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În societatea contemporană nevoia schimbării mentalităților reprezintă o necesitate 

imperioasă, de ordin psihologic, pedagogic, social şi mai ales managerial. Un aport deosebit, 

în acest sens, este cel pe care şi-l asumă școala ca organizaţie, prin scopurile şi obiectivele 

proiectate, aflate la baza unor activități specifice (educaţie, instruire, formare profesională 

etc.) desfășurate într-un mediu formal şi nonformal, care cultivă valorile culturale ale întregii 

societăți, reflectate în plan pedagogic. Perspectivele de abordare şi de analiză a 

competenţelor organizațiilor şcolare sunt construite prin raportarea lor la progresele 

înregistrate în domeniul managementului, dar şi la evoluțiile fenomenului cultural, în 

societatea modernă, industrializată şi postindustrială. Performanțele care obiectivează 

competenţele organizației şcolare depind, într-o mare măsură, de 4 randamentul individual al 

membrilor săi, în calitate de resurse specializate în plan pedagogic. La rândul lor, 

performanțele individuale sunt influențate de o serie de factori sociali, printre care se află și 

cultura organizației. 

 

I. OFERTA DE ŞCOLARIZARE 
Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea funcționează în anul școlar 2018-2019 cu clase 

din filiera teoretică cu profil real, specializările matematică-informatică, matematică-

informatică limba engleză intensiv, matematică-informatică intensiv informatică și științe ale 

naturii și cu profil uman, specializările, filologie și științe sociale precum și cu 8 clase de 

gimnaziu, dintre care 1 cu specializarea engleză intensiv. 
Proiectarea structurii colegiului pentru anul școlar 2018-2019 a fost următoarea: 

Clasa a V-a : 2 clase, 63 elevi 

Clasa a VI-a : 2 clase, 56 elevi 

Clasa a VII-a : 2 clase, 64 elevi  

Clasa a VIII-a :  2 clase dintre care 1 clasă cu specializarea engleză intensiv,  cu  55 elevi. La 

gimnaziu sunt șolarizați 238 elevi. 

Clasa a IX-a : 5 clase cu 140 elevi din care : 

 1 clasă matematică informatică, intensiv informatică 

 1 clasă matematică informatică, intensiv engleză 

 1 clasă științe ale naturii 

 1 clasă științe sociale 

 1 clasă filologie 

Clasa a X-a : 6 clase cu 182 elevi,  din care: 

 1 clasă matematică informatică 

 1 clasă matematică informatică, intensiv informatică 

 1 clasă matematică informatică intensiv engleză 

 1 clasă științe ale naturii 

 1 clasă științe sociale 

 1 clasă filologie 

Clasa a XI-a : 6 clase cu 154 elevi,  din care : 

 1 clasă matematică informatică 

 1 clasă matematică informatică, intensiv informatică 

 1 clasă matematică informatică, intensiv engleză 

 1 clasă științe ale naturii 

 1 clasă științe sociale 

 1 clasă filologie 
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Clasa a XII-a : 6 clase cu 169 elevi,  din care : 

 1 clasă matematică informatică, intensiv engleză 

 2 clase matematică informatică 

 1 clasă științe ale naturii  

 1 clasă filologie  (anexa 1) 

 

II.STAREA RESURSELOR 

II.1.RESURSE UMANE 

II.1.1.CORPUL PROFESORAL 

Corpul de cadre didactice este de înaltă factură morală și profund preocupat de 

investiția în formare și performanță și este format în anul școlar 2018-2019 din 48 de 

profesori(anexa 2). Sunt profesori metodiști în anul școlar 2018-2019: Vicol Mihaela, Pavel 

Ana, Buric Elena, Raiciu Mihaela, Căpriţă Doru Marian, Anastasiu Liliana, Udrea Mihaela,  

Năstase Georgeta, Moise Vasile, Agache Cristian, Dumitru Simona. Sunt membri în 

Consiliile consultative ale ISJ: Anastasiu Florin Cristian, Guțescu Petre, Ftadeev Brad 

Floriana Adriana, Anastasiu Liliana, Muscalu Adrian, Voicu Adina Laura, Udrea Mihaela, 

Marin Gabriela, Moise Vasile, Caulea – Popescu Nicoleta, Agache Cristian, Baițu 

Ruxandra, Paraschiv Aurel. Sunt membri în Corpul de experţi manageriali: Anastasiu Florin 

Cristian, Anastasiu Liliana, Guţescu Petre, Voicu Adina Laura, Căpriţă Doru Marian, 

Ftadeev Brad Floriana Adriana, Radu Daniela, Udrea Mihaela, Năparu Dan, Năstase 

Georgeta . 

Comparativ cu anii precedenți, ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I a 

crescut la 41(din 48). Totodată, peste 65% din corpul profesoral beneficiază de gradație de 

merit în anul școlar 2018-2019(anexa 3). 

 

Indicatori de calitate ai corpului 

profesoral aplicabili profesorilor 

titulari 

AN 

ȘCOLAR 

2015-2016 

AN 

ȘCOLAR 

2016-2017 

AN 

ȘCOLAR 

2017-2018 

AN 

ȘCOLAR 

2018-2019 

Ponderea personalului cu gradul 

didactic I 

76,36% 78,31% 81,57% 87,80% 

Ponderea personalului cu gradul 

didactic II 

14,54% 18,42% 13,15% 9,57% 

Ponderea personalului cu vechime 

mai mare de 4 ani 

99% 100% 100% 100% 

Ponderea personalului cu gradație 

de merit 

48,21% 62,97% 65,78% 60,97% 
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    Anul 

   şcolar 

  

  profesori titulari 

în învățământ       profesori suplinitori 

                

dr. gr.I gr.II def deb gr.I 

gr.II 

def 

  

deb 

             

 2012-2013 2 26 5 4  15 2 2  

 2014 – 2015  2  36  8  7     1     

2015-2016 2 28 4 2 - 16 - 3 2 

2016- 2017 2 27 7 2 - 5 2 2 2 

2017-2018 2 32 5 2 - 7 2 2 - 

2018-2019 2 32 5 2 2 7 2 2 - 
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În anul școlar 2018-2019, din 52 cadre didactice angajate, sunt titulare 41 și 11 suplinitori, 

detașați sau colaboratori la plata cu ora. Cadre didactice cu gradul I sunt 39, cu gradul 

didactic II- 7 și definitivat  4. 

În sem. II al anului școlar 2018-2019 Consiliul de administrație a fost format din 13 

membri, dintre care 6 reprezentanți ai corpului profesoral, 2 reprezentanți ai părinților, 3 

reprezentanți ai Consiliului local, 1 reprezentant al Primăriei Tulcea și un reprezentant al 

elevilor. La ședințele Consiliului de Administrație participă cu statutul de observator liderul 

de sindicat precum și secretarul, fără drept de vot(anexa 4). Componența Consiliul de 

administrație a fost următoarea: președinte, prof. Anastasiu Florin Cristian- director unitate, 

prof. Voicu Adina Laura- dir. adj., prof. Udrea Mihaela, prof. Buric Elena, prof. Marin 

Gabriela, prof. Vicol Mihaela- reprezentanți corp profesoral, Mauna Nicoleta și Constantin 

Corina - reprezentanți Asociația de părinți, Suhov Gabriel- reprezentant Consiliul elevilor, 

Șacu Stere, Ciureanu Constantin și Chistrugă Corneliu- reprezentanți Consiliu Local, 

Verban Carmen- reprezentant primar, prof. Năparu Dan- reprezentant Sindicat. 

Personalul de conducere este format din 2 cadre didactice titulare, conform normativelor în 

vigoare. 
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Numele și 

prenumele 

Funcția  Gradul didactic  Specializarea  

Anastasiu Florin 

Cristian 

Director  I Limba română 

Voicu Adina Laura Director adjunct I Biologie  

 

II.1.2.PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

Personalul didactic auxiliar în anul școlar 2018-2019 este format din: 

 

 Nr. Funcţia Posturi  Statut calificat 

 crt.   conform normativelor 

1 secretar şef 1 1 

2 bibliotecar 1 1 

3 laborant 1 1 

4 contabil şef 1 1 

5 administrator 1 1 

6 informatician 1/2 1 

             

Personalul nedidactic în anul școlar 2018-2019 cuprinde: 

 

Nr. 

Crt. 

Funcția  Posturi conform 

normativelor 

Statutul  

Calificat     necalificat 

1.  paznici 3 3 - 

2.  ingrijitoare 6 6 - 

3.  Muncitori întreținere 2 2 - 

 

II.1.3.ELEVII, BENEFICIARII DIRECȚI AI EDUCAȚIEI 
 

Selecția elevilor ce studiază la colegiul nostru se face în conformitate cu legislația în 

vigoare și cu procedurile proprii. La liceu, pentru clasa a IX-a, repartiția computerizată 

stabilită la nivel național reprezintă principalul mod de admitere dar pentru specializările 

matematică informatică intensiv engleză și matematică informatică intensiv informatică se 

organizează testare la disciplinele engleză, respectiv matematică, după o procedură specifică 

colegiului. Elevii de liceu sunt admiși la clasele cu profil engleză intensiv și informatică 

intensiv pe baza promovării cu media minimă 6 a unei testări la limba engleză, respectiv 

matematică, și conform mediei de admitere. Admiterea elevilor la clasa a V-a s-a realizat pe 

baza rezultatelor unei testări interdisciplinară limba română-matematică. Au fost declarați 

admiși și înmatriculați  primii 60 de candidați ordonați descrescător. Analiza comparativă a 

dinamicii efectivelor de elevi reflectă o menținere a numărului acestora, în ciuda diminuării 

efectivelor de clase de la 32 la 31. 

 

AN ȘCOLAR EFECTIV ELEVI 

2007-2008 901 

2008 -2009 841 
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2009 -2010 792 

2010 -2011 801 

2011 -2012 812 

2012- 2013 846 

2013- 2014 878 

2014 -2015 859 

2015-2016 840 

2016-2017 873 

2017-2018 881 

2018-2019 874 

 

Clasa 
Nr. elevi în evidență 

început de an sf. an școlar 

V A 32 32 

V B 31 31 

VI A 30 30 

VI B 25 27 

VII A 32 32 

VII B 32 32 

VIII A 25 24 

VIII B 30 29 

V-VIII 237 237 

IX A 28 29 

IX B 28 28 

IX C 28 28 

IX D 28 28 

IX E 28 28 

X A 31 29 

X B 31 31 

X C 25 25 

X D 30 30 

X E 32 32 

X F  32 32 

XI A 24 24 

XI B 18 18 

XI C 21 20 

XI D 29 29 

XI E 32 31 

XI F 30 29 
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XII A 28 24 

XII B 26 26 

XII C 29 29 

XII D 27 27 

XII E 30 30 

XII F 30 30 

IX-XII 645 637 

Total 882 874 
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II.2.RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” își desfășoară activitatea într-un spaţiu propriu 

aflat în str. 14 Noiembrie, nr.24, intr-o clădire istorică ce aparține Patrimoniului UNESCO. 

Spaţiile de învăţământ sunt în momentul acesta la nivelul standardelor de acreditare, oferind 

un confort sporit atât elevilor cât şi cadrelor didactice. Activitatea didactică se desfăşoară în 

32 de săli de clasă, din care 12 sunt  specializate pe diverse domenii de interes. Şcoala 

noastră este dotată cu o bibliotecă modernă amenajată conform standardelor actuale, 

funcţionând într-un spaţiu propriu, cu mobilier adecvat şi având  în dotare  peste 61300 de 

volume şi un număr însemnat de manuscrise şi cărţi rare.  

Echipamentele şi mijloacele necesare comunicării, extinderii mijloacelor de 

informare, diversificării strategiilor educaționale sunt adaptate nevoii învățământului 

contemporan însumând: 120- nr.total calculatoare din care 95 nr.calculatoare utilizate de 

elevi și 18 nr. calculatoare utilizate de profesori iar 7 calculatoare sunt utilizate în scop 

administrativ. Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua internet. De asemenea deținem 

6 copiatoare puse la dispoziția personalului didactic. 

 

RESURSE FINANCIARE 

Situația distribuirii burselor și a ajutoarelor sociale la sfărșitul anului școlar 2018-2019 este 

următoarea: 

 

TIPUL DE BURSĂ  AN ȘCOLAR 2018-2019 

Bani de liceu 8 

Bursă de boală 6 

Bursă de ajutor social 17 

Burse de merit 554 

Burse de performanță 11 

TOTAL NR. BURSE 596 
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Tipul de 

bursă 

An școlar 

2013-

2014 

An 

școlar 

2014-

2015 

An școlar 

2015-2016 

An școlar 

2016-2017 

An școlar 

2017-2018 

An școlar 

2018-2019 

Bani de liceu 15 12 10 7 8 8 

Bursă de 

boală 

- - 1 1 - 6 

Bursă de 

ajutor social 

2 3 2 5 40 17 

Burse de 

merit 

50 60 386 417 450 554 

Burse de 

performanță 

5 5 1 2 4 11 

TOTAL NR. 

BURSE 

72 80 400 432 502 596 

 

 
 
III.ANALIZA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE 
III.1.MONITORIZAREA SITUAȚIEI ȘCOLARE 

 

III.1.1.PROMOVABILITATE 
La sfârșitul sem. II al anului școlar 2018-2019, situația statistică privind promovabilitatea 

înregistra următoarele date numerice: 

La gimnaziu:100% procent promovare înregistrat.  
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Clasa 

Nr. elevi în 

evidență Nr. elevi 

promovați 

% 

promovabilitate 

Nr. elevi promovați pe 

medii 

început 

de an 

sf. an 

școlar 
6-6,99 

7-

8,99 

9-

9,99 
10 

V A 32 32 32 100%   4 27 1 

V B 31 31 31 100%   14 15 2 

VI A 30 30 30 100%   17 12 1 

VI B 25 27 27 100%   13 14   

VII A 32 32 32 100%   10 22   

VII B 32 32 32 100%   10 22   

VIII 

A 25 
24 24 100%   13 10 1 

VIII 

B 30 
29 29 100%   4 20 3 

V-

VIII 237 237 237 
100% 0 85 142 7 

IX A 28 29 29 100%   19 10   

IX B 28 28 28 100%   15 13   

IX C 28 28 28 100%   10 18   

IX D 28 28 28 100%   17 11   

IX E 28 28 28 100%   19 9   

X A 31 29 29 100%   27 2   

X B 31 31 31 100% 1 28 2   

X C 25 25 25 100%   14 11   

X D 30 30 29 97%   17 12   

X E 32 32 32 100%   20 12   

X F  32 32 32 100% 1 19 12   

XI A 24 24 24 100% 2 21 1   

XI B 18 18 18 100% 3 12 3   

XI C 21 20 20 100% 1 19     

XI D 29 29 29 100%   18 11   

XI E 32 31 31 100%   19 12   

XI F 30 29 29 100%   18 11   

XII A 28 24 24 100%   18 6   

XII B 26 26 26 100%   14 12   

XII C 29 29 29 100%   13 16   

XII D 27 27 27 100%   16 11   

XII E 30 30 30 100%   17 13   

XII F 30 30 30 100%   8 22   

IX-

XII 645 637 636 
99,84% 8 398 230 0 

Total 882 874 873 99,89% 8 487 372 10 
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La liceu, situația promovării pe clase este următoarea: 100% procent promovare la toate 

clasele cu excepția clasei a X_a D unde se înregistrează o elevă repetentă. Procentul de 

promovare la nivelul unității este 99,89%, mai mare decât al anilor școlari precedenți și în 

continuă creștere. 

 
 

NIVEL 

 PROCENT 

PROMOVARE  

GIMNAZIU 100% 

LICEU IX 100% 

LICEU X 99,5% 

LICEU XI 100% 

LICEU XII 100% 
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PROCENT 

PROMOVARE AN 

ȘCOLAR 2016-2017 

PROCENT 

PROMOVARE  AN 

ȘCOLAR 2017-2018 

PROCENT 

PROMOVARE  AN 

ȘCOLAR 2018-2019 

99,19% 99,77% 99,89% 

 

 
 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

NIVEL 

MEDII 

6-6,99 

MEDII 

7-8,99 

MEDII 

9-9,99 

MEDII 

10 

GIMNAZIU - 85 142 7 

LICEU 8 398 230 - 

TOTAL 8 487 372 7 
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AN 

ȘCOLAR 

MEDII 

6-6,99 

MEDII 

7-8,99 

MEDII 

9-10 

2016-2017 4,21% 61,82% 33,95% 

2017-2018 3,07% 59,27% 37,65% 

2018-2019 0,91% 55,72% 43,13% 

 

 
Situația promovării pe medii  este următoarea: 

Ponderea mediilor de 6-6,99 este 0,91% din total(față de 3,07% anul trecut școlar), cele 

cuprinse în intervalul 7-8,99 reprezintă 55,72% (față de 59,27% anul trecut) și cele de 9 și 

10 -43,13%, în creștere față de anul școlar precedent(37,65%.).  
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Apreciem astfel că pe parcursul anului școlar 2018-2019 rezultatele școlare ale elevilor 

noștri au fost mai bune față de anul școlar precedent. 

 

 
 

Situația corigențelor și a situațiilor neîncheiate la finele sem. II, an școlar 2018-2019 este 

următoarea: la gimnaziu, se înregistrează corigențe la clasele a VI-a B 2 elevi. 

 

Clasa 

Nr. elevi în 

evidență 
Nr. elevi 

corigenți 
sem.II 

Nr. elevi 

promovați 

după 
corigență 

% promovabilitate 
Nr. elevi 

repetenți început de 

an 

sf. an 

școlar 

V A 32 32   32 100%   

V B 31 31   31 100%   

VI A 30 30   30 100%   

VI B 25 27 2 27 100%   

VII A 32 32   32 100%   

VII B 32 32   32 100%   

VIII A 25 24   24 100%   

VIII B 30 29   29 100%   

V-VIII 237 237 2 237 100% 0 

IX A 28 29 2 29 100%   

IX B 28 28 2 28 100%   

IX C 28 28 3 28 100%   

IX D 28 28   28 100%   

IX E 28 28   28 100%   

X A 31 29   29 100%   

X B 31 31 1 31 100%   

X C 25 25   25 100%   

X D 30 30   29 97% 1 
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X E 32 32   32 100%   

X F  32 32   32 100%   

XI A 24 24 1 24 100%   

XI B 18 18 2 18 100%   

XI C 21 20   20 100%   

XI D 29 29   29 100%   

XI E 32 31 1 31 100%   

XI F 30 29 1 29 100%   

XII A 28 24 3 24 100%   

XII B 26 26   26 100%   

XII C 29 29   29 100%   

XII D 27 27   27 100%   

XII E 30 30   30 100%   

XII F 30 30   30 100%   

IX-XII 645 637 16 636 99,84% 1 

Total 882 874 18 873 99,89% 1 

 

La liceu, situația se prezintă astfel: câte 2 corigenți la clasele a IX-a A și a IX-a B, 3 

corigenți la IX-a C, 1 corigent la X B, 1 la XI A, 2 corigenți la XI B,  unul la clasa a XI-a E 

și F, 3 la XII A. 

 
 

NR. CORIGENȚI CLASA 

2 a VI-a B 

7 a IX-a  

1 a X-a B 

5 a XI-a 

3 a XII-a 
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III.1.2.REZULTATELE EXAMENELOR NAȚIONALE 
Situaţia elevilor promovaţi după media generală la examenele de evaluare naţională la 

clasele a VI-a și a VIII-a şi de bacalaureat reflectă consistenţa actului instructiv educativ la 

nivelul colegiului nostru. Situația statistică a rezultatelor înregistrate la Evaluarea Națională 

la clasa a VI-a, la care au participat 56 de elevi este următoarea: 

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBĂ şi COMUNICARE" 

    Numărul 

itemului 
  

N

Numărul elevilor 
  

din test cu punctaj total cu punctaj parţial cu punctaj zero 

        

I. 17 39 0 

II. 
48 8 0 

48 8 0 

III. 50 5 1 

IV. 

29 26 1 

29 26 1 

29 26 1 

29 26 1 

V. 33 22 1 

VI. 38 13 5 

VII. 33 23 0 

VIII. 35 15 6 

IX. 50 6 0 
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Ponderea elevilor care au obținut punctajul total la rezolvarea itemilor din testul de limbă și 

comunicare a fost de 78,56%, față de 87,30% în anul școlar 2017-2018 și de 67,32% în anul 

școlar 2016-2017, cu punctaj parțial de 19,44% față de 4,77% în anul școlar 2017-2018 și de 

30,17% anul școlar precedent, iar cu punctaj zero: 2% față de 7,93%, respectiv 2,5% în anii 

trecuți. 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ şi ŞTIINŢE" 

 

Numărul 

itemului 
  

N

Numărul elevilor 
  

din test cu punctaj total cu punctaj parţial cu punctaj zero 

   
  

I.1 55 0 1 

I.2 55 0 1 

I.3 51 0 5 

I.4 32 5 19 

I.5 38 0 18 

I.6 40 4 12 

I.7 6 20 30 

I.8 38 0 18 

I.9 39 14 3 

I.10 54 1 1 

I.11 29 12 15 

I.12 43 7 6 

I.13 39 3 14 

I.14 25 6 25 

I.15 51 1 4 

 

La matematică și științe situația statistică este următoarea: ponderea elevilor care au obținut 

punctajul total la rezolvarea itemilor din test a fost de 80% față de 79,36% și de 70,83% anii 

trecuți, cu punctaj parțial 4% față de 4,77% în anul școlar 2017-2018 și față de 8,69% în 

anul școlar 2016-2017, iar cu punctaj zero: 16% (15,87% în anul școlar 2017-2018 și 

20,47% anul precedent). 

 

Proba  Procent elevi cu 

punctaj total 

Procent elevi cu 

punctaj parțial 

Procent elevi cu 

punctaj zero 

Limbă și 

comunicare 

78,56% 19,44% 2% 

Matematică și 

științe 

80% 4% 16% 

X. 44 12 0 
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Situația statistică a rezultatelor înregistrate la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, promoția 

2019, comparativ cu anii școlari precedenți este următoarea: 

Anul PREZENTAŢI REUŞIŢI 

  procent 

Din care, după media obţinută promov. 

şcolar total 

din 

care total 

din 

care     

  elevi feminin elevi feminin 5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 % 

2012-

2013 47 25 47 25 2 1 12 32 100% 

2013-

2014 43 15 41 15 13 15 7 6 95, 34% 

2014-

2015 53 33 53 33 6 11 13 23 100% 

2015-

2016 44 21 42 20 4 9 17 13 95,45% 

2016-

2017 60 30 60 30 6 10 27 17 100% 

2017-

2018 55 27 55 27 15 16 15 9 100% 

2018-

2019 53 32 52 32 10 12 13 17 98,11% 
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Anul școlar 2018-2019 înregistrează un trend descrescător față de anul școlar precedent 

raportându-ne la procentul de promovare a examenului dar cu mai multe medii de peste 9, 

față de anul școlar precedent, cu 13 medii peste 8. Se constată astfel că rezultatele 

înregistrate de elevii claselor a VIII-a, promoția 2019, la limba și literatura română sunt mai 

mari decât la matematică, dar cele 3 note de 10 se înregistrează totuși la matematică. 

Pe discipline, rezultatele înregistrate sunt: 

 

Disciplina ˂ 5 5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 TOTAL 

Lb. Română 1 2 10 16 24 - 53 

Matematică 4 11 15 6 14 3 53 

TOTAL 5 13 25 22 38 3  

 

Situația la examenul de bacalaureat, an școlar 2018-2019, se prezintă astfel: 

 

Anul PREZENTAŢI REUŞIŢI 

  Procent 

Din care, după media  obţinută promovare 

şcolar total din care total 

din 

care     

  elevi feminin elevi feminin 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 % 

2012-

2013 126 95 113 91 26 36 33 17 89, 7% 

2013-

2014 153 118 132 107 27 45 37 23 86, 27% 

2014-

2015 155 85 152 85 18 49 51 34 98,06% 
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2015-

2016 153 89 152 89 22 46 48 36 98,69% 

2016-

2017 137 63 137 63 23 28 46 40 

  

100% 

2017-

2018 157 82 151 80 33 45 50 23 96,18% 

2018-

2019 166 97 164 97 21 41 65 39 98,79% 
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Ponderea mediilor pe clase, pentru promoția 2019: 

 

Clasa Sub 6 Total Procent 

promovare 

elevi înscriși și 

prezentați bac 

XII A 2 24 91,66% 

XII B - 26 100% 

XII C - 29 100% 

XII D - 27 100% 

XII E - 30 100% 

XII F - 30 100% 

TOTAL 2 166 98,79% 
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III.1.2.ABSENTEISM 
La nivelul unității noastre școlare s-au înregistrat următoarele date statistice: 

La gimnaziu cele mai multe absențe nemotivate per elev se află la clasa a VII-a- 6,78 și cele 

mai puține: 0,31 la VA, cu o medie de 3 absențe nemotivate per unitate. 

 

Clasa 

Nr. elevi în 

evidență 
Nr. absențe Nr. abs/elev 

început 

de an 

sf. an 

școlar 
Total Motivate 

Nemoti-

vate 
Total Nemotivate 

V A 32 32 340 330 10 10,63 0,31 

V B 31 31 399 380 19 12,87 0,61 

VI A 30 30 439 347 92 14,63 3,07 

VI B 25 27 454 335 119 16,81 4,41 

VII A 32 32 1243 1026 217 38,84 6,78 

VII B 32 32 458 409 49 14,31 1,53 

VIII A 25 24 346 235 111 14,42 4,63 

VIII B 30 29 587 494 93 20,24 3,21 

V-VIII 237 237 4266 3556 710 18,00 3,00 

IX A 28 29 611 379 232 21,07 8,00 

IX B 28 28 743 609 134 26,54 4,79 

IX C 28 28 499 391 108 17,82 3,86 

IX D 28 28 915 765 150 32,68 5,36 

IX E 28 28 1259 1132 127 44,96 4,54 

X A 31 29 747 526 221 25,76 7,62 

X B 31 31 1548 1142 406 49,94 13,10 

X C 25 25 664 507 157 26,56 6,28 

X D 30 30 1196 499 697 39,87 23,23 
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X E 32 32 852 546 306 26,63 9,56 

X F  32 32 2019 1430 589 63,09 18,41 

XI A 24 24 1035 691 344 43,13 14,33 

XI B 18 18 720 451 269 40,00 14,94 

XI C 21 20 923 593 330 46,15 16,50 

XI D 29 29 1039 728 311 35,83 10,72 

XI E 32 31 2126 1512 614 68,58 19,81 

XI F 30 29 2651 2146 505 91,41 17,41 

XII A 28 24 1177 740 437 49,04 18,21 

XII B 26 26 868 514 354 33,38 13,62 

XII C 29 29 1320 979 341 45,52 11,76 

XII D 27 27 1540 1037 503 57,04 18,63 

XII E 30 30 3471 3299 172 115,70 5,73 

XII F 30 30 1969 1623 346 65,63 11,53 

IX-XII 645 637 29892 22239 7653 46,93 12,01 

Total 882 874 34158 25795 8363 39,08 9,57 

 

La liceu, clasele care înregistrează cel mai mare număr de absențe nemotivate per elev sunt: 

XD- 23,23, XIE-19,81, XIID-18,63 și XII A- 18,21. Număr mic de absențe se înregistrează 

la clasele: IXC-3,86, IXE -4,54, IXD-4,79, XII E- 5,73, XC-6,28 ȘI XE-9,56. La nivelul 

unității- 9,57 absențe nemotivate per elev. 
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III.1.3.SANCŢIUNI 
Înregistrăm un număr mic de sancțiuni acordate elevilor.Dintr-un număr de 874 de elevi 

rămași la sfârșitul anului școlar 2018-2019, 23 au fost sancționați disciplinar astfel: 6 cu 

mustrări scrise, 17 cu preaviz de exmatriculare. La gimnaziu s-au acordat 3 mustrări scrise, 

ridicate ulterior în Consiliul profesoral. La liceu numărăm o mustrare scrisă la clasa a IX-a 

A, una la XC, 13 la clasele a XI-a. Preaviz de exmatriculare au primit 12 elevi din clasele a 

XI-a și 5 din clasele a XII-a.  

 

Clasa 

Nr. elevi în 

evidență 

Nr. elevi sancționați, 

cu: 

început 

de an 

sf. an 

școlar 
MS PE Ex 

V A 32 32       

V B 31 31       

VI A 30 30       

VI B 25 27 2     

VII A 32 32       

VII B 32 32 1     

VIII A 25 24       

VIII B 30 29       

V-VIII 237 237 3 0 0 

IX A 28 29 1     

IX B 28 28       

IX C 28 28       

IX D 28 28       

IX E 28 28       

X A 31 29       

X B 31 31       

X C 25 25 1     

X D 30 30       

X E 32 32       

X F  32 32       

XI A 24 24   2   

XI B 18 18   1   

XI C 21 20       

XI D 29 29       

XI E 32 31   3   

XI F 30 29 1 6   

XII A 28 24   3   

XII B 26 26       

XII C 29 29       

XII D 27 27   2   



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 
 

 

 

RAPORT   STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  SEM.I , AN  ȘCOLAR 2018-2019 Page 29 
 

 

 

XII E 30 30       

XII F 30 30       

IX-XII 645 637 3 17 0 

Total 882 874 6 17 0 

 

 
 

 
Indicatori de eficiență internă în  anul școlar 2018-2019 

Promovare Nr. elevi promovați la 

sfârșit de semestru II 

Nr. total de elevi % 

856 874 97,94 

Situație școlară 

neîncheiată 

Nr. elevi  Nr. total de elevi % 

- 874 0 

Note scăzute la 

purtare sub 7 

Nr. elevi cu note 

scăzute la purtare sub 7 

Nr. total de elevi % 

- 874 0 

Absenteism  Nr. total absențe, anul 

școlar 2018-2019 

Nr absențe 

motivate 

Nr. absențe 

nemotivate  

34158 25795 8363 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 
 

 

 

RAPORT   STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  SEM.I , AN  ȘCOLAR 2018-2019 Page 30 
 

 

 

III.2. ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESELOR DE PREDARE - ÎNVĂŢARE ŞI A 

SERVICIILOR EDUCAȚIONALE LA NIVELUL CATEDRELOR 

 

III.2.1.CATEDRA LIMBA ROMÂNĂ 
Profesorii catedrei de limba şi literatura română au respectat programa școlară și 

normele de elaborare a documentelor de proiectare și au adaptat-o la particularitățile clasei, 

identificând elevii capabili de performanță și pe cei  cu dificultăți de învățare. Au realizat 

documentele de proiectare didactică în format electronic cu ajutorul resurselor TIC și au 

respectat modelele orientative elaborate de MEN. De asemenea,  s-au urmărit corelat 

conţinuturile şi activităţile de învăţare cu competenţele specifice, în funcţie de nivelul de 

studiu. S-au  folosit strategii optime pentru atingerea competentelor generale şi specifice, în 

vederea parcurgerii eficiente a programei, verificând prin diferite teste predictive, respectiv 

continue. 

Aceştia au stimulat prin diverse strategii angajarea elevilor în procesul de învățare în 

funcție de stilul de învățare corectându-le regulat temele, monitorizându-le progresul sau 

regresul. Au asigurat transparența criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor 

activităților de evaluare, comunicându-le elevilor și părinților, elaborând bareme de 

corectare pentru orice test/lucrare în evaluarea scrisă. Au aplicat teste predictive, realizând 

interpretarea și comunicarea acestora, au utilizat diverse instrumente de evaluare, ca de 

pildă, evaluări scrise, orale, portofoliul, reușind astfel să asigure o evaluare ritmică a 

elevilor. 

PROF. BUCUR GHEORGHE 

A selectat şi a făcut pregătire pentru olimpiada de limbă şi literatură română cu 

elevele Nodiţ şi Iacovici, din clasele a XI-a B şi a XI-a A. 

A perticipat, în luna octombrie la consfătuirile profesorilor de română, unde a 

prezentat volumul „Scriitori tulceni”. Pe 14 noiembrie2018 a lansat volumul, în cadrul 

colegiului, „Scriitori Tulceni din Trecut şi de Azi”. 

Cu ocazia zilei „Mihai Eminescu”, la biblioteca şcolii, a realizat o întâlnire cu elevii 

clasei a XI-a B, unde a prezentat aspecte referitoare la personalitatea creatoare a lui 

Eminescu. La activitate au participat domnul director Anastasiu Florin şi doamna bibliotecar 

Iliescu Florica. 

Pe data de 28 ianuarie 2019, la Biblioteca judeţeană „Panait Cerna”, a prezentat 

articolul „Noi cercetări privind opera şi activitatea lui Eminescu”. A publicat, de asemenea, 

articolul „Dacismul lui Mihai Eminescu”, în volumul „Eminescu dacolog”, volum editat de 

profesorul Gheorghe Iseru. 

Pe site-ul www.cunoastelumea.ro, a postat un material despre Mihai Eminescu. 

Ca redactor şef al revistei cultural-literare „Steaua Dobrogei”, a contribuit cu 

materiale, în vederea apariţiei primului număr din noua serie, din decembrie 2018. 

PROF. COMAN MARA 

 A pregătit temeinic elevii claselor a VIII-a, care au susţinut examenul de Evaluare 

Naţională, promovând cu note foarte bune. 

 A obţinut Premiul I şi calificare la etapa naţionalăaOlimpiadei de limba română: 

Benu Paula, clasa a VI-a A; Premiul II şi calificare la Concursul Naţional Ionel Teodoreanu: 

Borisov Daria, clasa a VI-a B şi Furdui Maria, clasa a VII-a A, care a obţinut Premiu 

Special; Menţiuni: Galea Andreea, Stoian Coosmina, Ivancenco Bianca, Ignatencu Camelia, 

Marinov Thea, clasa a VIII-a. 

http://www.cunoastelumea.ro/
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 A coordonat activitatea Cercului de Teatru Magia scenei şi a obţinut, în cadrul 

Concursului de Teatru premii I, II şi menţiuni. 

 S-a implicat în organizarea Serbării de Crăciun; A organizat acţiunea de voluntariat 

Din suflet pentru suflet, cu elevii clasei a VII-a A. 

 A absolvit cursurile de formare: Leadership şi management educaţional, Inovare şi 

formare în managementul instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Eficientizarea 

managementului instituţiilor de învăţământ preuniversitar. A participat la Studiul 

Internaţional TALIS, organizat de OCDE. 

 A publicat două articole de specialitate în revista Convorbiri didactice. 

 A coordonat proiectul educaţional „Toamna în operele scriitorilor români şi... în 

creaţiile noastre” în cadrul colectivelor de elevi din clasele V-VII din cadrul colegiului. 

PROF. CONDRAT MIHAELA 

A identificat elevi capabili de performanță,  a acelora cu dificultăți de învățare şi a 

întocmit plan de măsuri în acest sens. 

A administrat realizarea testelor inițiale la clasele de început de nivel (a IX-a D). 

A coordonat cenaclul literar „Aspirații” (întâlniri săptâmânale cu membrii cenaclului 

în vederea susținerii unor sesiuni de scriere creativă) și revista  „Aspirații literare”, prin 

editarea numărului 28. 

A participat la sesiunile de informare organizate de către ANPCDEFP pentru 

implementarea proiectelor Erasmus+, București, septembrie, octombrie 2018. 

A participat la derularea proiectelor Erasmus „Stop bullying si cyberbullying. Mai 

media literat, mai inclusiv” , număr de referință 2018-1-RO01-KA101-047865, Wise and 

Inventive ScreenAgers  nr. referință proiect 2018-1-CZ01-KA229-048019_4 (Proiectul  are o 

durată de 24 luni și se va desfășura în perioada 1.09.2018-31.08.2020 implicând un schimb 

de bune practici între patru școli partenere din patru țări: România, Cehia, Grecia, Turcia.) 

ca membru al echipei de proiect, rol în echipa de proiect- responsabil comunicare, 

coordonator proiect. 

A participat la o mobilitate transnațională de tip joint staff training event, Conferință 

pe tema Educației media, în Brno, Republica Cehă, în cadrul proiectului KA2 în noiembrie 

2018. 

A participat la Seminarul Judetean  de promovare Erasmus+ , plus valoare în școlile 

tulcene în octombrie 2018. 

A participat la organizarea unui eveniment local de lansarea a proiectelor Erasmus+, la 

care au fost invitați reperezentanți ai liceelor și autorităților locale. 

A participat la celebrarea Zilei Europene Erasmus+, prin organizarea unui Concurs de 

Logo. 

A coordonat   workshop-ul de educație media susținut de elevi din echipa de proiect 

WISA pentru elevii claselor a VII-a. 

A iniţiat şi derulat proiecte e-Twinning WISA, tema educației media, 4 ţări partenere; 

În baza Protocolului individual și al celui instituțional de colaborare încheiate cu 

CJI(Centrul pentru Jurnalism Independent) din 18, respectiv, 19 septembrie 2017, care 

beneficiază de suportul RAF și de un protocol încheiat cu Ministerul Învățământului, a 

derulat activități curriculare de pilotare a modalităților de introducere a elementelor de 

educație media(media literacy) în didactica disciplinei limba română. În baza aceluiași 

protocol care asigură cadrul de desfășurare al proiectului național „Predau Educație Media”, 

a organizat un eveniment Unesco celebrat la nivel mondial, Global Media and Information 
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Literacy Week,  "You have a powerful voice. Just use it. Give your town a new voice 

(Digital Storytelling Lab)”,  workshop de educație media (30-31 octombrie 2018). 

A absolvit cursurile Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ 

preuniversitar, Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ, furnizor 

CCD Tulcea, Asociația Egomundi Călărași. 

A participat la a VII-a Conferință Internațională STUR, Studiile românești în anul 

centenarului, Universitatea Ovidius din Constanța, cu lucrarea  Caragiale -  sau cum 

previzionează un clasic  anul centenarului (despre fake news) , noiembrie 2018. 

A publicat articolul Caragiale - sau cum previzionează un clasic  anul centenarului 

(despre fake news),în revista CCD, Convorbiri didactice. 

 În semestrul al II-lea, a pregătit elevii pentru olimpiade, concursuri școlare- 

rezultate- faza  județeană –Olimpiada de limba și literatura română- premiul I –Lovin 

Teodora  clasa a XI—a D, premiul al II-lea, Șandru Dariana, cladsa a IX-a D. 

În cadrul proiectului Erasmus +,, Stop bullying si cyberbullying. Mai media literat, 

mai inclusiv” , număr de referință2018-1-RO01-KA101-047865 a participat la o sesiune 

internațională de formare în Soverato, Italia.Furnizor curs Videomaking@school, 

Associazione Culturale Jump, durată training, 6 zile. De asemenea, în urma acestei 

mobilități a implementat activități de follow up la nivelul școlii.A facilitat în întâlnirea 

elevilor și părinților cu un psihoterapeut în cadrul a două workshopuri care au abordat teme 

conexe proiectului(număr ore workshop 2X6) și a organizat sesiuni de informare alături de 

grupuri de elevi de liceu pentru elevii de gimnaziu pe teme precum bullying, 

cyberbullying.(sesiuni de 2 ore). 

În cadrul proiectului Erasmus +Wise and Inventive ScreenAgers  nr referință proiect 

2018-1-CZ01-KA229-048019_4 a desfășurat activități de coordonare și implementare. A 

participat la o mobilitate în Grecia, februarie 2019 în calitate de profesor însoțitor pentru un 

grup de 10 elevi. În timpul mobilității a participat la workshopuri, trainiguri, activități 

didactice organizate de organizatia de primire în colaborare cu ONG-uri locale pe teme 

specifice proiectlui legate de educația media.De asemenea, a desfășurat activități de 

pregătire premobilitate și implementare postmobilitate, de diseminare în cadrul consiliilor 

profesorale și organizat sesiuni de informare. 

În perioada 5-11 mai 2019, în cadrul aceluiași proiect pe care îl coordonaează a 

primit vizita celor 3 școli din țări partenere, Turcia, Grecia, Cehia. Programul săptămânii a 

inclus sesiuni de training pe tema educației media organizate cu ajutorul Rubrika.ro, CJI. Au 

fost abordate subiecte precum  digital  storytelling, personal branding, fact checking, fake 

news, manipulare digitală, open source intelligence, știință versus pseudoștiință, 

debunking.Timp de 6 zile programul a inclus workshop-uri precum Digital Literacy in the 

Age of Big Data, Building your Digital Personal Brand, facilitator Rubrika.ro, trainer, 

Andreea Gavrilă, digital creative director , Ovidiu Mihalcea, open source intelligence 

researcher, Pushing Pseudoscience Over the Edge of the World, trainer Andrei Șapera, 

cercetător care explorează domeniul emergent al economiei spațiale, When April Fool’s Day 

is Everyday, trainer, Cristina Lupu, Director executiv Centrul pentru Jurnalism 

Independent.Elevii au participat la activități indoor și outdoor, sunt incluse deplasări pentru 

sesiuni de videomaking@school, vizite la obiective culturale reperezentative pentru spațiul 

dobrogean. 

Începând cu septembrie 2018, este expert conținut didactic în cadrul proiectului 

ACCED, Codul proiectului: 106346, ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 
 

 

 

RAPORT   STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  SEM.I , AN  ȘCOLAR 2018-2019 Page 33 
 

 

 

comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale 

deschise . În această calitate elaborează resurse educaționale digitale deschise utilizând 

instrumente media precum Openboard, Sparkol. 

A pregătit elevii  clasei a XII-a F pentru bacalaureat, procent promovare 100%. 

În perioada 4-9 august 2019, a participat la Cund, Mureș, la o sesiune de 

training(TOT) în cadrul proiectului Predau educație media , în cadrul căruia deține poziția 

de expert educație media în urma unei selecții naționale. 

A depus în numele instituției în calitate de partener cereri de finanțare în cadrul 

programului Erasmus+, KA2, (HART- depus la A N din Italia care nu a primit finanțare) și 

Stop to war-depus la AN din Franta. Cel de al doilea, New Opportunities to our world and 

reunity/Stop to war a primit finantare in valoare de 29541 euro, se va desfasura pe o 

perioada de 24 luni( KA2, schimb de bune practici intre 5 scoli din 5 tari partenere- Franta, 

Turcia, Croatia, Portugalia, Romania). 

PROF. NECULAI CLAUDIA 

La începutul semestrului I, a realizat testarea inițială la clasa a IX-a E, iar în urma 

analizei comparative cu mediile semestriale, a  constatat că există un progres,  obținut prin 

diversificarea metodelor și strategiilor de abordare a conținuturilor, dar și datorită 

preocupării pentru o evaluare complexă și obiectivă: evaluare scrisă, dar și orală, utilizarea 

fișelor de lucru, a  portofoliilor care să permită personalizarea, realizarea unor  jurnale de 

lectură, oferindu-le elevilor posibilitatea de a-și valorifica optim cunoștințele. 

De asemenea, la toate clasele din încadrare, cadrul didactic a operat selecția textelor 

și a conținuturilor având  în vedere  programa școlară și adaptarea la  particularitățile / 

nivelul fiecărui colectiv de elevi, aspecte reflectate în planificări.  

La clasele a XII-a a urmărit, concomitent cu procesul didactic, demararea pregătirii 

pentru simulări și pentru examenul de bacalaureat.  

În altă ordie de idei, a participat ca invitat la lansarea cărții domnului profesor 

Gheorghe Bucur, „Scriitori tulceni din trecut și de azi - perspective critice”, care s-a 

desfășurat în cadrul Colegiului Dobrogean Spiru Haret . 

De asemenea, în perioada 1-19 noiembrie, a participat la Campania „19 Zile de 

activism împotriva  abuzului și violenței față de copii și tineri”, împreună cu elevii  clasei a 

IX-a E.  

În semestrul al II-lea, un obiectiv important l-a constituit pregătirea elevilor pentru 

examenele finale. La clasele a XII-a, a aplicat în mod sistematic teste de  pregătire conform 

modelelor elaborate de MECTS, urmărind informarea și familiarizarea elevilor cu itemii și 

structura subiectelor de bacalaureat, atât în ceea ce privește proba scrisă, cât și pe cea orală 

de verificare a competențelor lingvistice și de comunicare.  

De asemenea, a participat la desfășurarea Examenului de evaluare a competențelor 

lingvistice, din luna iunie, în calitate de profesor examinator și la desfășurarea Simulării 

examenului de bacalaureat, care a avut loc în luna martie, în  calitate de profesor evaluator.  

Rezultatele obținute de elevi au fost analizate riguros, iar, în urma analizei, a 

informat atât elevii, cât și părinții, evidențiind în mod concret aspectele pozitive și negative, 

pentru a identifica și remedia  cauzele obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare, dar a apreciat 

și eforturile elevilor care au obținut rezultate bune și foarte bune. Principala măsură de 

remediere a constituit-o pregătirea suplimentară pentru examenele finale, atât în săptămâna 

dedicată activităților Școlii altfel, cât și săptămânal, conform graficului remedial.  
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 În altă ordine de idei, pe data de 28 februarie 2019, a desfășurat activitatea Sub 

semnul Dragobetelui (împreună cu elexii clasei a IX-aE și  cu dna bibliotecar Iliescu 

Lucica), dedicată celebrării celui mai frumos sentiment, pornind de la semnificația 

Dragobetelui și amintind ecranizări celebre, capodopere ale literaturii naționale și universale 

eternizate în filele cărților sau în pelicule cinematografice. 

Pe 7 martie 2019, a participat (cu elevii claselor a IX-aE și a X-aF) la întâlnirea cu 

scriitorul Dumitru Nicodim, care s-a adresat elevilor, evocând amintiri, impresii din viața 

școlară și personală, citind selecții din cele mai noi creații ale sale.  

Pe 15 martie 2019, a avut loc întâlnirea cu scriitorul Teodor Hossu-Longin, în cadrul 

Proiectului ,,Cu cartea prin liceu” și prezentarea volumului 13, cu noroc. Crima și alte 

povestiri, lansat la Casa Avramide la orele 17, în aceeași dată.  

Pe data de 25 martie 2015,  s-a desfășurat simularea pentru bacalaureat, menționată 

și mai sus.  

În zilele de 27 -28, 31  mai, în completarea activităților din Săptămâna Școala altfel, 

a făcut un program de pregătire pentru  bacalaureat la care au participat elevi din clasele a 

XII-a A, B, E. 

Pe 29 mai 2019, a organizat o cafenea literară la Casa Avramide, adresată liceenilor 

din clasele a IX-a A și E, a X-a E,a XII-a E. A abordat relația carte – film, respectiv opțiunea 

carte/film în viziunea liceenilor. 

Pe 30 mai 2019 -Întâlnire cu judecătorul Daniel Nicola Gheorghiu, la Tribunalul 

Tulcea, acțiune care vizează dezvoltarea personală, orientarea în carieră, dar și dezvoltarea 

unei conduite corecte în societate, grupul –țintă fiind constituit din liceeni din clasele 

terminale, cărora li s-au alăturat elevii din clasa a IX-a E. 

De ziua educatorului, pe data de 5 iunie 2019, a desfășurat, la propunerea elevilor 

clasei a IX-a E, un concurs de cultură generală ,,Cine știe,câștigă!”, întrebările fiind 

formulate din domenii diverse:artă, cultură, literatură, istorie, geografie, științe, sport.  

La catedră a redactat, la finalul semestrului al II-lea, referatul: Lectura și abilitățile 

de viață la adolescenți (clasele IX-X). 

În ceea ce privește formarea și perfecționarea, a finalizat următoarele cursuri: 

Inițiere în TIC, finalizat în semestrul al II-lea (17.11.2018 – 22.02.2019, 102 ore, 25 

CPT), Inovare si schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar 

(01.11.2018- 20.01.2019, 120 ore, 30 CPT), Eficientizarea managementului instituțiilor de 

învățământ preuniversitar (26.10.2018 – 20.01.2019, 120 0re, 30 CPT). 

PROF. VICOL MIHAELA 

 S-a înscris la Masteratul Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura 

română şi europeană şi a participat la cursurile aferente, finalizând sesiunea de examinare 

cu media 10. 

 La începutul semestrului I, a participat la activitatea „Media Litearcy Week”, 

organizată în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent. 

 A coordonat proiectul educaţional „Toamna în operele scriitorilor români şi... în 

creaţiile noastre” în cadrul colectivelor de elevi din clasele V-VII din cadrul colegiului. 

 În perioada 1-19 noiembrie, s-a implicat în organizarea şi coordonarea la nivel local 

a Campaniei Internaţionale „19 Zile de activism împotriva  abuzului și violenței față de copii 

și tineri”, împreună cu elevii  clasei a IX-a C. 
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 A participat, ca invitat, la lansarea cărții domnului profesor Gheorghe Bucur, 

„Scriitori tulceni din trecut și de azi”, care s-a desfășurat în cadrul Colegiului Dobrogean 

Spiru Haret la data de 7 noiembrie 2018. 

 A participat, împreună cu colectivul clasei a IX-a C în cadrul activităţilor desfăşurate 

pentru marcarea „Zilei Naţionale fără Tutun”, activităţi prevăzute în cadrul proiectului local 

„Cluburi Antidrog 2018-2019”. 

A fost profesor însoţitor la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus- Carte de 

învăţătură. 

A participat la activităţi culturale la Casa Avramide. 

Am participat, în calitatea de profesor evaluator, la etapa judeţeană a Olimpiadei de 

limba română, a Concursului de creaţie Tinere condeie, a Concursului de eseu Mesajul meu 

antidrog. 

Am participat, în calitate de profesor metodist, la inspecţia specială de grad I, la prof. 

Nadoleanu E.. 

Am fost profesor coordonator al comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea 

acordării gradaţiei de merit, sesiunea 2018, la Catedra de limba şi literatura română.  

Am fost profesor evaluator în Comisia de organizare şi de administrare a Evaluării 

Naţionale de la finalul clasei a VI-a. 

Am pregătit suplimentar elevii clasei a XII-a D, în vederea susţinerii examenului de 

bacalaureat, realizând recapitulari sistematice. Media clasei la bacalaureat a fost de 8,50. 

Am coordonat redactarea a două numere ale revistei Aspiraţii, obţinând premiul II, la 

nivel judeţean. 

Am obţinut premiul III, cu eleva Stoica Daria şi menţiune, cu eleva Nane Sofia, la 

Olimpiada de limba şi literatura română. 

PROF. ANASTASIU FLORIN CRISTIAN, DIRECTORUL COLEGIULUI DOBROGEAN 

SPIRU HARET TULCEA 

A participat la sesiunile de informare organizate de către ANPCDEFP pentru 

implementarea proiectelor Erasmus+, București, septembrie, octombrie 2018. 

A participat la derularea proiectelor Erasmus „Stop bullying si cyberbullying. Mai 

media literat, mai inclusiv” , număr de referință 2018-1-RO01-KA101-047865, Wise and 

Inventive ScreenAgers  nr. referință proiect 2018-1-CZ01-KA229-048019_4 (Proiectul  are o 

durată de 24 luni și se va desfășura în perioada 1.09.2018-31.08.2020 implicând un schimb 

de bune practici între patru școli partenere din patru țări: România, Cehia, Grecia, Turcia.) 

A participat la o mobilitate transnațională de tip joint staff training event, Conferință 

pe tema Educației media, în Brno, Republica Cehă, în cadrul proiectului KA2 în noiembrie 

2018. 

A participat la Seminarul Judetean  de promovare Erasmus+ , plus valoare în școlile 

tulcene în octombrie 2018. 

A participat la organizarea unui eveniment local de lansarea a proiectelor Erasmus+, 

la care au fost invitați reperezentanți ai liceelor și autorităților locale. 

În cadrul proiectului Erasmus +,, Stop bullying si cyberbullying. Mai media literat, 

mai inclusiv” , număr de referință2018-1-RO01-KA101-047865 a participat la o sesiune 

internațională de formare în Soverato, Italia.Furnizor curs Videomaking@school, 

Associazione Culturale Jump, durată training, 6 zile. 
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A participat, ca invitat, la lansarea cărții domnului profesor Gheorghe Bucur, 

„Scriitori tulceni din trecut și de azi”, care s-a desfășurat în cadrul Colegiului Dobrogean 

Spiru Haret la data de 7 noiembrie 2018 

A absolvit cursurile Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ 

preuniversitar, Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ, furnizor 

CCD Tulcea, Asociația Egomundi Călărași. 

A pregatit elevii clasei a XII-a C in vederea sustinerii examenului de bacalaureat, 

procent de promovabilitate de 100%. 

 
III.2.2. CATEDRA DE LIMBI STRĂINE 
In semestrul al II-lea, an scolar 2018-2019, activitatea membrilor comisiei metodice limbi 

straine s-a concretizat in primul rind in transpunerea in practica a planului de activitati 

intocmit la inceputul anului scolar, si anume:  Stabilirea comisiei si a responsabilitatilor in 

cadrul acesteia:elaborare subiecte,transmiterea la ISJ a listei cu elevii calificati pentru faza 

judeteana, organizarea si desfasurarea Olimpiadei de limbi straine-faza pe scoala, activitati 

de profil si concurs tematic  cu ocazia “Saptamina  Francofoniei”, si multe alte activitati 

dupa cum reiese din activitatea fiecarui membru al catedrei. 

Prof. PAVEL ANA 

Februarie  2019 – Am efectuat programul de pregatire lingvistica cu elevii participanti la 

Proiectul Erasmus Plus – K2 “Wise and Inventive Screenagers”, mobilitate 1. 

11-12 februarie 2019 – In baza deciziei Inspectoratului Scolar, a participat la Conferinta 

Nationala a Inspectorilor de Limba Engleza, in calitate de Coordonator Subcentru Examene 

Camridge,  avind ca tema Understanding Assessment, elaborarea testelor specifie celor 

patru competente lingvistice, relationarea predarii cu evaluarea si utilizarea instrumentelor 

digitale in motivatrea elevilor si sustinerea invatarii. 

26 februarie 2019 – A sustinut la clasa a XII-a D unde este profesor  diriginte activitatea 

informare, documentare si consiliere cu tema “marketing Personal – Instrumente utilizate in 

Consilierea Carierei”, in colaborare cu profesor consilier scolar Frangeti Catalina. 

26 februarie 2019 – a intocmit subiecte pentru Olimpiada de Limba Engleza, cls. a XII-a, 

etapa pe scoala 

9 martie 2019 – a participat cu 8 elevi la Olimpiada Judeteana de Limba Engleza, 6 dintre 

acestia obtinind premii si mentiuni, dupa cum urmeaza: urmeaza: Grigorian Alexandra 

Dorina – Mentiune, Bazbanela Stelian – Mentiune, Dinu Delia Teodora – Mentiune, 

Nichiforov Raisa – premiul II, Dobrescu Andrei – Costin – Premiul III, Denisov Francesca – 

Mentiune. 

A fost membra in Comisia Judeteana de Organizare si Evaluare a Olimpiadei de Limba 

Engleza in calitate de profesor evaluator.  

18 martie 2019 – A fost de asemenea membra in Comisia Judeteana de Organizare si 

Solutionare a Contestatiilor a  Olimpiadei de Limba Engleza in calitate de profesor 

evaluator.  

23 martie 2019 – A participat la Webinar-ul „National Geographic Learning Day” a carui 

tema a fost „Global Perspectives on English Language Teaching” 
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28 martie 2019 - A participat la activitatea juridica cu tema „Combaterea Fenomenului de 

Bullying” desfasurata la C.D.S.H. in baza Protocolului incheiat intre M.E.N. , Ministerul 

Justitiei, C.S.M., I.C.C.J. si Ministerul Public. 

6 aprilie 2019 – A participat la workshopul cu tema „Intelegerea nevoilor Fundamentale ale 

Copiilor, sustinut de psihoterapeut Ramona Andrei, co-fondator al  Centrului International 

Pentru Resurse si Formare Alfred Adler, 

12 aprilie 2019 – a organizat in cadrul C.D.S.H. desfasurarea proiectului International Study 

Day” , proiect comun al Serviciului German de Schimb Academic – DAAD, al Comisiei 

Fulbright, al British Council si Campus France. 

13 aprilie 2019 – a efectuat activitatea de diseminare a Proiectului Erasmus Plus “Stop 

Bullying and Cyberbullying Mai Media Mai Literat” in cadrul Activitatii Metodice Judetene 

a Profesorilor de Limbi Straine,. 

17 aprilie 2019 – A participat cu clasele a XII-a D, a XII-a A si a XII-a C   la workshop-ul 

“EU si UE” sustinut de Adela Coralia Sucri, reprezentant Comisia Europeana, Directia 

Generala pentru Piata Interna , Industrie, AnteprenoriatIMM-uri , DG-Grow Eures Jobs. 

Temele dezbatute au fost : “Uniunea Europeana – ce este si ce face”, “Sa intelegem 

politicile Uniunii Europene- cultura si audiovisual”, Multilingvismul in actiune”. 

A fost membru in Comisia de Testare Nationala la clasa a VI-a, in calitate de profesor 

evaluator. 

A fost membru in Comisia Exameneului de Atestat Profesional sustinut de absolventii clasei 

a XII-a C, clasa cu studiu intensiv al limbii engleze , in calitate de secretar comisie. 

25 aprilie 2019 – A participat la Advantage Webinar for Teachers, in colaborare cu 

Departamentul Cambridge Assessment English din cadrul Universitatii Cambridge UK, cu 

tema “Assessment of writing at B2 and C1 levels”, conform Contractului de colaborare 

intre British Council si Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”. 

9 mai 2019 – A participat la Webinarul National Geographic Learning, cu tema “Write All 

About It” 

18. mai 2019 – Participare la Conferinta Cambridge Day, in baza Contractului de 

colaborare intre British Council si Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”. 

A efectuat ore de pregatire pentru Examenele de Evaluare Nationala  de  Bacalaureat, 

Cambridge si IELTS. 

La Examenul Cambridge FCE, din data de 8 iunie 2019, elevii Nichiforov Raisa si Dobrescu  

Costin Andrei din clasa a IX-a B au obtinut Certificatul Cambridge FCE, Nichiforov Raisa – 

Nivel C1, calificativ A, Dobrescu Costin Andrei  - Nivel B2, calificativ B. 

A achizitionat doua CD-playere performante din fonduri extrabugetare pentru asigurarea 

bunei desfasurari a probei de Listening din cadrul Examenelor Cambridge desfasurate la 

sediul CDSH. 

 Am  atras fonduri in contul Asociatiei de parinti, astfel ca toti parintii sunt membri ai 

asociatiei, iar numarul parintilor  care au directionat 3,5% din impozitul pe venit este de 15. 

A contribuit de asemenea la o sponsorizare de 170 lei in contul Asociatiei de Parinti.  

A atras finantari extrabugetare pentru unitatea noastra de invatamint, in luna iulie 2019, 

respectiv un voucher valoric in suma de 615 lei oferit de Centrul de distributie carte straina 
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„Fisher Educational” Bucuresti, in baza Programului derulat de British Council cu scolile 

partenere in Programul Advantage.  

In urma valorificarii acestui voucher s-au achizitionat Teste Practice pentru pregatirea 

elevilor in vederea sustinerii Examenelor Cambridge: FCE si CAE, precum si un volum 

Global ELT insotit de CD.  

A fost de asemenea membru in urmatoarele comisii: 

Comisia de Bacalaureat – Examenul de Competente Lingvistice 

Comisia Simulare a Examenelor Nationale la clasele a VII-a si  a VIII-a; a XI-a si  a XII-a. 

Vicepresedinte Comisie Examene Nationale clasa a VIII-a 

Sectretar Comisie Examen de Atestat Profesional la clasa a XII-a C, cu predare intensiva a 

limbii engleze 

Comisia pentru Curriculum 

Comisia pentru Perfectionare si Formare Continua  

Comisia pentru Proiecte Educationale  

Comisia pentru Planificarea Tezelor 

Prof.  RAICIU MIHAELA 

-Participare la examenul de simulare la clasele a XI-a și a XII a in calitate de asistent. 

-Participare la olimpiada judeteană de limba franceză în calitate de profesor evaluator. 

-Pregătirea elevei Silivestru Denisa Alexandra pentru concursuri si  olimpiade. 

-Premiul I obținut cu eleva Silivestru Denisa Alexandra (IX E) la olimpiada de limba 

franceză, faza județeană. 

-Participare directă la concursul interdisciplinar regional Glasul Francofoniei, Bârlad cu unn 

echipaj format din elevi de gimnaziu (de la cercul de limba franceză) și liceu. 

-Premiul I obținut de grupul vocal al claselor a VI a și a VIII-a la secțiunea de interpretare de 

cântece în limba franceză la concursul Gșasul Francofoniei, cu melodia Les lacs du 

Connemara 

-Premiul 1 obtinut la același concurs cu eleva Avram Daria (VII-a A) cu melodia Si tʼétais 

là. 

-Premiul I la concursul Glasul Francofoniei cu grupul vocal de la clasele a IX –a cu melodia 

Un ange frappe a ma porte. 

-Organizarea celei de-a 3-a ediții a concursului-spectacol La voix francophone, din cadrul 

manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Francofoniei 2019. 

-Insoțirea echipajului județului Tulcea la olimpiada națională de limba franceză, Bistrița. 

-Mențiune MEN obținută de eleva Silivestru Denisa Alexandra la Olimpiada Națională de 

limba franceză. 

-Activitate în calitate de metodist la Școala Gimnazială nr.  12 Tulcea  la dna Calciu Iuliana 

și la Școala Ioan Nenițescu Tulcea la dna profesor Răpciug Violeta. 

-Premiul II obținut de eleva Silivestru Denisa Alexandra la concursul de creație literara 

Image......imaginer, organizat de ARPF Dolj. 

-Pregatirea elevei Machedon Andreea Corina pentru proba de competențe lingvistice intr-o 

limbă de circulație internațională din cadrul examenului de Bacalaureat 

-Participare la examneul de Bacalaureat , sesiunea iunie-iulie 2019 în calitate de profesor 

evaluator la limba franceză și de asistent la probele scrise. 

-Participare la examenul de Titularizare din data de 17 iulie 2019 în calitate de asistent. 

-Participare la cursul de formator oferit de OimpNet Buzău pri CCD Tulcea. 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 
 

 

 

RAPORT   STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  SEM.I , AN  ȘCOLAR 2018-2019 Page 39 
 

 

 

-Participarea la Targul de oferte de la Palatul Copiilor Tulcea avînd ca scop  promovarea  

imaginii școlii. 

Prof. BACIU GABRIELA CONSTANTA 

Pe parcursul semestrului II al  anului scolar 2018-2019, activitatea  didactica, curriculara si 

extracurriculara a cuprins urmatoarele activitati : 

 parcurgerea ritmica a materiei conform planificarii calendaristice, 

 elaborarea de teste, stabilirea itemilor si evaluarea testelor, 

 notarea ritmica a elevilor; 

 proiectarea activitatilor didactice si in format electronic, folosind elemente specifice 

tehnologiei informatiiilor si comunicarii. Am utilizat mijloacele TIC atat pentru derularea 

procesului instructiv-educativ, cat si pentru evaluarea de proiecte realizate de elevii mei; 

 participare la activitatile desfasurate la nivel de catedra; 

 desfasurarea proiectului eTwinning bilingv, On se tire la langue@Facciamo la 

lingua , impreuna cu Italia, Franta, in colaborare cu prof. Vicol Mihaela ; 

 desfasurarea de activitati de voluntariat inscrise in programul SNAC, in colaborare 

cu profesorii  Bazbanela Aurelia si Pavel Ana ; 

 colaborarea la redactarea revistei scolii Aspiratii ; 

 desfasurarea de activitati specifice in calitate de responsabil CEAC, realizarea 

Strategiei CEAC  ;  

 participarea la cursul de Management educational; 

 includerea in Corpul National de Experti in Educatie  in urma selectiei nationale; 

 pregatirea elevilor claselor a XII-a in vederea sustinerii competentelor in limba 

franceza la bacalaureat; 

 indeplinirea tuturor sarcinilor pe care le implica activitatea de diriginte la clasa a IX-

a D  ; 

 desfasurarea de activitati specifice in cadrul  Comisiei de mobilitate, ca si presedinte; 

 desfasurarea de activitati specifice in cadrul  Comisiei de Bacalaureat, in calitate de 

profesor evaluator la competentele de limbi straine; 

 desfasurarea de activitati specifice in Comisia de organizare si desfasurare a 

Evaluarilor Nationale la finalul clasei a VI-a; 

 coordonarea cercului de dezbatere Debate Time, sectiunea incepatori; 

 desfasurarea de activitati specifice in Comisia de organizare si desfasurare a etapei 

judetene a Olipiadei nationale de argumentare, dezbatere si gandire critica “Tinerii dezbat”,  

ca si antrenor si arbitru ; 

 obtinerea locului I la etapa judeteana a acestei olimpiade si a locului 2 la faza 

nationala  cu echipajul de incepatori ; 

 membru in echipele de management ale  proiectelor Erasmus + desfasurate in scoala, 

« Stop bullying si cyberbullying. Mai media literat.Mia incluziv KA101 si WISA-KA229; 

 organizarea impreuna cu colegii de catedra a festivitatilor de marcare a Zilelor 

Francofoniei ; 
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 obtinerea locului III la Olimpiada de limba franceza, faza judeteana, cu eleva Tincu 

Livia 

 realizarea blogului didactic « Venez prendre un cafe chez nous » existent pe site-ul 

scolii, care a castigat locul I la concursul Made for Europe, faza judeteana, cu participare la 

faza nationala ; 

 obtinerea locului I, cu lucrarile elevelor Albulet Oana-Lia si Ticovschi Otilia, la 

Festivalul International « La fete de la francohonie » 

 participarea , in colaborare cu prof. Raiciu Mihaela si prof. Dumitru Simona, la 

Concursul Regional Interdisciplinar Glasul Francofoniei  la care am obtinut premiul I 

pentru interpretarea elevilor participanti ; 

 desfasurarea de activitati specifice in Comisia SIIR; 

 desfasurarea optionalului « Mon petit univers : jeux, musique, decouverte », ales de 

clasa a VII-a B ; 

 conceperea de proiecte/participarea la conceperea de proiecte Erasmus plus, dintre 

care proiectul de parteneriat strategic KA229 cu schimb de experienta cu elevi, «  Aqua 

2heritage », a obtinut finantare in valoare de 31000 de euro pentru CDSH, incepand din 

1.09.2019 si cu durata de 2 ani calendaristici  

Prof. Sighiartau Dorotea Domnica                                                

- a elaborat testele de evaluare continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de 

corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele 

acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic; 

- a predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de 

către responsabilul catedrei/comisiei; 

- a elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word, 

Excel și PowerPoint; 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ a utilizat și metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea 

prin proiecte, investigația sau portofoliile; 

- a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de limbă germană și 

engleză atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și 

a celor practice.  

- a utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, 

internet, platforme educaţionale, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea 

procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevi; 

- a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate 

de către elevii mei pe parcursul anului şcolar; 

- cu ocazia zilei de 8 Martie a realizat o activitate specială la clasă, unde elevii au făcut 

cunoștință cu vocabularul specific acestei zile și au scris o felicitare în limba germană pentru 

mama lor. 
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- cu ocazia Sărbătorii Pascale elevii au primit o fișă cu un rebus cu vocabular specific acestei 

sărbători în limba germana, au vizionat un video cu un cântecel în limba germană și s-au 

jucat un joc în limba germană. 

- a participat la activitatea din Săptămâna Școala Altel, în care elevii clasei a VI-a B au 

vizionat un film istoric și au dezbătut temele prezentate în film. 

- a realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, 

dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

- a monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu 

învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răfrânt în mod pozitiv asupra 

randamentului școlar al acestora, remarcat de către toți membrii consiliului profesoral al 

clasei; 

- a participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în 

şcoală; 

- a avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii dinsei  şi părinţii acestora; 

- a realizat şi actualizat portofoliului profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi noi 

achiziţii profesionale.   

- a susținut preinspecția pentru gradul II, examen la care va participa în anul 2021. Cu ocazia 

preinspecției realizate de domnul inspector Băisan Gheorghe a obținut calificativul Foarte 

Bine. 

- a fost profesor supraveghetor în cadrul Examenului de Evaluare Națională la clasa a 8-a, la 

proba de limba și literatura română 

Prof. Plinge Anca 

- In data de 11 .02.2019 a desfasurat, impreuna cu clasa la care a era diriginta (a V-a 

B), activitatea “Recunostinta”, impreuna cu consilierul scolar, prof. Catalina Frangeti. 

Scopul activitatii a fost ca elevii sa-si arate, unii altora, recunostinta pentru diverse fapte pe 

care le-au facut. 

- In luna februarie 2019 a fost membru in Comisia de organizare de desfasurare a 

Simularii examenelor de Evaluare nationala si bacalaureat. 

- In data de 23 martie 2019 a participat la conferinta “Global Perspectives on English 

Language Learning”, organizata la Bucuresti de catre National Geographic si editura Fischer 

International. 

- Inca de la inceputul anului scolar precedent a pregatit elevii pentru participarea la 

faza pe scoala/  judeteana a Olimpiadei de Limba Engleza. In luna martie a participat ca 

profesor evaluator la faza judeteana a Olimpiadei de Limba Engleza, unde a evaluat lucrarile 

elevilor din clasa a IX-a.  

- In luna aprilie 2019 a facut parte din echipa extinsa de implementare a proiectului 

Erasmus + WISA, in vederea organizarii perioadei de mobilitate, cand CDSH a fost gazda 

celor trei scoli din ratile partenere de proiect: Turcia, Grecia si Cehia. 

- in luna mai a fost membru in Comisia de organizare si desfasurare a examenului 

pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiul 

intensiv al limbii engleze. 

- In data de 14 mai 2019 a participat la evenimentul “Masa rotunda studenti-elevi-

cadre didactice”, organizat de Facultatea de Matematica si Informatica din Constanta, in 

cadrul proiectului “O zi in FMI, editia a 2-a”. 
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- In data de 21 mai 2019 a incheiat un protocol de colaborare cu Asociatia “Drumuri 

Dobrogene”, cu care a desfasurat activitatea “Vanatoarea de comori”, la care au participat 

voluntarii Asociatiei si elevii din clasa a V-a B. 

- In data de 27 mai 2019 a participat, alaturi de elvii din clasa a V-a B, la activitatea de 

informare-educare-constientizare in scopul marcarii Zilei Mondiale fara Tutun 2019. 

Activitatea s-a intitulat “Tutunul si bolile pulmonare”. 

- In luna iunie 2019 a fost examinator la Competentele Lingvistice din cadrul 

Examenului de bacalaureat 2019, unde a evaluat un numar de 85 de candidati. 

Prof. Gabriela Dorobantu 

- Membru in Comisia de corectare la Olimpiada de lb.engleza-faza judeteana 

- A coordonat proiectul e-twonning cu titlul "Learning to become responsible European 

Digital Citizens through arts-Rainbow" realizat cu elevii clasei a VIII=a B 

-Premii obtinute la faza judeteana a Olimpiadei de lb.engleza: Marinov Theea (VIII B) 

Premiul I, Ignatencu Camelia (VIII B) Premiul al III-lea  

- Supraveghetor concurs national "Panaitopol" 

- Membru in Comisia de testare nationala cls.a VI-a in mai 2017 

- Membru evaluator in Comisia pt.atestate cls.a XII-a, coordonator atestate elevi XII C. 

- Membru in Comisia de Competente lingvistice 

- Contributia cu suma de 200 lei din partea cls.XIIB pentru sprijinirea Galei premiilor de 

excelenta a CDSH 

-Vicepresedinte Asociatia de parinti a CDSH. 

-A folosit  manualul scolar si resurse auxiliare (culegeri de exerciti, caietul elevului, CD 

audio si video, casete audio) , precum si laboratorul de limbi straine si laboratorul 

multimedia  

- A fost dirigintele cls.XII B, a informat periodic elevii si familiile acestora cu privire la 

rezultatele scolare 

-Membru CEAC-a realizat chestionare pt.a evalua gradul de multumire al elevilor si al 

parintilor aplicate pe un esantion reprezentativ de elevi. 

Prof. Bazbanela  Aurelia 

A derulat doua proiecte internationale eTwinning cu tema “Get Cyber skilled and Prevent 

Cyber Bullying” cu elevii claselor a IX-a A si a IX-a E si “Pen Pal project” cu elevii clasei a 

VII-a B. 

A obtinut premii si mentiuni la faza judeteana a Olimpiadei de limba engleza astfel: 

Teliceanu Nicusor – premiul I 

Berariu Dragos – Constantin – premiul al II-lea 

Iordache Rares – mentiune 

Trifan – Lefter Razvan – mentiune 

Grigorov Victor – Marian – mentiune 

A insotit elevul Teliceanu Nicusor la Olimpiada de limba engleza – faza nationala la Ploiesti 

– aprilie 2019 

A pregatit elevii Andrei Amedeea si Iordache Rares pentru a participa la concursul de creatii 

in proza – limba engleza “Incursiune prin Baragan” (inclus in CAERI),  acestia obtinand 

premiul I, respectiv premiul al II-lea.  

A organizat si coordonat workshop-ul pe tema educatiei media in vederea prevenirii 

pericolelor virtuale, a fenomenului de cyberbullying, prin dezvoltarea gandirii critice cu 

elevii clasei a VII-a B.  
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A facut parte din echipa extinsa de implementare a proiectului Erasmus Plus KA2 “Wise 

and Inventive ScreenAgers” in vederea organizarii perioadei de mobilitate 5-11 mai ce a 

avut loc la CDSH. 

A pregatit elevi in vederea participarii la concursul national “Shakespeare School Essay 

Competition”; eleva Moroianu Andreea de la clasa a XII-a E a castigat premiul special. 

Prof. Pîrîu Andreea Mihaela 

-a participat în calitate de professor corector la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba 

Latină. 

-pe parcursul întregului an școlar a desfășurat activitatea cercului de dezbateri Debate time. 

-a participat cu un echipaj la etapa judeţeană a Olimpiadei de dezbatere și argumentare  

Tinerii dezbat, la care am obţinut premiul I şi calificarea la etapa naţională a concursului.  

-a fost membru în Comisia Națională Centrala de Evaluare a Olimpiadei de dezbatere și 

argumentare  Tinerii dezbat. 

-la etapa națională a Olimpiadei e dezbatere și argumentare  Tinerii dezbat, elevul Petrencu 

Constantin a obținit Mentțiune. 

- tot în cadrul concursului Tinerii dezbat a avut şi rol de arbitru principal. 

-a fost profesor insotitor al Lotului Judeteana la Olimpiada de Limba si Literatura Română 

(gimnaziu). 

III.2.3.CATEDRA MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
Catedra de matematică a desfăşurat şi în semestrul al II-lea din anul şcolar 2018-2019 o 

activitate 

 bogată şi diversă, urmărind în  principal următoarele obiective: 

- îmbunătăţirea calităţii învăţământului matematic; 

-  perfecţionarea  membrilor  catedrei, în  vederea obţinerii  unor  rezultate cât  mai  bune  în  

actul  educaţional; 

-pregătirea elevilor  claselor finale pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune la testul 

naţional  şi la examenul de bacalaureat;  

-pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru olimpiade şi diverse concursuri şcolare ; 

-promovarea unui invatamant matematic deschis, accesibil tuturor elevilor, dar care sa 

incurajeze competitia ; 

-recuperarea cunostintelor la elevii ramasi in urma.  

-organizarea fazei pe scoala a olimpiadei de matematica, stabilirea structurii subiectelor si 

profesorilor care vor compune subiectele ; 

-pregatirea elevilor pentru participarea la olimpiada de matematica si la alte concursuri 

interjudetene si nationale ; 

-abordarea unor probleme practice in vederea consolidarii cunostintelor teoretica  de 

matematica ; 

-folosirea metodelor moderne in evaluarea sumativa, lectii demonstrative, lectii A.E.L., lectii 

interactive; 

-corelarea permanenta a obiectivelor la continut, strategii, mijloace de invatare; 

-prezentarea si rezolvarea subiectelor model aparute pe www.edu.ro sectiunea matematica 

pentru testare nationala si bacalaureat;                       

-participarea la concursuri scolare interjudetene mai buna decat anul trecut; Prof.Anastasiu 

Liliana 

http://www.edu.ro/
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-in afara de cele din fisa postului (referitor la org. concursuri si examene, dar de la ISJ), 

rezultate de la olimpiade si in sem II, joi de la 7-8 ora de pregatire suplimentara pt 

ameliorare/remediere rezultatele invatarii cu clasa a V-a  

Prof. Buga Viorel 

- a facut pregatire suplimentara cu elevii claselor a XI-a  . 

- a participat ca evaluator la simularea pentru bacalaureat; 

-a participat la corectarea lucrarilor  la limpiadele scolare; 

- a elaborat propuneri de subiecte pentru lucrări scrise semestriale ; 

Prof. Caprita Doru Marian; 

 -a pregatit elevi pentru olimpiada de matematica faza judeteana; 

-a lucrat suplimentar cu elevii clasei a XII-a, in vederea examenului de bacalaureat.  

-a participat la corectarea lucrarilor  la olimpiade; 

Prof. Ftadeev Adriana; 

- a pregatit elevi pentru olimpiada de matematica; 

- a lucrat suplimentar cu elevii clasei a XII-a, in vederea examenului de bacalaureat ; 

- este metodist al inspectoratului; 

- a participat in la olimpiada  de matematica;  

- a participat in calitate de corector la simularea evaluarii natioanle si a bacalaureatului; 

- a elaborat propuneri de subiecte pentru lucrări scrise semestriale ; 

Prof. Gutescu Petre 

-a lucrat suplimentar cu elevii clasei a XI-a; 

-a pregatit elevi pentru olimpiada; 

-a participat la corectarea lucrarilor  la olimpiada; 

Prof. Popa Marcelina;   

Dna Popa Marcelina a participat in calitate de corector la evaluarea nationala de la clasa a 

VI-a.  

A pregatit elevii clasei a XI-a  pentru bacalaureat si toti elevii au promovat acest examen. 

A participat in calitate de corector la examenul de bacalaureat. 

La etapa judeteana a Olimpiadei de Matematica elevii dumneai au obtinut rezultate bune si 

foarte bune.Dna Popa Marcelina a participat in calitate de corector la evaluarea nationala de 

la clasa a VI-a. A pregatit elevii clasei a XI-a  pentru bacalaureat si toti elevii au promovat 

acest examen, doi dintre ei luand nota 10. 

Prof. MUSCALU   ADRIAN  

- A asigurat transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor  activităţilor 

de evaluare, atat in cadrul orelor de curs, cat si in cadrul sedintelor cu parintii. 

- A elaborat   si aplicat  teste initiale, teste formative si sumative, pentru a identifica 

progresul elevilor si modalitatile de crestere a randamentului scolar la disciplinele 

informatica si TIC. Am comunicat rezultatele atat elevilorm, cat si parintilor, in cadrul 

sedintelor. 

- A incurajat pe elevi sa dea dovada de obiectivitate in cadrul activitatilor de autoevaluare 

si interevaluare. 

- A evaluat satisfacţia beneficiarilor educaţionali (elevi si parinti), utilizand chestionare de 

feed-back. 

- A utilizat portofoliul educational ca element central al evaluarii invatarii si am coordonat 

activitatea  de elaborare a acestuia. 
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- A stabilit un cadru adecvat desfasurarii activitatilor, activităţilor în conformitate cu 

particularităţile clasei de elevi. 

- A monitorizat comportamentul elevilor si am gestionat situatiile conflictuale aparute, in 

vederea ameliorarii lor  si asigurarii unui climat educativ. 

- A tratat elevii in mod diferentiat, folosind informatiile furnizate de dirigintele clasei. A 

motivat pe elevi prin valorizarea exemplelor de bună practică:  premierea  elevilor care au 

obtinut rezultate foarte bune in cadrul Galei Premiilor de excelenta. 

- A comunicat  si relationat cu elevii, personalul scolii, echipa manageriala  si cu familiile 

elevilor. 

- In cadrul orelor de dirigentie, a participat  la  activităţi de prevenire şi combatere a 

violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 

- A respectat normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru 

toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinile 

suplimentare 

- S-a implicat activ în crearea unei culturi a calităţiii la nivelul organizaţiei. 

- A manifestat  o atitudine morala și civica  fata de elevi, colegi, familiiile elevilor. 

- A respectat și promovat deontologia profesionala. 

- In semestrul  I al anului scolar 2018-2019, s-a ocupat de pregatirea  elevilor si 

organizarea concursului  BEBRAS, concurs international de informatica si gandire 

computationala. 

- A pregatit o echipa formata in 2 elevi (Mercan Alexandru  si Roman Iulian- clasa a XI a 

B) pentru concursul ,,START  CODING   WITH   ALICE”  care a avut loc in luna 

noiembrie 2018. 

- In luna aprilie 2019, a  participat la concursul de matematica ,,LAURENTIU  

PANAITOPOL” , in calitate de asistent.   

- Impreuna cu d-l profesor Gutescu Petre, a   elaborat numarul 8 al Gazetei Matematice. 

- A organizat un cerc de informatica, a carui activitate  s-a desfasurat saptamanal. 

- In cursul vacantei  intersemestriale, a organizat  pregatire pentru Olimpiada de 

Informatica cu elevii doritori . 

- A organizat evenimentul international de  programare ,,HOUR  OF   CODE”, in cadrul 

Colegiului Dobrogean ,,Spiru  Haret”. 

- A sustinut examenul de diferente la  INFORMATICA   in perioada vacantei 

intersemetriale. 

- In lunile iunie si iulie a organizat ore de pregatire suplimentara cu elevii claselor a XIIa , 

in vederea sustinerii examenului de bacalaureat si a admiterii in invatamantul superior. 

- A fost organizator al Olimpiadei de Informatica – faza judeteana, care a avut loc la 

CDSH. 

- A respectat programa scolara si normele de elaborare a documentelor de proiectare, 

adaptand-o  la particularitatile clasei. 

- A utilizat strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea 

competentelor specifice. 

- A utilizat eficient resursele materiale din scoala, inclusiv resurse TIC, în vederea 

optimizării activităţilor didactice . A diseminat, evaluat si valorizat  activitatile realizate 

(cercul de informatica, participari la concursuri si olimpiade scolare). 
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- A participat la  activitatea dedicata comemorarii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu 

Romania (Proces verbal nr.6382 / 01.11.2018 – „ Comemorarea a 140 de ani de la unirea 

Dobrogei cu Romania”) 

- Participare la derularea atelierului Adevarurile identitatii noastre (raport de activitate)  

- nr.5850 / 05/10.2018 

- Participare la proiectul „ Learning to become responsible european digital citezens 

through arts – Rainbow (31.08.2018) 

- A facut parte din echipa de implementare a proiectului, conform Decizie – echipa 

implementare proiect – nr.2178 / 24.04.2019 

- Rezultatele inregistrate de elevi la concursuri si olimpiade scolare de specialitate 

- 2 premii  I – la Olimpada judeteana de informatica 

- 1 premiu  II – la Olimpada judeteana de informatica 

- 2 mentiuni – la Olimpada judeteana de informatica 

Prof. Răileanu Simona Ecaterina 

- A întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- A predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de 

către responsabilul comisiei.; 

- A elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- A elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și sumativă, precum și 

baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în 

funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic; 

- A realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format microsoft 

word, excel, powerpoint şi html; 

- A proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare şi instituţionale. 

- În procesul instructiv-educativ a utilizat și metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- 

învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile; 

- A aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de istorie atât 

pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor 

practice.  

- A utilizat tehnicilor şi mijloacelor tic în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, 

internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât 

pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor 

proiecte realizate de către elevii mei; 

- A promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale 

derulate de către elevii mei pe parcursul anului şcolar. 

- A elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării 

cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în 

care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi 

dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 
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- A utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi 

metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin 

referate, investigații, proiecte şi portofolii.  

- A realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare 

aflate în vigoare; 

- A comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților 

acestora; 

- A impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

- Evaluarea  a  desfăşurat-o  în manieră tradiţională prin aprecieri verbale sau prin note 

individuale dar si evaluare prin mijoace moderne prin folosirea platformelor de invatare  

online. 

- A participat la faza județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației cu următorii 

elevi:  

- RADU SERGIU premiul al II-lea, calificat la națională 

- TATCU SABINA premiul al II-lea, calificat la națională 

- ȚUȚUIANU CRISTINA mențiune 

- TĂLPĂU CEZAR BOGDAN mențiune 

III.2.4.CATEDRA FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE  

Prin programul de activitate anual, membrii Comisiei de fizică, chimie și biologie și-au propus ca 

obiective: creșterea profesionalismului în concordanță cu cerințele actuale ale învățămăntului, 

creșterea contribuției fiecărui profesor la reorganizarea demersului didactic și dezvoltarea 

capacităților intelectuale de a realiza conexiuni cu disciplinele înrudite. 

o Toți profesorii de fizică, chimie și biologie au fost prezenți la acțiunile metodice din școală și 

din județ. 

o Ca membri în Comisia pentru securitare și sănătate în muncă, au realizat instruirea elevilor în 

vederea respectării normelor de protecția muncii în laboratoarele de fizică, chimie, biologie 

și în școală. 

o Au pregătit elevi în vederea susținerii examenelor de bacalaureat, de admitere în învățămăntul 

superior și de evaluare la clasa a-VI-a. 

o Au întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 

o Au întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 

o Au desfășurat lecțiile folosind metode interactive și au notat ritmic elevii.  

La examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2019 s-au îscris, la una dintre probele de 

fizică, chimie sau biologie, elevi din clasele de matematică-informatică și științele naturii. 

Rezultatele pe tranșe de medii se prezintă astfel:    

 

Disciplina Medii 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Fizică - - 2 4 9 5 3 

Chimie - - 1 - - - - 

Biologie - 3 2 15 24 30 3 

 

Concluzii: 

- Procentul de promovare al examenului de bacalaureat, la disciplinele fizică, chimie și biologie a 

fost de 100%. 
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- Datorită dificultății subiectelor, în 2019 s-a înscris un singur elev pentru a susține bacalaureatul 

la chimie.  

- Dacă în sesiunea iunie-iulie, 2017, doar 10 elevi au susținut examenul de bacalaureat la fizică, 

în 2019, 23 de elevi au susținut și promovat acest examen. Notele obținute de acestia au fost mai 

mari decât cele obținute de elevi în anul școlar precedent. 

Profesor Udrea Mihaela- responsabila comisiei 

- A întocmit materialele comisiei și a monitorizat desfășurarea activităților. 

- A redactat Raportul de activitate pe semestrul I al anului scolar 2018-2019. 

- La nivelul CDSH a făcut parte din : 

1) Comisia profesorilor diriginți - membru 

2) Consiliul de Administrație – membru 

3) Comisia de casare –președinte 

4) Comisia de inventariere- președinte  

5) Comisia metodică de Fizică-Chimie-Biologie - responsabil  

6) Comisia pentru curriculum – membru 

7) Comisia de perfecționare metodică și formare continuă a cadrelor didactice-membru 

8) Comisia pentru planificarea tezelor – membru  

9) Comisia pentru organizarea serviciului pe școală – membru  

10) Comisia pentru promovarea imaginii școlii – membru  

11) Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – profesor 

asistent la competențele digitale și lingvistice 

12) Comisia pentru evaluarea națională de la finalul clasei a VI-a – evaluator  

13) Comisia de organizare a simulării examenelor naționale la clasele a VIII-a și a XII-a – 

profesor corector și profesor asistent 

14) Comisia de acordare a burselor școlare – membru 

15) Comisia de organizare și desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2018-

2019 – președinte; 

16) Comisia de organizare a Examenului de evaluare națională la clasele a VIII-a - profesor 

asistent 

17) Comisia pentru elaborarea ROI al CDSH 

- La nivel județean a făcut parte din următoarele comisii : 

1) Consiliul consultativ al profesorilor de  fizică – membru 

2) Comisia profesorilor metodiști - membru  

3) Comisia de organizare a Olimpiadei de Fizică – profesor evaluator  

4) Comisia pentru organizarea și jurizarea simpozionului județean „Orion” – membru  

5) Comisia de organizare a Concursului național de chimie și fizică  „Impuls perpetuum’’ – 

profesor evaluator   

- Rezultate obținute : 

1) Olimpiada județeană de fizică: 

 - Grosu Cosmin, cls.a VI-a A – premiul II 

 - Constantin – Gaidanut Șerban, cls.a IX-a B – mențiune 

 - Zamfir Călin, cls.aVI-a B – mențiune 

2) Concursul  județean de  astronomie și fizică aplicată „Orion”: 

-Cristea Miruna-Elena, cls.a IX-a B – premiul I 

-Urlih Silviana, cls.a IX-a B – premiul I 

3) Concursul regional interdisciplinar „Științe…Științe”: 
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- Galea Andreea-Maria, cls.a VIII-a B – premiul III 

- Haritonov Rareș-Costin, cls.aVIII-a B – premiul III 

- Voicu Ioana-Daria, cls.a VIII-a B – premiul III 

- Andrei Mihnea, cls.a VIII-a B – premiul III 

- Dragomir Ana, cls.a VIII-a B – premiul III  

- Vasile Oana, cls.a VIII-a B – premiul III 

4)Concursul interjudețean „Physics in english’’ 

- Constantin – Gaidanut Șerban, cls.a IX-a B – mențiune 

- A fost profesor voluntar în cadrul SNAC 

- A participat la Gala Premiilor de Excelență ale CDSH 

- La nivel județean, a prezentat un material cu tema „ Metode tradiționale, metode 

alternative sau metode complementare de evaluare. Pro sau contra?’’ 

- La nivelul catedrei, a susținut o lecție deschisă, la clasa a VI A, cu tema „ Curentul electric. 

Circuitul electric ‘’ 

- A încheiat un parteneriat cu Liceul Tehnologic „ Înălțarea Domnului’’ Slobozia 

- Ca professor metodist, a efectuat o inspecție de specialitate d-nei prof.Tatu Viorica, de la 

Colegiul Economic „Delta Dunării’’ Tulcea 

Profesor Marin Gabriela 

- A informat în ședințele Consiliului de Administrație despre ritmul parcurgerii materiei și despre 

notarea elevilor 

- A fost profesor voluntar în cadrul SNAC 

- A participat la Gala Premiilor de Excelență ale CDSH 

- A fost Coordonator educativ la CDSH 

-  La nivelul CDSH a făcut parte din : 

1) Comisia pentru monitorizarea notării ritmice- membru 

2) Comisia profesorilor diriginți - responsabil 

3) Comisia pentru programe și proiecte educative – membru 

4) Comisia de organizare a serviciului pe școală -membru 

5) Comisia pentru evaluarea națională de la finalul clasei a VI-a – profesor evaluator 

6) Comisia de organizare a simulării examenelor naționale la clasele a VIII-a și a XII-a – 

profesor asistent și profesor corector 

7) Consiliul de Administraţie - membru 

8) Comisia pentru monitorizarea activităţii extraşcolare -responsabil 

9) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei - membru 

10) Comisia pentru promovarea imaginii şcolii - membru 

11)Comisia pentru întocmirea orarului şcolii - membru 

- La nivel județean a făcut parte din următoarele comisii : 

1) Consiliul consultativ al profesorilor de  fizică – membru 

2) Comisia de organizare a Olimpiadei de Fizică – profesor evaluator  

3) Comisia pentru organizarea și jurizarea simpozionului județean „Orion” – membru juriu    

- Rezultate obținute laConcursul  județean de  astronomie și fizică aplicată „Orion”: 

- Zimbilschi Felix, cls.a X-a B – premiul I 

- Sultan Marian, cls.a X-a B – premiul I 

- Ivanov Dragoș, cls. a X-a B – premiul I 

- Cernat Tudor,  XA - premiul I 

- Grădinaru Cristina, IXC - premiul I 
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- Epifanov Elena, IXC - premiul I   

- A organizat, în perioada ,,Școala Altfel”, împreună cu APM (Agenția pentru Protecția 

Mediului) un Simpozion dedicat aplicării Fizicii în cadrul mediului înconjurător, în care s-au 

prezentat proiectele de la Simpozionul „Orion’’, cu adaptare la situații pentru protecția 

mediului și dezvoltare durabilă (s-a alăturat elevul Serghei Vlad – XB). La Simpozion a 

participat și d-na prof. Liliana Anastasiu. 

- La nivel județean, a prezentat un material cu tema „ Metode tradiționale, metode 

alternative sau metode complementare de evaluare. Pro sau contra?’’ 

- A întocmit planul remedial pentru elevii clasei a XII-a A, după analiza rezultatelor 

simularii bac la Fizică. 

Profesor Geangurși Sevinci 

- La nivelul CDSH a făcut parte din : 

1) Comisia pentru Evaluarea Națională la clasa a-VI-a – membru 

2) Comisia CEAC -  membru  

3) Comisia profesorilor diriginți - membru 

4) Comisia pentru prevenirea și eliminarea faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității - membru 

5) Comisia pentru discutarea, analizarea și aprobarea burselor școlare - membru  

6) Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – profesor 

asistent la competențele lingvistice 

7) Comisia de organizare a simulării examenelor naționale la clasele a VIII-a și a XII-a – 

profesor corector și profesor asistent. 

- La nivel județean a făcut parte din următoarele comisii : 

1) Comisia de organizare a Olimpiadei de Fizică – profesor evaluator  

2) Comisia de organizare a examenului de  bacalaureat – profesor corector la disciplina 

fizică 

3) Comisia de organizare a Concursului național de chimie și fizică „ Impuls Perpetuum”, 

faza județeană – profesor evaluator 

- A participat la Gala Premiilor de Excelență ale CDSH. 

- A fost profesor voluntar în cadrul SNAC. 

- La nivelul comisiei metodice a prezentat un referat cu tema „Lecțiile recapitulative – 

metodă de consolidare a cunoștințelor și dezvoltare a deprinderilor’’. 

- La nivel județean, a participat la acțiunea metodică cu tema „ Metode tradiționale, metode 

alternative sau metode complementare de evaluare. Pro sau contra?’’. 

- A urmat cursul de formare continuă: „Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală’’ 

- A fost profesor asistent la Concursul interjudețean de matematică „ Laurențiu Panaitopol”. 

- Rezultate obținute la Olimpiada județeană de fizică: 

-Condrat Felix, clasa a VII-a A – premiul II 

Profesor  Dobre Florian 

- A făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei județene de chimie. 

- A fost profesor corector la olimpiada județeană de chimie. 

- A făcut parte din Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale 

– profesor asistent.  

- A făcut parte din Comisia de organizare a simulării examenelor naționale la clasele a VIII-

a și a XII-a – profesor corector și profesor asistent. 

Profesor Firică Adina 
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- A fost membru în Comisia de organizare a olimpiadei județene de chimie. 

- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat. 

- A fost profesor asistent la examenul de competențe și la examenul de bacalaureat. 

- A fost profesor evaluator la: „Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii de liceu” – faza 

județeană. 

- A fost profesor evaluator la Concursul național de fizică și chimie „Impuls Perpetuum”. 

- A fost profesor evaluator la Concursul național  „Raluca Ripan”, faza județeană.  

- A organizat activitățile „Chimia altfel” și „Aplicațiile reacțiilor redox”, în săptămâna „Școala 

Altfel”.  

- A participat la Gala Premiilor de Excelență ale CDSH. 

- A informat în ședințele Consiliului de Administrație despre ritmul parcurgerii materiei și 

despre notarea elevilor. 

- La nivel județean, a participat la acțiunea metodică cu tema „ Metode tradiționale, metode 

alternative sau metode complementare de evaluare. Pro sau contra?’’. 

- A fost profesor asistent la Concursul interjudețean de matematică „ Laurențiu Panaitopol”. 

- A atras fonduri pentru achiziționarea unei table inteligente în laboratorul de chimie.  

Profesor Niculescu Mauriciu 

- A făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei județene de biologie. 

- A fost profesor corector la olimpiada județeană de biologie. 

- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat. 

- A fost profesor corector la Evaluarea Națională la clasa a-VI-a. 

- A fost profesor asistent la examenul de competențe. 

- A făcut parte din Consiliul Consultativ al profesorilor de biologie. 

 - A informat, în ședințele Consiliului de Administrație, despre ritmul parcurgerii materiei și 

despre notarea elevilor. 

Profesor Voicu Adina – Director adjunct 

- La nivelul comisiei metodice, a realizat o analiză a rezultatelor obținute de elevi la concursurile 

și olimpiadele de fizica,chimie și biologie. 

- A participat la Gala Premiilor de Excelență ale CDSH. 

- La nivelul CDSH a făcut parte din : 

1) Consiliul de Administrație – membru 

2) Comisia de casare –președinte 

3) Comisia de inventariere- președinte  

4) Comisia pentru curriculum – președinte 

5) Comisia pentru planificarea tezelor – responsabil  

6) Comisia pentru organizarea serviciului pe școală – responsabil  

7) Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale  

8) Comisia pentru evaluarea națională de la finalul clasei a VI-a – președinte 

9) Comisia de organizare a simulării examenelor naționale la clasele a VIII-a și a XII-a – 

profesor corector  

10) Comisia de acordare a burselor școlare – președinte 

11) Comisia pentru control managerial intern – responsabil 

12) Comisia sportului școlar – președinte 

13) Comisia pentru întocmirea orarului școlii – președinte. 

- La nivel județean a făcut parte din următoarele comisii : 

1) Consiliul consultativ al profesorilor de  fizică – membru 
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2) Comisia de organizare a Olimpiadei de biologie – profesor evaluator  

3) Comisia de organizare a examenului de  bacalaureat – profesor corector la disciplina 

biologie. 

- Rezultate obținute : 

1) Concursul regional interdisciplinar „Științe…Științe”: 

- Galea Andreea-Maria, cls.a VIII-a B – premiul III 

- Haritonov Rareș-Costin, cls.aVIII-a B – premiul III 

- Voicu Ioana-Daria, cls.a VIII-a B – premiul III 

- Andrei Mihnea, cls.a VIII-a B – premiul III 

- Dragomir Ana, cls.a VIII-a B – premiul III  

- Vasile Oana, cls.a VIII-a B – premiul III  

Profesor Radu Adina 

- A fost profesor corector la Olimpiada județeană de biologie. 

- A fost profesor corector la Olimpiada „Științe pentru Juniori”. 

- A fost profesor corector la Concursul Național de biologie  „Emil Palade”, faza județeană. 

- A fost profesor evaluator la: „Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii de liceu” – 

faza județeană. 

- A fost profesor evaluator la Examenul de bacalaureat, disciplina biologie. 

- La nivelul comisiei a prezentat un referat cu tema „Proiectul – metodă alternativă de 

evaluare’’. 

- A pregătit elevi din clasele a VI-a pentru concursul național ”George Emil Palade”, unde a 

obținut, la faza județeană, următoarele rezultate:  

- Nan Bianca Maria, clasa a VI-a A  - premiul I – participare la faza națională 

- Ințe Casandra Maria, clasa a VI-a A - mențiune  

- A format și pregătit echipajul de Sanitari Pricepuți – gimnaziu și a obținut locul II la etapa 

județeană a concursului ”Sanitarii Pricepuți”. 

- A încheiat un parteneriat cu INCDD, în cadrul căruia a desfășurat activități cu elevii clasei 

a V-a B. 

- La nivel județean a susținut un referat cu tema „Modelarea și utilizarea softului educațional 

în lecția de biologie’’. 

III.2.5.CATEDRA OM ȘI SOCIETATE 
În anul școlar  2018 - 2019, membrii Comisiei metodice „Om şi societate” şi-au desfăşurat 

activitatea în acord cu Planul managerial şi Programul de activităţi stabilite la începutul 

anului şcolar, răspunzând astfel cerinţelor fundamentale ale activităţii didactice.  

După cum rezultă din documentele existente în dosarul Comisiei, obiectivele propuse au fost 

realizate. Detaliem în rândurile ce urmează. 

1. Proiectarea – Fiecare membru al Comisiei a întocmit planificări calendaristice anuale 

şi planificări ale unităţilor de învăţare, respectând atât structura anului școlar, cât și 

Programele şcolare aflate în vigoare. În plus, au fost elaborate fişe de lucru, teste şi materiale 

utile pentru predare (inclusiv în format electronic). 

2. Realizarea activităţii didactice – Fiecare cadru didactic şi-a realizat în mod 

responsabil orele de curs, iar demersurile didactice au fost centrate pe nevoile elevului. S-au 

utilizat metode moderne şi tradiţionale, atât în actul de predare, cât şi în cel de evaluare. 

Strategiile didactice folosite s-au aflat în concordanță cu stilurile de învățare ale elevilor. 
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3. Evaluarea rezultatelor învăţării – La disciplinele din aria curriculară „Om și 

societate“ s-au conceput, aplicat şi interpretat teste de evaluare iniţială, formativă şi 

sumativă. De asemenea, elevii au fost notaţi ritmic. Rezultatele evaluărilor au fost 

comunicate cu promptitudine elevilor şi, de asemenea, motivate. S-au stabilit planuri 

remediale acolo unde a fost cazul. Elevii au fost atent monitorizați și s-a încurajat în 

permanență autoevaluarea și interevaluarea. 

4. Activităţi extracurriculare – Profesorii membri ai Comisiei noastre au desfăşurat 

multiple activități  extracurriculare, încurajându-i pe elevi să se implice și să-și valorifice 

practic competențele dobândite. 

Prezentăm în rândurile ce urmează activități concrete ale membrilor Comisiei:  

Dl prof. Moise Vasile: 

- a participat la toate ședințele organizate în cadrul Comisiei;  

-a susținut, în colaborare cu alți doi colegi, referatele: „Strategii didactice eficiente pentru 

asigurarea succesului la examenul de bacalaureat”, „Rolul parteneriatelor școlare în 

creșterea calității actului educațional” și  „Valorificarea bazei materiale a școlii în activitatea 

de evaluare”;  

-a participat la un simpozion de referate si comunicări organizat de Episcopia Tulcii, cu 

ocazia serbării zilei de 14 Noiembrie; 

-a susținut o prelegere și a organizat o activitate cultural-artistică în sala de festivități a 

Colegiului, cu ocazia Zilei Dobrogei; 

-a urmatcursul de formare a profesorilor metodiști ISJ;  

-a urmatcursul „Eficientizarea  managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar”;  

-a proiectat și desfășurat ore de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat;  

-a participat ca evaluator în Comisia de organizare a Olimpiadei de Istorie, etapa județeană;  

-a susținut o activitate metodică la nivel județean cu tema „Adaptarea strategiilor didactice la 

stilurile de învățare ale elevilor în vederea realizării competențelor generale și specifice la 

disciplina istorie”;  

-a realizat o vizită cu elevii la Monumentul Independenței, cu ocazia Zilei Independenței;  

-a participat în calitate de evaluator în Comisia examenului de bacalaureat. 

Dl prof. Niţă Dragoş: 

- a participat la toate şedinţele Comisiei metodice „Om şi societate”; 

- a prezentat, în colaborare cu un coleg, două referate, la nivelul Comisiei: „Rolul 

parteneriatelor școlare în creșterea calității actului educațional” și „Valorificarea bazei 

materiale a școlii în activitatea de evaluare”;  

- a contribuit la organizarea unor activități, cu ocazia  Zilei Dobrogei, Zilei 1 Decembrie, 

Zilei 24 Ianuarie; 

- a desfăşurat ore de pregătire în vederea participării la Olimpiadă și pentru remedierea 

situației unor elevi cu rezultate slabe;  

- a urmat cursul „Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ 

preuniversitar”. 
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Dna prof. Năstase Georgeta: 

- a participat la toate şedinţele Comisiei metodice „Om şi societate”; 

- a pregătit și prezentat la nivelul Comisiei, în colaborare cu un coleg, materialul cu titlul: 

„Strategii didactice eficiente pentru asigurarea succesului la examenul de bacalaureat”;  

- a susținut o lecție demonstrativă în acord cu tema „Integrarea mijloacelor de învățământ 

moderne în activitatea de predare”;  

-a coordonat lucrările  unor elevi din  clasele a IX-a și a XI-a la Concursul interjudețean 

”Unirea națională, un vis împlinit”; 

 -  a desfășurat următoarele activități dedicate evenimentelor istorice importante: 140 de ani 

de la Unirea Dobrogei cu România, 24 ianuarie - Mica Unire şi rolul Jandarmeriei române în 

momentele cruciale ale istoriei românilor; 

-a încheiat un acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu”, Mărășești- 

jud. Vrancea;  

-a pregătit-o pe eleva Petre Diana (clasa a XI-a C) în vederea participării la Olimpiada de 

Istorie, eleva obținând premiul al II-lea la etapa județeană;  

-a urmat cursurile: „Formator”, „Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ 

preuniversitar” și „Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar”. 

Dna  prof. Radu Daniela:  

- a participat la şedinţele Comisiei metodice „Om şi societate”; 

- a pregătit elevii pentru examenul de bacalaureat;  

- a coordonat activitatea unui simpozion de referate cu ocazia Zilei Mării Negre;  

- a susținut la nivelul catedrei un referat cu titlul „Stilul didactic și competențele 

manageriale ale profesorului de geografie”;  

- a organizat activități cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Zilei Pământului și Zilei 

Meteorologiei.  

Dna prof. Mihai Gheorghiţa:  

- a participat la şedinţele Comisiei metodice; 

- a fost evaluator la simularea examenului de bacalaureat;  

- a pregătit elevii pentru bacalaureat şi Olimpiada de Științe sociale, eleva Larie Alexandra  

(clasa a XII –a E) obținând premiul I la sociologie, etapa județeană și calificându-se la 

etapa națională; 

- a desfășurat ore de pregătire pentru elevii cu dificultăți de învățare;  

- a fost profesor evaluator la examenul de bacalaureat. 

Dra prof. Caulea – Popescu Nicoleta:  

- a coordonat şedinţele Comisiei metodice „Om şi societate”;  

- a pregătit sistematic elevii în vederea participării la examenul de bacalaureat;  

- a pregătit-o pe eleva Lovin Teodora (clasa a XI –a F) pentru a participa la Olimpiada 

judeţeană de filosofie, eleva obținând premiul I și calificându-se la etapa națională; 
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- a publicat următoarele articole:  „Sensuri ale dreptății la Platon și Aristotel”, în revista 

PROFEDU, nr. 4/ Decembrie 2018, publicație cu ISSN; „Perspectiva filosofului Mircea 

Eliade asupra omului religios”, „Interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea în predarea 

disciplinelor din aria curriculară Om și societate” și „Posibile cauze și soluții ale 

tulburărilor comportamentale întâlnite la adolescent”, în Revista educațională ABC 

Didactic, nr. 13/ Feb. 2019, publicație cu ISSN; 

- a fost evaluator la Olimpiada de Științe Socio-umane, etapa județeană;  

- a însoțit lotul județean la Olimpiada Națională de Științe Socio-umane;  

- a susținut o activitate în cadrul Comisiei metodice „Om și societate” cu tema „Eficiența 

abordărilor interdisciplinare în cadrul lecției de sociologie”;  

- a susținut o activitate metodică la nivel județean cu tema „Adaptarea strategiilor 

didactice la stilurile de învățare ale elevilor în vederea realizării competențelor generale 

și specifice la disciplinele socio-umane”;  

- a absolvit cursul de formatori;  

- a fost evaluator la examenul de bacalaureat. 

Dl prof. Agache Cristian: 

- a participat la toate ședințele Comisiei metodice ;  

- a contribuit la organizarea proiectului,,Arc  peste timp  - Istoria spatiului Dobrogean  prin 

ochi de copil”, derulat la Colegiul Dobrogean,,Spiru Haret”  (9 nov.2018); 

- a coordonat un echipaj de elevi la concursul „Dobrogea - 140 de ani de la revenirea la 

România” organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Tulcea de  către ASCOR Tulcea, 

încolaborare cu EpiscopiaTulcii, ocupând locul I ( 23 nov.2018); 

- afăcut parte din Comisia de organizare a Olimpiadei de religie, faza pe școală(ian.2019) de 

la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”;  

 - a publicat un articol în revista de specialitate „Cuvânt Bun”: „Săptămâna De Rugăciune 

pentru Unitatea Creştinilor” (ian.2019); 

- a urmat cursul „Învățarea integrată – Pregătiți pentru viață, adolescență și autocunoaștere. 

Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale”;  

- a prezentat  la nivelul Comisiei materialul „Eficiența abordărilor interdisciplinare In cadrul 

lecției  de religie ” ;  

-l-a îndrumat pe elevul Gandraman Iulian (clasa a IX –a E) în vederea participării la  

Olimpiada de religie, elevul obținând premiul I la etapa județeană ;  

Dl  prof. Nucă Nicolae : 

- a participat la şedinţele Comisiei metodice „Om şi societate”; 

- s-a implicat în organizarea Olimpiadei de religie, etapa pe şcoală; 

- a contribuit la realizarea materialului „Eficiența abordărilor interdisciplinare  în cadrul 

lecției de religie”;  

- a pregătit elevii în vederea participării la Olimpiada de Religie,  obținând mențiuni la etapa 

județeană cu Matei Mihai ( clasa a V-a) și Andrei Mihnea-Alexandru (clasa a VIII-a). 
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5. Managementul clasei de elevi  - Membrii catedrei au dovedit abilităţi de gestionare 

eficientă  a claselor, atât în calitate de diriginţi, cât şi în calitate de profesori de specialitate. 

Aceștia au păstrat permenent legătura cu părinții elevilor, înștiințându-i pe aceștia în legătură 

cu situația școlară și oferindu-le sprijin.  

Considerăm că membrii Comisiei „Om și societate” au adus o reală contribuţie la 

dezvoltarea instituţională a Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” şi la promovarea imaginii 

acestuia în comunitate. 
III.2.5.CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, ARTE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 
 Catedra de educație fizică și sport și-a îndeplinit obiectivele urmărite pe parcursul anului 

școlar: 

1.   Dezvoltarea fizică corectă și armonioasă a corpului: 

- dezvoltarea proporțională a grupelor musculare; 

- formarea ținutei corecte și a reflexului de postură; 

- dezvoltarea tonicității, și supleții musculare; 

- prevenirea, depistarea și corectarea deficiențelor fizice ușoare. 

2.   Menținerea și întărirea stării de sănătate; 

3.   Dezvoltarea calităților motrice de bază; 

4.   Consolidarea și perfecționarea priceperilor și deprinderilor motrice specifice unor ramuri 

de sport; 

5.   Dezvoltarea proceselor psihice și a personalității elevilor; 

6.   Asimilarea de cunoștințe și tehnici de specialitate; 

Finele anului  școlar 2018 – 2019 ne-a adus următoarele rezultate: 

Prof. Paraschiv Aurel 

A întocmit toată documentația conform cerințelor școlii, a respectat programa școlară și a 

adaptat-o nevoilor fiecărei clase din încadrare și elevilor clasei, în funcție de nevoi.  

A contribuit la diversificarea ofertei educaționale a liceului prin propunerea orelor de 

ansamblu sportiv. 

A participat la activitățile extrașcolare din săptămâna Școala Altfel. 

A realizat diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate atât prin activitățile la 

clasă cât și prin activități extrașcolare, ședințe cu părinții și colaborări cu părinții elevilor 

clasei la care a fost diriginte. 

Se adaugă premiile obținute la olimpiadă nivel județean, zonal și național la diferite sporturi 

cu diferite echipe. 

A încurajat elevii să conștientizeze structura exercițiilor făcute la clasă în vederea repetării 

lor în timpul liber pentru a promova un stil de viață sănătos prin mișcare și lucru în echipă. 

În calitate de șef de catedră, a întocmit documentația cerută de unitatea de învățământ și de 

CEAC la nivelul instituției. 

În calitate de responsabil al Comisiei de Securitate și Sănătate în Muncă, a întocmit toată 

documentația cerută și a îndeplinit toate responsabilitățile. 

Contract de sponsorizare cu S.C. LUNOK S.R.L. 

A participat la cursul de formare ,,Start-up Plus – antreprenori de succes în regiunea Sud – 

Est”. 

Activități extrașcolare: 

A marcat ,,Ziua Sportului”  (1.10.2018) prin mai multe activități sportive la nivelul claselor 

gimnaziale. 

A participat la ,,Cupa Tymbark” la fotbal. 
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A organizat și coordonat ,,Cupa de Cristal” la tenis de masă desfășurată pe data de 

21.11.2018. 

A participat la activitățile extrașcolare din cadrul școlii și a organizat activitățile sportive în 

cadrul proiectului județean tabăra de vară – creștină ,,În căutarea unui prieten”.   

A încheiat un Protocol de colaborare cu Liceul Tehnic ,,Henry Coandă” Tulcea cu titlul 

,,Vreau  să fiu campion!” 29 mai 2019. 

A făcut parte din comisia de admitere în clasa a IX-a de liceu, pentru anul școlar 2019 – 

2020, în calitate de evaluator la probele de admitere, etapa I, perioada 13 – 17 mai 2019, 

etapa a II-a, 17.07.2019, filiera vocațională, profil sportiv, specializarea instructori sportivi. 

Asistent la examenul de evaluare natională. 

Asistent la examenul de bacalaureat 2019  

Rezultate obținute la olimpiade: 

1. Sterea Andrei,  clasa a XI-a  E, premiul I la Faza Națională de cros a Olimpiadei 

Naționale a Sportului Școlar 

2. Safca Mihai, clasa a VII-a B, premiul II la faza Județeană de cros a O.N.S. Ș 

3. Rugby-tag mixt, gimnaziu, premiul II la Faza Zonală a Olimpiadei Gimnaziilor 

4. Badminton mixt,  gimnaziu, premiul III la Faza Județeană a Olimpiadei Gimnaziilor 

5. Neculai Alexandru, clasa a X-a B ,locul V-VIII la Faza Națională de tenis de masă a 

O.N.S. Ș 

6. Neculai Alexandru, clasa a X–a B ,premiul I la Faza Județeană de tenis de masă a 

O.N.S.Ș 

7. Larie Alexandra, clasa a XII–a E ,premiul II la Faza Județeană de tenis de masă a 

O.N.S.Ș 

8. Ivanov Laura, clasa a XI–a E ,premiul III la Faza Județeană de tenis de masă a O.N.S.Ș 

9. Baschet băieți, liceu, premiul II Faza Județeană a O.N.S.Ș 

10. Baschet băieți, giumnaziu, premiul III Faza Județeană a O.G. 

11. Fotbal băieți, liceu premiul II Faza Municipală a O.N.S.Ș 

12. Fotbal băieți, gimnaziu premiul III Municipală a O.G. 

Prof. Năparu Dan 

1.“ZIUA SPORTULUI” –activitati sportive, desfasurate in ziua de 1.10.2018-fotbal - 

baschet responsabil prof.NAPARU DAN 

2.“CUPA DE CRISTAL”- competitie de tenis de masa in data de 22.XI.2018 

3.TABARA DE SCHI- organizata in vacanta de iarna cu un grup de 30 de copii in perioada 

6-13.01.2019, colaboratori prof.DUMITRU SIMONA si DUMITRU LUCIAN 

4. Participant la CAMPANIA” 19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR SI 

VIOLENTEI ASUPRA COPIILOR SI TINERILOR” 

5. Colaborator la Campania “DARUIND……… vei primii zambete”, oferirea de daruri cu 

clasa a- IX-a A copiilor de la Centrul de zi “ Pasi spre lumina”. 

5.Vicepresedinte al Comisiei de organizare si desfasurarea Campionatului de Handbal 

6.Lider sIndical 

7. Organizarea si participarea in "SCOALA ALTFEL'- excursie STRAJA 

- activitate la care au participat un numar de 180 de elevi si 18 profesori si parinti 

8. Participarea la ONSS faza Judeteana Volei Fete - locul III 

9. Participarea la ONSS faza judeteana Handbal Baieti - locul III 

10.Participarea la ONSS FAZA Judeteana Sah - locul I 

11.Organizarea taberei de la SULINA oferita de Colegiu elevilor olimpici 
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12. Participarea la cursul de perfectionare "COMPETENTE ANTREPRENORIALE" 

13. Participarea la Conferinta de lansare a proiectului "ACCEsibilizarea ofertei de EDucatie 

si formare pentru comunitatile dezavantajate din judetul Tulcea, prin utilizarea resurselor 

educationale deschise -  ACCED". 

Prof. Dumitru Simona 

Educație muzicală 

1. D-na profesoară a derulat pe parcursul lunii octombrie la nivelul claselor de gimnaziu 

programul național „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, marcând deopotrivă „Ziua 

Internațională a muzicii” prin postere și concursuri muzicale. 

2. A participat în calitate de evaluator la Proba de aptitudini, Admiterea în liceu – Liceul 

Teoretic „Ion Creangă” Tulcea. 

3. 5 Octombrie 2018 – Ziua Educației, vizită cu clasa a VI-a A la Casa Memorială 

„Constantin Găvenea” Tulcea 

4. Noiembrie 2018 – activitate de voluntariat la Centrul de zi  „14 Noiembrie” cu elevii 

clasei a VI-a A în săptămâna dedicată fructelor și legumelor. A doua activitate a avut 

loc în decembrie când copiii au cântat colinde și au realizat felicitări. 

5. 24 Noiembrie 2018 – activitate metodică județeană – Arte, desfășurată la Sulina. 

6. A continuat activitatea cercului de Ansamblu Coral la nivel gimnazial și liceal. 

7. A susținut împreună cu corul „Cantus Libera” spectacole la : Casa Avramide (noiembrie 

– lansare de carte), Sala Polivalentă (14 noiembrie – Ziua Dobrogei), Teatrul Jean Bart 

(11 noiembrie – „Ludovic Paceag” și decembrie – Spectacol de Colinde), Piața Civică 

(24 ianuarie – Mica Unire).  

8. A participat la Concursul Coral „Leru-i Ler” organizat de Ansamblul Artistic „Baladele 

Deltei” și Primăria Tulcea unde a obținut Marele Premiu. 

9. Decembrie 2018 – a colindat la Inspectoratul Școlar Județean, Primăria Municipiului 

Tulcea, Prefectura Tulcea și Consiliul Județean Tulcea cu Corul „Cantus Libera” și 

elevii clasei a V-a A și corul liceului. 

10. Decembrie 2018 – a urmat cursurile de metodiști organizat de ISJ Tulcea. 

11. 19 Decembrie 2018 – Spectacol de Crăciun la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” – 

activitate artistic-muzicală. 

12. A marcat ziua de 24 Ianuarie prin crearea de afișe pentru un spectacol dedicat acestei 

zile. 

În semestrul II   

1. A desfășurat activitate de voluntariat alături de elevi  de la clasa a VI-a A în cadrul 

parteneriatului cu centrul de zi Pași spre lumină. 

2. În calitate de coordonator al formației corale „Cantus Libera” a participat la numeroase 

manifestări cultural – artistice organizate la Teatrul „Jean Bart” în parteneriat cu 

Baladele Deltei și Consiliul Județean, Casa Avramide – ISJ Tulcea, lansări de carte – 

Biblioteca Județeană, manifestare omagială dedicată zilelor școlii. 

3. A participat cu corul „Cantus Libera” la festivalul de la Sulina, concursul coral 

„Ludovic Paceag”. 

4. A realizat activitate metodică corală la nivel județean, organizată la Liceul de Artă. 

5. S-a continuat activitatea Ansamblului Coral în cadrul liceului. 

6. A participat cu elevi de gimnaziu și liceu la concursul zonal de francofonie de la Bârlad. 

7. A participat în calitate de evaluator la examenul de admitere în liceu – clasa de 

învățători – proba de aptitudini, organizată de Liceul teoretic „Ion Creangă”. 
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8. A efectuat excursii tematice cu clasa a VI-a A (în Săptămâna Altfel) la București și 

Constanța. 

9. A organizat tabără tematică în iunie 2019 la Arieșeni. 

Prof.Baițu Ruxandra 

Educație plastică 

     In semestru al doilea a urmarit respectarea programei scolare pe care a adaptat-o in 

functie de necesitatile fiecarei clase . A folosit la lectii in special materiale didactice 

personale: desene, planse realizate personal, albume de arta, care ne-au ajutat sa invatam 

eficient, imaginile fiind sugestive in cadrul invatarii. Pe tot parcursul orelor, a cautat sa 

introduc si sa folosesc atat metode traditionale, dar mai ales metode aciv- participative, 

pentru a stimula interesul si placerea de a invata a elevilor. 

A realizat expozitii tematice periodice la panourile din holul liceului cu ocazia Sarbatorilor 

Pascale ,expozitii de grafica pentu clasele a XI- a , proiecte de mozaic ,sau de pictura pentru 

clasele V-IX. 

A participat la concursul Sarbatorile de Paste in imagini organizat de Palatul Copiilor- 

Tulcea, si am obtinut urmatoarele premii: 

Premiul I- Jigarov Cristina , clasa a VI-a  

Premiul al II lea – Nane Sofia, clasa a V-a   

Premiul al III-lea- Cernamorit Rebeca ,clasa a V -a 

A participat de asemenea la realizarea revistei Aspiratii Literare, cu lucrari de pictura,  

asigurand ilustrarea revistei. 

III.4.ACTIVITATEA PERSONALULUI AUXILIAR 

III.4.1.ACTIVITATEA SERVICULUI CONTABILITATE 
Departamentul contabilitate a realizat pe parcusul anului școlar 2018-2019 următoarele 

activități : 

- a intocmit ordonanțări, angajamente bugetare și globale; 

-  a efectuat înregistrări contabile și în articole bugetare, plata furnizorilor ; 

-  a depus raportări la Consiliul Local Tulcea și ISJ Tulcea; 

-  a întocmit note justificative și explicative, monitorizări privind cheltuielile de personal   

pentru Trezoreria Tulcea și Consiliul Local Tulcea ; 

- lunar a întocmit viramentele prin programul Ministerului Finantelor Publice(OP)  pentru 

cheltuielile de personal; 

- a întocmit necesarul privind  programarea  plăților ce se derulează prin  Trezoreria 

Statului ; 

- a întocmit  lunar, S1 pentru Institutul Național de Statistică; 

- a depus  Declarația unică 112;  

- a întocmit și depus documentele la CAS  Tulcea când legea a impus recuperarea CM; 

- a întocmit Balanțe de verificare lunare pentru Bugetul local și Bugetul de stat; 

- a întocmit  trimestrial Situațiile financiare  cu anexele aferente atât pentru Consiliul 

Local din fondurile ce s-au derulat prin Bugetul local  precum și ISJ Tulcea din fondurile  

primite de la Bugetului de Stat; 

- a întocmit fluxurile de trezorerie; Contul de execuție pe bugete, total și pe subcapitole; 

- a efectuat virări de credite și  rectificări bugetare însotite de fundamentările aferente; 
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- a întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, detalierea și fundamentarea 

cheltuielilor atât pe centralizat cât și pe subcapitole cu anexele aferente;  

- a organizat circuitul documentelor contabile şi  le-am înregistrat în mod cronologic şi 

sistematic în evidenţa contabilă; 

- a exercitat viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 

- a efectuat operaţiunile contabile pentru unitate şi a luat toate măsurile necesare pentru ca 

evidenţa să fie ţinută la zi; 

- a urmărit aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi 

drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

- a întocmit formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar  sau prin conturi 

bancare; 

- a întocmit dările de seamă contabile şi unele statistici, precum şi contul de execuţie 

bugetară; 

- a întocmit lunar balanţele de verificare sintetice pe rulaje şi solduri; 

- a întocmit lunar balanţele analitice pentru conturile de debitori şi furnizori; 

- a întocmit lunar notele contabile referitoare la actele de casă, bancă, consum 

combustibil; 

- a operat zilnic în registrul proiectelor de operaţiuni  prevăzute să  fie prezentate la  viza 

de control financiar preventiv; 

- a întocmit lunar registrul jurnal şi registrul inventar; 

- a asigurat  permanent buna funcţionare a compartimentului contabilitate cu tot ce 

implică  aceasta: întocmire  documente, furnizare informaţii, efectuarea diferitelor situaţii 

cerute atât de conducerea unităţii cât şi de ISJ Tulcea si Consiliul Local Tulcea. 

III.4.2.ACTIVITATE BIBLIOTECAR 
Biblioteca Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret” Tulcea a desfășurat în anul școlar 2018-

2019 școlar activități cu caracter permanent, în conformitate cu  Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Bibliotecilor Școlare. 

- analiza modului în care colecțiile de publicații răspund cerințelor beneficiarilo  

 - analiza intereselor de lectură ale elevilor și gruparea acestora în funcție de particularitățile 

lor; măsuri preconizate pentru orientarea și educarea lecturii acestora potrivit cerințelor 

procesului instructiv educativ și ținand seama de particularitățile de vârstă;  

- împrumutul cărților la domiciliui elevilor și în sala de lectură; 

- completarea curentă, înregistrareași organizarea colecțiilor; 

 - familiarizarea elevilor privind utilizarea eficientă a colecțiilor și serviciilor oferite de 

bibliotecă; 

 - efectuarea comenzilor de manual la clasele V-XII(ginaziu și liceu); 

 - comandarea manualelor pentru cls aVI și a VIIa;  

 - achiziționarea cărțiilor pentru premii; 

 - recuperarea manualelor școlare la finalul anului școlar; 

 - recuperarea  cărților împrumutate de către elevii din clasele a VIII, aX și a XII. 

Activități derulate în cadrul bibliotecii cu elevii: 

-Expoziție de carte în lb. engleză, franceză, germană și rusă de ,,Ziua Internațională a 

Limbilor Moderne” 

- marcarea rolului deosebit al dascălului în formarea și desăvîrșirea personalității elevilor, 

vizitarea muzeului școlii de Ziua mondială a Educației; 

 - ,,Pe aici nu se trece’’ – concurs de poezie, planșe / desene; 
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-  Turist în țara mea – să ne cunoaștem țara și frumusețile ei. Prezentare power-point, 

desene, rebus, discuții:   

- ,,Europa – La Mulți Ani! – concurs național de cultură și civilizașie europeană. 

- Lansarea volumului ,,Scrii Tulceni din Trecut și de Azi”.  

- În săptămâna Școala altfel împreună cu elevii claselor a VB și VIA am participat la O 

vizită de documentare și recreere în jud. Constanța și municipiul București. 

- Am participat la gala Premiilor de Excelență ale CDSH. 

- Am participat la toate activitățile metodice și de perfecționare inițiate de CCD 

Tulcea. 

III.4.3.ACTIVITATE LABORANT 
Doamna laborant Zabara Săndița pregătește materialul didactic demonstrativ, 

aparatura vizuală pentru lecţii şi lucrări de laborator potrivit indicaţiilor profesoului de 

specialitate; asigură asistenţa de specialitate pentru lucrările de  laborator desfăşurate în 

laboratoarele de fizică,chimie,biologie unde profesorii de la aceste specialitaţi  îşi desfăşoară 

lucrările de laborator;  menţine în stare de funcţionare aparatura din dotare şi în acelaşi timp 

asigură şi gestionarea acestora; răspunde de inventarul laboratoarelor şi ţin evidenţa 

substanţelor şi materialelor consumate; asigură suportul logistic pentru dotarea cu tonere, 

hârtie de xerox şi alte materiale de consum; ține legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în 

vederea stabilirii necesităţii şi nevoilor şcolii,avănd funcția de casier; gestionează 

materialele de întreţinere şi curăţenie ,efectuiez înregistrări în fişe de magazie întocmesc 

centralizatorul cu materialele date la scădere; efectuiază operaţiuni de încasări şi plăţi  

exercitând funcţia de casier; face parte din comisia pentru acordarea burselor școlare ca 

secretar pe anul 2018-2019. 

III.4.4.ACTIVITĂȚI ALE COMPARTIMENTULUI INFORMATICĂ 
- A realizat pliantele / posterele  pentru oferta scolii 

- A actualizat site-ul scolii, ori de cate ori a fost nevoie 

- A intocmit orarul scolii si l-a actualizat ori de cate ori a fost nevoie 

- Intretinerea calculatoarelor din laboratoare si cabinete 

- Instalarea calculatoarelor achizitionate 

- A pregatitit posterele si invitatiile pentru Gala de Excelenta 

- Instalarea  imprimantelor  

- Editarea, tehnoredactarea    si imprimarea  unor documente scolare la cererea colegilor 

- A fost administrator SIIIR 

- A participat la tiparirea revistei ,,ASPIRATII 

- A fost membru in Comisia de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii – la nivelul Colegiului Dobrogean ,,SPIRU   HARET” 

III.4.5.ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ LA CABINETUL ȘCOLAR DE ASISTENȚĂ 
PSIHOPEDAGOGICĂ 

În anul şcolar 2018-2019, cabinetul de asistenţă psihopedagogică al Colegiului 

Dobrogean ,,Spiru Haret”a funcționat cu jumătate de normă, consilier școlar fiind Frangeti 

Catalina. Activitățile specifice desfăşurate au fost activităţi de informare, testare şi consiliere 

și au fost atât individuale, cât şi de grup, la clasă.  Tematica abordată  a venit în 

întâmpinarea interselor solicitanților- elevi și părinţi:  autocunoaştere, dezvoltare personală, 

adaptare şcolară, relaţionarea în grup, violenţă şcolară,  hărţuire sexuală, motivaţia pentru 
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învăţare,  consumul de droguri, orientare școlară și profesională în vederea alegerii liceului 

sau luării deciziei de carieră,  inteligenţele multiple etc. În ceea ce priveşte cazuistica 

cabinetului, se constată că managementul emoțiilor și dezvoltarea abilităților emoționale și 

de comunicare, managementul învățării și orientarea carierei  sunt primele trei problematici 

ca importanţă şi frecvenţă. Numărul de beneficiari ai activităţilor specifice cabinetului de 

asistenţă psihopedagogică diferă în funcţie de tipul activităţii de consiliere, de tipul de 

beneficiari şi de forma activităţii (individuală sau de grup). Astfel, au beneficiat de 

consiliere individuală 10 elevi , iar de consiliere de grup, 440 elevi, totalizând un număr de 

13 grupuri cu care am desfășurat activităţi la clasă. În activitatea cu beneficiarii s-au utilizat 

testele, chestionarele din dotarea cabinetului, cărţile de specialitate  şi resursele TIC puse la 

dispoziţie de şcoală pentru prezentarea unor teme la intalnirile cu elevii si parintii. Unul din 

instrumentele des utilizate în acest an școlar a fost platforma AMN. Testele de pe platformă, 

”ToolKit”, ”Consiliere educațională și orientare în carieră” au fost aplicate  elevilor claselor 

a VIII a și a XII a. Aceste teste au servit identificării   opţiunilor şcolare şi profesionale ale 

elevilor. De asemenea, tot in scopul unei orientari scolare cat mai potrivite si documentate, 

s-a efectuat în rândul elevilor din clasa a VIII a o anchetă pe bază de chestionar pentru a 

centraliza opţiunile acestora.A fost implementat la clasele a V-a  proiectul educațional 

Caracterul, ca urmare a parteneriatului CJRAE Tulcea-CMBRAE (Bucuresti). 

III.4.6. ACTIVITATEA COMARTIMENTULUI ÎNTREȚINERE ȘI PAZĂ 
Curățenia în cadrul Colegiului este asigurată de un număr de șase  femei de serviciu 

care au program : 08.30 – 17. Fiecare are un sector bine definit iar înainte de începerea 

orelor realizează activități de întreținere a igienei: mătură clasele , șterg geamurile, praful de 

pe mobilierul existent in salile de curs și în laboratoare. În timpul orelor spală holurile, 

mătură curtea școlii și arena. Pentru aceasta, magazia școlii este aprovizionată în fiecare lună 

cu: detartrant, domestos, mături, dero, tix, soluție pentru gresie, spray pentru calculatoare, 

solutie parchet, igienol, săpun lichid. Acestea sunt asigurate în stocuri suficiente pentru a nu 

exista probleme. In cadrul Colegiului avem angajați și un număr de doi barbați care se ocupă 

cu asigurarea căldurii, cu reparatul mobilierului, asigurarea luminii în sălile de clasă pe 

holuri, execută și alte dispoziții primite din partea conducerii pentru a asigura desfășurarea 

în bune condiții a activității în cadrul colegiului. Pentru asigurarea pazei avem angajați un 

număr de  trei paznici care asigură paza colegiului între orele  06 – 22.  

 
V. MANAGEMENT 
În activitatea managerilor colegiului s-a avut în vedere permanent asigurarea condiţiilor la 

toate nivelele necesare bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ, crearea unui climat 

propice performanţei educaţionale, toate acestea fiind considerate obiective prioritare și în 

Planul Operaţional de Dezvoltare a Școlii pentru anul 2018-2019. Directorul Colegiului a 

participat la un număr însemnat de ședinţe cu părinţii în încercare de a rezolva conflictele 

apărute pe o cale cât mai amiabilă și în beneficiul școlii  

Managerii școlii au asistat inspectorii școlari de specialitate și pe cel de sector pentru buna 

desfășurare a inspectiilor de acordare a unor grade didactice şi a inspecţiilor tematice 

desfăşurate de reprezentanţii IUSJ Tulcea 

Consiliul de Administraţie al școlii a desfășurat, pe parcursul semestrului II, 16 ședinţe 

ordinare și extraordinare la care, printre altele, , s-a analizat ritmicitatea notării și situaţia 

absenteismului, s-a monitorizat pregătirea elevilor în vederea participării la fazele finale ale 

concursurilor și olimpiadelor școlare, s-au formulat și aprobat câteva proceduri operaţionale 
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în conformitate cu recomandările ISJ (privind admiterea în clasa a V-a și a IX-a, privind 

gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare etc), s-a discutat oportunitatea și s-au 

stabilit condiţiile efectuării unor lucrări de reparaţii și investiţii (pe parcursul semestrului al 

II-lea și al vacanţei de vară s-au efectuat lucrări de reparaţii în aripa de sud a clădirii, 

Inlocuirea gardului terenului sportiv, instalarea unui hidrant in curtea şcolii).  S-a avut în 

vedere cu maximă atenţie și responsabilitate respectarea normativelor în vigoare la transferul 

elevilor. 

S-a organizat a V-a ediţie a „Galei Premiilor de Excelenţă ale CDSH”, fiind premiati peste 

120 de elevi laureaţi ai olimpiadelor şi concursurilor judeţene, regionale, naţionale şi 

internaţionale. Directorul Colegiului s-a ocupat personal de identificarea surselor de 

finanţare ale acestei manifestări de amploare. De asemenea, In cadrul CA, la propunerea 

directorului şcolii, s-a aprobat realizarea unui parteneriat cu Liceul teoretic „Jean Bart” din 

Sulina, în urma căruia s-a desfăşurat, la finele lunii august, prima ediţie a „Taberei 

olimpicilor haretisti”. 

Directorul şcolii a fost gazda unor numeroase grupuri de elevi de clasa a VIII-a de la şcolile 

din municipiu şi din judeţ care au vizitat CDSH în cadrul saptămânii “Şcoala altfel” şi cărora 

le-a promovat oferta educaţională . Managerii școlii, împreună cu membrii catedrei de 

matematică,  au coordonat pregătirea și desfășurarea concursului  interjudeţean de 

matematică „Laurenţiu Panaitopol”, aflat la a XI-a ediţie., precum și activităţile desfășurate 

în săptămâna „Școala altfel”. 

De asemenea, managerii şcolii s-au implicat activ în desfăşurarea proiectelor Erasmus+ 

derulate în cadrul şcolii. 

 
ÎNTOCMIT, 

DIRECTOR 

Prof. ANASTASIU FLORIN CRISTIAN 

 

DIRECTOR ADJ. 
Prof. VOICU ADINA LAURA 
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ANEXA NR. 1 

 

Dinamica efectivelor de elevi pe ani de studiu și forme de învățământ - gimnaziu și liceu 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Clasa 
Nr. elevi în evidență 

început de an sf. an școlar 

V A 32 32 

V B 31 31 

VI A 30 30 

VI B 25 27 

VII A 32 32 

VII B 32 32 

VIII A 25 24 

VIII B 30 29 

V-VIII 237 237 

IX A 28 29 

IX B 28 28 

IX C 28 28 

IX D 28 28 

IX E 28 28 

X A 31 29 

X B 31 31 

X C 25 25 

X D 30 30 

X E 32 32 

X F  32 32 

XI A 24 24 

XI B 18 18 

XI C 21 20 

XI D 29 29 

XI E 32 31 

XI F 30 29 

XII A 28 24 

XII B 26 26 

XII C 29 29 

XII D 27 27 

XII E 30 30 

XII F 30 30 

IX-XII 645 637 
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Total 882 874 

 

ANEXA NR. 2 

Încadrarea cu personal didactic în anul școlar 2018-2019 

 

PERSONAL DIDACTIC 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele 

Grad 

didactic  
Specialitatea Încadrare 

1 

ANASTASIU FLORIN - 

CRISTIAN I Limba română Titular  

2 VOICU ADINA - LAURA  I Biologie Titular  

3 AGACHE CRISTIAN I Religie Titular  

4 ANASTASIU LILIANA Doctorat Informatică Titular  

5 

BACIU GABRIELA - 

CONSTANȚA I Limba franceză Titular  

6 BAIȚU RUXANDRA I Educație plastică Titular  

7 BAZBANELA AURELIA I Limba engleză Titular  

8 BUGA VIOREL I Matematică Titular  

9 BURIC ELENA I Limba franceză Titular  

10 

CĂPRIŢĂ DORU - 

MARIAN I Matematică Titular  

11 

CAULEA - POPESCU 

NICOLETA II Socio-umane Titular  

12 

COMAN MARA - 

CAMELUȚA I Limba română Titular  

13 CONDRAT MIHAELA I Limba română Titular  

14 DOBRE FLORIAN I Chimie Titular  

15 DOROBANŢU GABRIELA I Limba engleză Titular  

16 DUMITRU SIMONA II Educație muzicală Titular  

17 FIRICĂ ADINA - MONICA I Chimie Titular  

18 

FTADEEV-BRAD 

ADRIANA - FLORIANA I Matematică Titular  

19 GEANGURŞI SEVINCI I Fizică Titular  

20 GUȚESCU PETRE I Matematică Titular  

21 MARIN GABRIELA I Fizică Titular  

22 MOISE VASILE I Istorie Titular  

23 MUSCALU ADRIAN I Informatică Titular  

24 NĂPARU DAN I Educație fizică Titular  

25 NĂSTASE GEORGETA I Istorie Titular  
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26 NECULAI CLAUDIA I Limba română Titular  

27 NICULESCU MAURICIU I Biologie Titular  

28 

NIŢĂ DRAGOŞ - 

GABRIEL II Istorie-geografie Titular  

29 NUCĂ NICOLAE  II Religie Titular  

30 PARASCHIV AUREL I Educație fizică Titular  

31 PAVEL ANA I Limba engleză Titular  

32 

PÎRÎU ANDREEA - 

MIHAELA Definitivat Limba latină Titular  

33 

PLÎNGE ANCA - 

ROXANA I Limba engleză Titular  

34 POPA MARCELINA I Matematică Titular  

35 RADU DANIELA - ANCA I Geografie Titular  

36 

RAICIU MIHAELA - 

FLORENTINA I Limba franceză Titular  

37 

RĂILEANU SIMONA - 

ECATERINA I Informatică Titular  

38 UDREA MIHAELA I Fizică Titular  

39 VICOL MIHAELA I Limba română Titular  

40 
CIOCOIU LILIANA 

I Matematică 

Titular 

detașat 

41 
RADU ADINA 

Doctorat Biologie 

Titular 

detașat 

42 

SIGHIARTĂU DOROTEA 

- DOMNICA Definitivat Limba germană Suplinitor 

43 NICHIFOROV ANISIA Definitivat Educație tehnologică Suplinitor 

44 BUTOI CARMINA - LIDIA II Socio-umane PCO 

45 CASIAN NADIA I Limba rusă maternă PCO 

46 

SAMOILĂ GRETA - 

GEANINA I Geografie PCO 

47 BUCUR GHEORGHE  I Limba română Pensionar 

48 MIHAI GHEORGHIȚA I Socio-umane Pensionar 
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ANEXA NR. 3 

Personal care primeste gradaţie de merit în anul școlar 2018-2019 

 
        

Nr. Numele şi prenumele Data 

Data 

încetării 

Crt.   acordării   
            1.  ANASTASIU LILIANA 1.IX.2018 31.VIII.2023 

2.  DOROBANŢU GABRIELA 1.IX.2018 31.VIII.2023 
3.  PARASCHIV AUREL 1.IX.2018 31.VIII.2023 

4.  MARIN GABRIELA 1.IX.2016 31.VIII.2021 

5.     6.  GEANGURȘI SEVINCI 1.IX.2014 31.VIII.2019 
7.  VOICU ADINA LAURA 1.IX.2015 31.VIII.2020 

8.  NICULESCU MAURICIU 1.IX.2015 31.VIII.2020 

9.  
CAULEA POPESCU 
NICOLETA 1.IX.2015 31.VIII.2020 

10.  BURIC ELENA 1.IX.2015 31.VIII.2020 

11.  PLÎNGE ANCA 1.IX.2015 31.VIII.2020 

12.  COMAN MARA CAMELUȚA 1.IX.2015 31.VIII.2020 

13.  POPA MARCELINA 1.IX.2015 31.VIII.2020 

14.  CĂPRIȚĂ DORU MARIAN 1.IX.2015 31.VIII.2020 

15.  AGACHE CRISTIAN 1.IX.2015 31.VIII.2020 

16.  FTADEEV ADRIANA 1.IX.2016 31.VIII.2021 

17.  MUSCALU ADRIAN 1.IX.2016 31.VIII.2021 

18.  
BACIU GABRIELA 
CONSTANȚA 1.IX.2016 31.VIII.2021 

19.  
RAICIU MIHAELA 
FLORENTINA 1.IX.2016 31.VIII.2021 

20.  GUŢESCU PETRE 1.IX.2016 31.VIII.2021 

21.  VICOL MIHAELA 1.IX.2017 31.VIII.2022 

22.  ANASTASIU FLORIN  1.IX.2017 31.VIII.2022 

23.  PAVEL ANA 1.IX.2017 31.VIII.2022 

24.  BAZBANELA AURELIA 1.IX.2017 31.VIII.2022 

25.  UDREA MIHAELA 1.IX.2017 31.VIII.2022 

26.  RADU DANIELA 1.IX.2017 31.VIII.2022 
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ANEXA NR. 4 

Componența Consiliului de Administrație în anul școlar 2018-2019 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

MEMBRILOR 

FUNCȚIA 

1.  prof. Anastasiu Florin Cristian directorul colegiului – preşedinte CA 

2.  prof. Voicu Adina Laura director adjunct – membru 

3.  prof. Buric Elena reprezentant al Consiliului  profesoral al 

colegiului 

4.  prof. Marin Gabriela coordonator programe și proiecte 

educative, reprezentant al Consiliului  

profesoral al colegiului 

5.  prof. Vicol Mihaela reprezentant al Consiliului  profesoral al 

colegiului 

6.  prof. Udrea Mihaela reprezentant al Consiliului  profesoral al 

colegiului 

7.  Constantin Corina reprezentant al  părinţilor 

8.  Mauna Nicoleta reprezentant al  părinţilor 

9.  Chistrugă Corneliu Petre reprezentantul Consiliului Local 

10.  Șacu Stere reprezentantul Consiliului Local 

11.  Ciureanu Constantin reprezentantul Consiliului Local 

12.  Verban Carmen reprezentant al Primarului 

13.  Suhov Gabriel reprezentant al Consiliului Elevilor, elev 

în clasa a XII-a B 

 

 

 

 


	Doamna laborant Zabara Săndița pregătește materialul didactic demonstrativ, aparatura vizuală pentru lecţii şi lucrări de laborator potrivit indicaţiilor profesoului de specialitate; asigură asistenţa de specialitate pentru lucrările de  laborator des...

