul psihopedagog din 
şcoală şi de alŃi factori implicaŃi în educaŃie. Directorii  au participat la Adunările generale de la începutul anului şcolar şi la 
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celelate întâniri cu părinŃii. ReprezentanŃii părinŃilor au relevat colaborarea reală dintre conducerea şcolii, şcoală în ansamblu, şi 
părinŃi. 
La nivelul fiecăreia dintre cele 34 clase, s-a remarcat ,de asemenea, colaborarea cu reprezentanŃi ai poliŃiei, jandarmeriei, 
pompierilor, direcŃiei de ocrotire a copilului, organismelor sanitare, Bisericii ş.a. 
Această colaborare s-a concretizat prin derularea unor acŃiuni comune periodice cuprinse într-un calendar (culturale, educative, 
ecologice, rutiere, de sănătate, sportive, combaterea delincvenŃei juvenile, drepturile copilului, prevenirea incendiilor, consumul 
de droguri, educaŃie sexuală etc.).În coordonarea acestor activităŃi un rol esenŃial l-a avut coordonatorul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare, care este şi responsabilul comisiei diriginŃilor. 
  

Imagine 
  
Pe parcursul anului scolar precedent a fost promovata imaginea  Colegiului NaŃional „Emil RacoviŃă prin organizarea mai multor 
tipuri de activităŃi, încadrate în mai multe domenii. Au fost acordate interviuri în presa scrisă şi Radio-Tv. Avem  nevoie de mai 
multă imagine pozitivă, de mai multă participare din partea tuturor, inclusiv pentru promovarea CNER în mass-media, în rândul 
opiniei publice , de o mai stransa colaborare cu autoritatile locale,  de a crea o stare de spirit care sa sprijine  mediul educational  
din liceul nostru. 
  
 
 
      Red.M.L. 08.10.2014 
 


