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INFORMAŢII GENERALE 

A. Date de identificare 
 

Denumirea : COLEGIUL TEHNIC ,,ION MINCU,, 
 

Localitate / judeţ : TÂRGU – JIU  / GORJ 
 

Subsistem (stat / privat): STAT 
 

COD SIRUES: 180510768 
 

CUI. 4666215 
 

Website: www.imincu.ro 
 

E - mail: i_mincu_2003@yahoo.com 
 

Data înfiinţării unităţii de învăţământ: 15 octombrie 1969 
 

Actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ (ordin de ministru/ decizie a inspectoratului 

şcolar): Decizie 369/1969 – Comitet Executiv al Consiliului Judetean Gorj 

- Adresa nr.74/1970 ISJ Gorj 
 

Autorizaţie  sanitară  (număr,  dată,  spaţiile  pentru  care  este  emisă,  capacitate  maximă  elevi  

/copii 
 

Aviz de securitate la incendiu / Autorizaţie de securitate la incendiu (număr, dată): 
 

Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale  autorizate să funcţioneze 

provizoriu  în cadrul unităţii de învăţământ *: 
 

(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / 

calificare profesională autorizată ) 

 

Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale acreditate*: 
 

(se va preciza baza legală privind acreditarea fiecărui nivel de învăţământ / specializare / 

calificare profesională) 

 

 
 
 
 
 
 
 

B. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2016-2017 
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C. Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la sfarsitul anului şcolar 

2016 - 2017 
 

NIVEL DE 

ÎVĂŢĂMÂNT 

 NUMĂR 

DE 

CLASE 

NUMĂR 

DE 

ELEVI 

FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LIMBA DE 

PREDARE 

Liceal  

Ciclul inferior 

Clasa a 

IX a 

3 67 zi Română  

Clasa a 

X a 

3 66 Zi  Română 

Total  6 133   

Liceal 

Ciclul superior 

Clasa a 

XI a 

2 44 Zi  Română 

Clasa a 

XII a 

2 42 Zi  Română 

Total  4 66   

Postliceal 

Tehnica  

Anul I 2 57 Zi  Română 

Anul II 3 70 Zi  Română 

Total  5 127   

     

Postliceal  

AMG 

Anul I 5 161 Zi  Română 

Anul II 4 97 Zi  Română 

Anul III 5 123 Zi  Română 

Total 14 381   

Postliceal 

AMF 

Anul I 3 87 Zi  Română 

Anul II 2 55 Zi  Română 

Anul III 2 55 Zi  Română 

Total 7 197   

 

 

D. Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră , profil, domeniu, 

specializare profesională 

 

 

NR 

CR

T 

NIVEL FILIERA PROFIL 

DOMENIU 

DENUMIRE 

SPECIALIZARE 

CALIFICARE 

PROFESIONALA 

NUMA

R 

CLASE 

NUMA

R 

ELEVI 

 LICEA

L 

TEHNOLO

GICA 

SERVICII TEHNICIAN IN 

TURISM 

4 99 

 PROTECŢIA 

MEDIULUI 

TEHNICIAN 

ECOLOG SI 

PROTECTIA CALIT. 

MEDIULUI 

3 51 

 TEHNIC ELECTRONICA SI 

AUTOMATIZĂRI 

2 41 

  TEHNICIAN 

OPERATOR 

1 17 



TEHNICA DE 

CALCUL 

  TEHNICIAN 

PROIECTANT CAD 

1 12 

 SANATATE SI 

ASISTENTA 

PRIHOPEDAG

OGICA 

ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST 

14 381 

  ASISTENT MEDICAL 

DE FARMACIE 

7 197 

 TEHNIC CONSTRUCTII, 

INSTALATII SI 

LUCRARI PUBLICE 

3 75 

  ELECTRONICA SI 

AUTOMATIZARI 

2 52 

E. Informaţii privind resursele umane 
 

1. Personal Didactic de Conducere 
 

Nume şi prenume director: HĂINARU LEONTIN HARALAMBIE , grad didactic 

I, vechime în învăţământ – 13 ANI 

 
 

Nume şi prenume director adjunct: COSTREIE ADRIANA, grad didactic I, 

vechime în învăţământ -  23ani. 
 

2. Personal Didactic 
 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr 

de 

norme 

întregi/

posturi 

Număr

 de 

cadre 

didactice 

cu norma 

de  bază  în 

unitatea  de 

învăţământ 

Număr

 de 

cadre 

didactice 

titulare 

ale  unităţii 

de 

învăţământ 

 

Număr 

de  cadre 

didactce 

calificate 

/procent 

din 

numărul 

total al 

cadrelor 

didactice 

Modalitatea 

Angajării pe 

post(deex: 

concurs 

titularizare, 

detaşare,suplini

re,transfer) 

Se  va preciza 

NR de cadre 

didactice 

pentru fiecare 

situatie 

Observaţii, 

dacă este cazul 

(de ex: 

personal 

didactic   cu   

studii   în 

străinătate  

echivalate/neec

hivalate  

în România) 

 

87 62 55 36 87 Titulari - 36 

Detasare - 2 

Suplinire - 17 

- 

 
 
 
 
 
 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 



Numar 
personal 
didactic 
calificat 

Numar personal didactic 

 Cu 
doctorat 

Gradul 
I 

Gradul II Definitivat Debutant Necalificat 

 

87 

1 19 9 22 36 0 

 
 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

Categorie 

de 

personal 

Numar de 

persoane 

incadrate 

Numar 

de 

persoane 

calificate 

Nr de norme 

pentrufiecar

e categorie 

de personal 

Nr de personal este 

 

    sub 

normativel 
e privind 

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

La nivelul 

normativelo 
r privind 

încadrarea 

categoriei 

respective  de 

personal 

Peste 

normativel 
e privind 

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

 

Administr

ator 

1 1 1 - 1 - 

Secretar  2 2 2 - 2 - 

Bibliotecar  1 1 1 - 1 - 

Informatic

ian  

1 1 1 - 1 - 

Laborant  1 1 1 - 1 - 

Pedagog 

scolar 

1 1 1 - 1 - 

Supravege

tor de 

noapte 

2 2 2 - 2 - 

Contabil 2 2 2 - 2 - 

 
 

PERSONAL NEDIDACTIC 

Categorie de 

personal 

Numar 

de 

persoa

ne 

incadr

ate 

Numar de 

persoane 

calificate 

Nr de 

norme 

pentrufieca

re 

categorie 

de personal 

Nr de personal este 

 

    sub 

normativele 

privind 

încadrarea 

La nivelul 

Normativelor 

privind 

încadrarea 

Peste 

normativele 

privind 

încadrarea 



categoriei 

respective 

de personal 

categoriei 

respective  de 

personal 

categoriei 

respective 

de personal 

 

ÎNGRIJITOR 

CURĂŢENIE 

5 5 5 - 5 - 

MUNCITORI 

CALIFICAŢI 

4 4 4 - 4 - 

MUNCITORI 

NECALIFICA

ŢI  

1 1 1 - 1 - 

PAZNICI 

 

2 2 2 - 2 - 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

NR 

CRT 

TIPUL DE 

SPAŢIU 

TIPUL ŞI NUMĂRUL 

DOCUMENTULUI DE 

DEŢINERE 

NUMĂR 

SPAŢII 

SUPRAFAŢA  

1 Săli de clasă Autorizaţie sanitară de 

funcţionare nr.694/01.11.2017 

27 1470 mp 

2 Cabinete  Autorizaţie sanitară de 

funcţionare nr.697/01.11.2017 

5 300 mp 

3 Ateliere  Autorizaţie sanitară de 

funcţionare nr.697/01.11.2017 

5 1490mp 

4 Sala de sport Autorizaţie sanitară de 

funcţionare nr.695/01.11.2017 

1 555 mp 

5 Spaţii de joacă    

6 Total     3815 mp 

 
Unitatea  funcţionează  cu un număr de  2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor 
didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute. 
 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

NR 

CRT 

TIPUL DE 

SPAŢIU 

TIPUL ŞI NUMĂRUL 

DOCUMENTULUI DE 

DEŢINERE 

NUMĂR 

SPAŢII 

SUPRAFAŢA  

2 CDI Autorizaţie sanitară de 

funcţionare nr.694/01.11.2017 

1 90 mp 

3 Sală pentru servit 

masa 

Autorizaţie sanitară de 

funcţionare nr.696/01.11.2017 

1 370 mp 

4 Dormitor  Autorizaţie sanitară de 

funcţionare nr.696/01.11.2017 

20 800 mp 

5 Bucătarie  Autorizaţie sanitară de 

funcţionare nr.696/01.11.2017 

1 300 mp 

7 Total  1560 mp 

 

 



I. MANAGEMENTUL ŞCOLAR 
a. Activitatea personalului de la conducerea liceului 

 

În anul şcolar 2016/2017 conducerea liceului a fost asigurată de   echipa formată 

din, domnul profesor  Hăinaru Leontin Haralambie  si  doamna  profesoara  Costreie 

Adriana,  care  împreună  cu  membrii Consiliului de Administraţie au asigurat buna 

desfăşurare a procesului instructiv – educativ, precum şi îndeplinirea  obiectivelor  

cuprinse  în  planul  managerial  prezentat  la  începutul  anului  şcolar.  Echipa 

managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în calitate de 

conducător al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de credite. De 

asemenea, echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării 

climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creative urmărind să formeze din membrii 

personalului didactic o adevărată echipă. 

A organizat desfăşurarea în bune condiţii a tuturor probelor de evaluare de pe 

parcursul anului şcolar  (simularea  examenului  de  bacalaureat  2017,  olimpiadele  locale  

si  judetene,  concursuri  locale, atestatul profesional examenul de competente 

lingvistice si digitale,  examenul  de  bacalaureat).  Conducerea  Liceului  a  desfăşurat  o  

activitate  transparentă  prin comunicare  permanentă  cu  toate  cadrele  didactice  şi  

restul  personalului  angajat  şi  nu  au  existat probleme de comunicare între profesori, 

profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic prin şedinţe 

semestriale şi prin consultaţii. 

Atragerea  părinţilor  spre  viaţa  şcolii  s-a  realizat  prin  constituirea  consiliului  

reprezentativ  al părinţilor  la  începutul  anului  şcolar  şi  prin  consultarea  

preşedintelui  acestui  Consiliu  în  diverse probleme.  De  asemenea  comunicarea  cu  

părinţii  elevilor  s-a  realizat  sistematic  prin  participarea  la şedinţele cu părinţii la 

diferite clase. 

            Directorii  liceului  au  efectuat  ore  de  asistenţă,  în  special  la  profesorii  

suplinitori,  profesorii debutanţi sau la profesorii înscrişi la grade didactice, şi au discutat 

cu profesorii inspectaţi şi cu şefii de catedre/comisii   metodice   urmărind   

îmbunătăţirea   procesului   de   predare-învăţare.   Consiliul   de Administraţie  şi-a  

desfăşurat  activitatea  respectând  tematica  şedinţelor  propusă  la  începutul  fiecărui 

semestru, dar a soluţionat în mod operativ toate problemele apărute. 

 

 



b. Activitatea personalului didactic auxiliar şi administrativ 

        Serviciile de secretariat, contabilitate şi administraţie s-au implicat în mod activ în 

activitatea liceului, lucrările curente solicitate de ISJ Gorj fiind realizate la timp. Doamna  

secretar şef Mateiaş Graţiela alături de doamna secretar Ţolescu Oana au 

asigurat buna desfăşurare a activităţii compartimentului secretariat. 

Domnul informatician Mădă Daniel a administrat reţeaua de calculatoare, a 

completat baza de date SIIIR si AEL, a îndeplinit funcţia de secretariat in toate comisiile 

de înscriere, repartizare si Bacalaureat. 

     Doamna contabil sef Vlancea Mihaela si doamna contabil Gârdu Adriana s-au 

implicat în mod activ în activitatea liceului, lucrările curente solicitate de ISJ Gorj fiind 

realizate la timp. 

      Centrul de Documentare şi Informare   a  funcţionat  în  interesul  liceului,  doamna 

Marina Maria Daniela  a desfăşurat activităţi prevăzute în fişa postului. 

 

C) CURRICULUM; 
 

Întreaga  activitate  desfăşurată  în  Colegiul  Tehnic  ”Ion Mincu”  pe  parcursul  

anului şcolar  2016-2017  s-a  derulat  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare  şi  sub  

directa  coordonare  a Inspectoratului Şcolar al Judetului Gorj: Legea învăţământului nr. 

1/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare; Statutul personalului 

didactic, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor  de  învăţământ  

preuniversitar,  hotărârile  de  guvern privitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului 

de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare, ordinele şi notificările emise de 

MEN, precum şi altor acte normative emise de ISJ Gorj. 

În  anul  şcolar  2016/  2017  Colegiul  Tehnic  ”Ion Mincu”  a  funcţionat  ca  formă  

de învăţământ liceal şi postliceal în două schimburi. Planul cadru, componentă 

esenţială a curriculum-ului naţional, a fost  aplicat  corect,  urmărindu-se  alocarea  

corectă  a  numărului  de  ore  pentru  toate  disciplinele  şi ţinându-se cont atât de orele 

care fac parte din trunchiul comun, precum şi de orele din CDS. 

Activitatea echipei manageriale a fost evaluată de-a lungul anului prin inspecţii 

tematice efectuate de  inspectori  de  specialitate  ai  ISJ  Gorj  care  a  verificat  periodic,  

documentele şcolare. 

Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul maxim de ore prevăzute 

de documentele în vigoare şi de spaţiul pe care îl avem la dispoziţie. În cadrul 



catedrelor şi a comisiilor metodice, la începutul anului şcolar au avut loc dezbateri 

privind alegerea manualelor alternative care vor fi folosite, respectându-se lista 

manualelor aprobate de MEN. 

 

II. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV 

EDUCATIV 

a. Promovabilitatea, an şcolar 2016-2017 

Învăţământ  Procent  

Liceal  Total 204 elevi 93.15 

Postliceal  Total 514 elevi 88.47 

 

b. Situaţia corigenţelor 

Ciclul Număr corigenţe Total elevi 

Liceal  17 17 

Postliceal  - - 

 

 

III. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 

2016-2017 
 

La cheltuieli  ne-am încadrat în prevederile bugetelor alocate la 31 decembrie 

2016, furnizorii au fost achitati , neinregistrandu-se restante, cu excepția contractului de 

intruire practică realizat cu Spitalul Județean de Urgență, în valoare de 7200 lei. 

-  S-au achitat bursele sociale, ai căror beneficiari sunt elevii orfani, bursele de 

merit si bursele de studiu (inclusiv pe semestrul II al anului scolar 2016-2017). 

- S-a urmarit eficientizarea consumului de energie electrică si de gaze, apă și 

canal. 

- Începând cu luna martie 2017, toate achizitiile aferente  anului scolar 2016-

2017, s-au efectuat in aplicatia nationala SEAP. 

- S-a întocmit darea de seama contabilă pentru anul calendaristic 2016. 

 

 

 

 



IV. DIAGNOZA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

Puncte tari 

- Promovarea unui management efficient şi profesional care permite gestionarea 

reformei în toate unităţile şcolare, 

- Preocuparea echipei de management  ăn vederea creşterii numărului de 

parteneriate largirea orizontului actului educational; 

- Preocuparea  susţinută  pentru  o  permanentă  formare  profesională  prin  

înscrierea  la  grade didactice, studii postuniversitare, cursuri de perfecţionare furnizoare 

de credite; 

- Existenţa  unui  personal  didactic  în  cea  mai  mare  parte  calificat,  ca  urmare  

a  scăderii numărului de posturi ocupate cu suplinitori necalificaţi sau în curs de 

calificare ; 

- Aplicarea  unor  măsuri  menite  să  diminueze  rata  abandonului  şcolar  şi  să  

creeze  condiţii minimale  pentru  şcolarizarea  elevilor  aflaţi  în  dificultate   

- Realizarea  unui  program  compensatoriu,  de  progres  în  vederea  micşorării  

numărului  de corigenţi, a creşterii frecvenţei şcolare; 

- Implicarea  părinţilor  şi  a  elevilor  dă  posibilitatea  cunoaşterii  şi  acomodării   

 

Puncte slabe 

- Scăderea interesului elevilor pentru studiu profund, pentru activitatea bibliotecii; 

- Nu  toate  spaţiile  de  învăţare  dispun  de  resurse  moderne  şi  de  echipamente  

corespunzatoare pentru desfăşurarea activităţilor practice. 

 

Oportunităţi  

- Acordarea manualelor gratuite elevilor cuprinşi în învăţământul obligatoriu; 

- Acordarea mai multor tipuri de burse pentru elevii cu rezultate bune şi pentru cei 

care provin din  familii modeste; 

- Implicarea  eficientă a unor organe comunitare (Poliţie, 

Jandarmerie, Poliţie de Proximitate, Poliţie comunitara) în asigurarea unui climat de 

securitate în şcoală; 

 

 



       Ameninţări 

- Estimarea ca numărul tinerilor cu vârste între 14 şi 18 ani va scădea cu 

30% în următorii 10 ani; 

- Creşterea  şomajului,  a  numărului  familiilor  dezorganizate,  neimplicarea  

familiei  în  educaţia copiilor sporesc abandonul şcolar şi favorizează eşecul şcolar; 

- Creşterea  violenţei  în  rândul  adolescenţilor  datorită  educaţiei precare şi a 

mass- mediei  promovează în emisiunile TV astfel de emisiuni, filme; 

- Lipsa motivaţiei învăţării în rândul majorităţii tinerilor. 

 

V. RAPOARTE COMISII METODICE 

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ROMÂNĂ –LIMBI 

MODERNE 

1. RESURSE UMANE 

 

1.1. Personal didactic 

 

1.1.1.  Încadrarea cu personal didactic. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolvare 

 Din comisia metodică fac parte următoarele cadre didactice: 

1) Dragnea Constantina, profesor titular pe o catedră de limba și  literatura 

română, grad didactic I; 

 2)Gheban Adriana Viorela, responsabil comisie metodică,  profesor titular pe o 

catedră de limba franceză , grad didactic I; 

 3)Cucăilă Ciulică Mădălina , profesor titular pe o catedră de limba franceză , grad 

didactic II;înscrisă la gradul didactic. 

 4)Ciolan Bobei Monica, profesor titular pe o catedră de limba engleză, definitivat; 

 

      5) Marina Daniela, profesor documentarist, definitivat, înscrisă la gradul didactic II.  

 

 

1.1.2. Activitatea  comisiei. Proiectare, analiză, eficienţă 

 

 

          

Nr. 

crt 

Activitatea propusă Data desfăşurării Cine răspunde Stadiul 

realizării 

1 Constituirea catedrei 

comisiei metodice ,,Limbă 

și comunicare” 

Proiectarea anuală a 

 

 

Septembrie 2016 

 

Membrii comisiei 

metodice 

 

Gheban Adriana- 

Realizat 

 

 

 



activităților metodice  responsabil Realizat 

2 Prezentarea Centrului de 

Documentare şi Informare 

şi a organizării sale 

specifice 

Septembrie 2016 

 

Marina Daniela Realizat 

3 Participarea la 

Consfătuirile anuale ale 

cadrelor didactice 

 

20 

septembrie(limba  

și literatura 

română)/27 

septembrie(limbile 

moderne) 

Dragnea 

Constantina(Română), 

Gheban Adriana- 

responsabil (limbi 

moderne)  

 

 

Realizat 

 

4 Ziua Europeană a Limbilor 

Moderne 

26 septembrie 

2016 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Realizat 

 

5 Sustinerea referatului cu 

titlul  

 « L’image dans la 

didactique de FLE » 

Octombrie 2016 

 

Prof. Adriana Viorela 

Gheban 

 

Realizat 

6 „Ziua educaţiei sau ziua 

educatorilor?” 

Octombrie 2016 Membrii comisiei 

Florescu Ecaterina 

Realizat 

7 Happy Halloween!  Octombrie 2016 Ciolan Bobei Monica Realizat 

8 Sustinere referat- Influențe 

folclorico-mitologice în 

proza lui Mircea Eliade – « 

Șarpele » și « Domnișoara 

Christina » 

Noiembrie 2016 Dragnea Constantina Realizat 

9 Sustinere referat cu tema « 

Rolul activităților 

extrașcolare în stimularea 

interesului pentru studiul 

limbilor moderne» 

 

Lecție demonstrativă: « 

Maitreyi »- Mircea Eliade 

– temă și viziune despre 

lume, folclor și mitologie. 

Decembrie 2016 Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

 

 

 

 

 

Dragnea Constantina 

Realizat 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

10 ,,Let’s celebrate Christmas 

and the New Year” 

Decembrie 2016 Ciolan Bobei Monica Realizat 

11 Olimpiada de limba și 

literatura română – faza pe 

școală 

 

Olimpiada de limbi 

romanice – faza pe școală  

 

Olimpiada de limba 

engleză – faza pe școală 

Ianuarie 2017 Dragnea Constantina 

 

 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Gheban Adriana 

Viorela 

Ciolan Bobei Monica 

Realizat 

12 „Eminescu, veşnic tânăr”  

 

Referat cu tema Reward as 

Ianuarie 2017 Dragnea Constantina 

 

Ciolan Bobei Monica 

Realizat 



a punishement 

13 „Extr@english” An școlar Ciolan Bobei Monica Realizat 

14 Referat cu tema  Originea 

sărbătorii Sfântului 

Valentin 

Februarie 2017  Ciolan Bobei Monica Realizat 

15 Simulare bacalaureat 2017 Martie 2017 Dragnea Constantina 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Realizat 

16 Ziua Francofoniei  

19.03.2017 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Gheban Adriana Viorela 

Realizat 

17 Lecții demonstrative : 

La francophonie 

Neomodernismul 

23/04/17 Gheban Adriana Viorela 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Realizat 

18 Lecție demonstrativă:  

La correspondance 

18/04/17 Gheban Adriana Viorela Realizat 

 

19 Inspecție curentă 2 în 

vederea obținerii gradului I 

18/04/17 Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Realizat 

20 Cercul profesorilor de 

limba și literatura română 

09/05/17 Dragnea Constantina 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Marina Daniela 

Gheban Adriana Viorela 

Ciolan-Bobei Monica 

Realizat  

 

 

 

 

 

1.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

 

 Doamna profesor Cucăilă Ciulică  Mădălina este înscrisă în anul I la Masterul 

Administrarea și conducerea unităților de învățământ la Facultatea de Științe ale 

Educației și Management public din cadrul UCB. De asemenea, doamna profesor a 

participat cu articole la simpozioane județene (Un viitor sănătos prin educaţie ecologică. 

Rolul activităţilor extraşcolare în educaţia ecologicăʺ ), regionale și internaționale.  

Domnișoara profesor Gheban Adriana Viorela a participat cu articole la diverse 

simpozioane: județene (Un viitor sănătos prin educaţie ecologică. Rolul activităţilor 

extraşcolare în educaţia ecologicăʺ )și internaționale (Faciliter l’apprentissage en 
milieu scolaire).  

 

 

 

 

 

 



2. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

2.1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline 

La nivelul comisiei metodice au fost realizate planificările la limba și literatura română, 

limba engleză și limba franceză de către fiecare membru al comisiei, după o atentă 

studiere a programelor în vigoare. De asemenea, proiectele de lecții la limba și literatura 

română, la limba engleză și la limba franceză sunt bine întocmite. Atât planificările cât și 

proiectele didactice sunt realizate  în format electronic.  

2.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

La nivelul unității există concordanţă între curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a 

unităţii.  

2.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de 

studiu. Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 

- 

2.4. Calitatea predării. Analiză pe discipline 

 Multi elevi din școala noastră sunt navetisti și provin din familii sărace, iar lipsa banilor 

generează absențe nemotivate. Există și situații complicate: elevii sunt lăsați în grija 

bunicilor sau a rudelor, întrucât sunt plecați părinții lor, la muncă, în străinătate. Interesul 

redus pentru literatura română  și limbi moderne este generat și de motivație. 

La sfârșitul anului școlar, înainte de corigențe, situația școlară pe discipline este 

următoarea: 
cls Limba și literatura română Limba engleză Limba franceză 
 Promovaț

i cu 

medii 

între : 

corigenți Situații 

neîncheiat

e 

Promovați cu 

medii între :   

corigenți Situații 

neîncheiate 

Promovați cu 

medii între : 

corigenți 

IX 

A 

5.50 -9 - 1- Păducel 

Elena  

Larisa  

7-10 - 1- Păducel 

Elena  Larisa  

5-9.50 - 

IX 

B 

5.50 -9 - 2 eleve : 

Gâju 

Nicoleta  

Murteanu 

Mădălina 

5-10 - 2 eleve : Gâju 

Nicoleta  

Murteanu 

Mădălina 

5-10 - 

IX 

C 

5.50 -

7.50 

- 3 elevi : 

Bobu 

Laurențiu, 

Cernacovs

chi Alin, 

Moșmolea 

Petruța 

6-10 - 3 elevi : Bobu 

Laurențiu, 

Cernacovschi 

Alin, 

Moșmolea 

Petruța 

5-6.50 - 

X A 5.50-8.50 - Berca 

Maria 

Emilia 

Medii între 6 și 10 - - 5-9 2 elevi : 

Braitoru 

Sorin, 

Oprescu 

X B 5.50-8.50 3: Vulc 

Andrei, 

Pîrvu 

Albert, 

Măciucă 

Andrei 

- 7-10 - - 5-9.50 - 

X C 5.50-10 - 1: Boban 

Antonio 

(retras – 

7-10 - 1: Boban 

Antonio 

(retras – 

5.50-8.50 - 



plecat în 

Anglia cu 

mama) 

plecat în 

Anglia cu 

mama) 

XI 

A 

5.50-8.50 - - Medii între 8 și 10 - - Medii între 5 

și 9 

- 

XI 

B 

5-8 1: 

Stoichițoiu 

Vlad 

- Medii între 6 și 10 - - Medii între 5 

și 8 

- 

XII 

A 

5-9 - - Medii între 8 și 10  - - Medii între 5 

și 10 

- 

XII 

B 

5-7 

(protecția 

mediului) 

5-6 

(Tehnic) 

- - Medii între 5 și 9 - - Medii între 5 

și 8 

- 

La limba engleză, la clasele școlii postliceale tehnice, mediile se încadrează în special 

între 7 și 8. La limba franceză, la farmacie, mediile sunt între 7 și 10, iar la AMG mediile 

sunt între 6 și 10. Cele mai frecvente medii sunt cele cuprinse între 8 și 9. La clasa II C 

AMG este o elevă cu situație neincheiată la franceză: Tudor Mariana Diana.  

 Anual: Limba și literatura română        4- elevi corigenti, 8 situații neîncheiate 

             Limba  Engleză                          7 situații neîncheiate 

             Limba Franceză                        2 corigenți și 9 situații neîncheiate    

 

2.5.  Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, 

eficienţă 

 
NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA PROFESORUL CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL 

NR. DE ORE 

EFECTUATE 

1 Asproiu Loredana X B Cucăilă Ciulică Mădălina 5 ore 
2 Simion Andrada X B Cucăilă Ciulică Mădălina 5 ore 
3 Bocean Adela IX B Gheban Adriana 5 ore 
4 Nițoi Larisa IX B Gheban Adriana 5 ore 

 La olimpiadele de limba și literatura română, de limba engleză și de limba franceză, faza 

pe școală, au fost prezenți mai mulți elevi, fără a obține punctaj suficient de mare pentru 

a merge la etapa următoare.  

 

Program de pregătire cu elevii cu dificultăți de învățare. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

 
NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA PROFESORUL CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL 

NR. DE ORE 

EFECTUATE 

1 Greere Constantin X A Dragnea Constantina 10 ore 
2 Dulubei Denisa X B Dragnea Constantina 10 ore 
3 Ciora Emanuel IX C Dragnea Constantina 10 ore 
4 Gogelescu Ionela XII B Cucăilă Ciulică Mădălina 10 ore 

  

2.6. Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

 
NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

PROFESORULUI 

CLASELE NR. DE ORE 

EFECTUATE 
1 Dragnea Constantina XII A 10 ore 
2 Cucăilă Ciulică Mădălina XII B 10 ore 

 



Elevii din clasele a XII-A A si B au frecventat acele ore suplimentare  însa doar o mică 

parte. Se poate verifica în tabelul de prezență, deținut de către prof. Dragnea Constantina 

și Cucăilă Ciulică Mădălina.  

Program de pregătire  suplimentară la limba franceză la clasa a IX a :  
NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

PROFESORULUI 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 

NR. DE ORE 

EFECTUATE 
1 Gheban Adriana Stăniloiu Cosmina 11ore 
2 Gheban Adriana Unga Denisa 9 ore 
3 Gheban Adriana Grigorescu Roberta 9 ore 
4 Gheban Adriana Gușatu Daiana 7 ore 

Eleva Stăniloiu Cosmina nu are ca disciplină de studiu în gimnaziu limba franceză, așa 

că se lucrează cu ea diferențiat.  

2.7. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 

Activitatea educativă se desfășoară în cadrul orelor de dirigenție. Eficiență există în 

măsura în care există colaborare și cu părinții.  

2.8. Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 

 

ACTIVITĂȚI    EXTRACURRICULARE 

an școlar 2016-2017 

SEM.I 

 

Nr. 

crt. 

Tema Activitatea data Cadre didactice 

coordonatori/parti

cipanți 

Elevi 

participanți 

Nr. PV 

(la școală) 

1 Ziua 

Europeană a 

Limbilor 

Moderne 

Ziua 

Europeană a 

Limbilor 

Moderne 

26.09.2016 Cucăilă Ciulică 

Mădălina/ Marina 

Daniela 

XI A și X B 3105/26.09.

2016 

2 Ziua 

educației 

Educația de-a 

lungul 

timpului 

5.10.2016 Dragnea 

Constantina,  

Florescu 

Ecaterina, Gheban 

Adriana/ Țeporu 

Cosmina  

X C, XI A 3361/5.10.2

016 

3 Halloween Happy 

Halloween! 

31.10.2016 Ciolan Bobei 

Monica/ Marina 

Daniela, Gheban 

Adriana, Dragnea 

Constantina, 

Cucăilă Ciulică 

Mădălina 

IX B, X C, 

XI B 

3764/31.10.

2016 

4 Mihail 

Sadoveanu 

Mihail 

Sadoveanu- 

Ceahlăul 

literaturii 

române 

7.XI. 2016 Dragnea 

Constantina, 

Marina Daniela/ 

Gheban Adriana, 

Ciolan Bobei 

Monica, Cucăilă 

Ciulică Mădălina 

IX -XII 3975/23.11.

2016 

5 Crăciunul și 

Anul Nou 

Let’s 

celebrate 

20.12.2016 Ciolan Bobei 

Monica/ 

IX-XII  



Christmas and 

the New 

Year” 

profesorii școlii 

6 Ziua Culturii 

Naționale 

„Eminescu, 

veşnic tânăr” 

13.01.2017 Dragnea 

Constantina, 

Marina 

Daniela/Ciolan 

Bobei Monica, 

Gheban Adriana, 

Cucăilă Ciulică 

Mădălina, 

Grămadă Irina, 

Mocioi Daniel, 

Costreie Adriana, 

Florescu Iuliana, 

Crăciun Ileana, 

Popescu Mihaela, 

Ivan Doina 

IX-XII 91/16.01.20

17 

 

SEM.II 

 

Nr. 

crt. 

Tema Activitatea data Cadre didactice 

coordonatori/parti

cipanți 

Elevi 

participanți 

Nr. PV 

(la 

școală) 

1 Ziua Sfântului 

Valentin 

Happy 

Valentine's day! 

Februarie 

2017 

Ciolan Bobei 

Monica / Marina 

Daniela/ Gheban 

Adriana 

XI A și X B  

2 Ziua femeii Mama, scumpa 

mamă 

08/03/17 Bibliotecar 

Popescu Ileana/ 

Dragnea 

Constantina, 

Marina Daniela, 

Ciolan Bobei 

Monica, Gheban 

Adriana, Cucăilă 

Ciulică Mădălina 

IX -XII 776/ 

8.03.20

17  

3 Ziua 

Francofoniei 

Les amis 

francophones 

19/03/17 Gheban Adriana 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina  

X B, X C, 

XI A 

 

4 Eminescu și 

Creangă 

Eminescu și 

Creangă- o 

prietenie trainică 

Martie 

2017 

Bibliotecar 

Popescu Ileana/ 

Dragnea 

Constantina, 

Marina Daniela, 

Gheban Adriana, 

Cucăilă Ciulică 

Mădălina 

IX -XII 898 

/20.03.2

017 



5 Săptămâna 

altfel 

Săptămâna altfel Martie 

2017 

Dragnea 

Constantina, 

Marina Daniela, 

Gheban Adriana, 

Cucăilă Ciulică 

Mădălina, Ciolan-

Bobei Monica 

IX-XII  

6 1 Iunie Ziua copilului Iunie 2017 Bibliotecar 

Popescu Ileana/ 

Dragnea 

Constantina, 

Marina Daniela, 

Gheban Adriana, 

Cucăilă Ciulică 

Mădălina, Ciolan-

Bobei Monica 

IX-XI  

 

3. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

3.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 

Profesorii diriginți colaborează cu părinții în cadrul ședințelor, dar mai ales telefonic. 

3.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare. 

Predare patrimoniului. 

- 

3.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

Protocol de colaborare cu Teatrul Dramatic « Elvira Godeanu » din Tg-Jiu, nr. 

251/31.01.2017 

Protocol de colaborare cu CNTV din Tg-Jiu, nr. 563/24.02.2017 

Protocol de colaborare cu CNSH din Tg-Jiu, nr. 880/17.03.2017 

 

3.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 

- 

3.5. Colaborarea cu sindicatele 

- 

3.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

Parteneriate existente/inițiate în acest an școlar: 

 

LISTĂ PROGRAME DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Nr. 

crt. 

Tip Instituții 

implicate 

Valabilitate/ 

Perioada  

Prof. 

coordonator/ 

Prof. 

implicați 

Nr. înregistrare 

document 

(C.T.I.M.) 

Existent  

program 

activități 

Existent 

dovezi 

1 județean ISJ Gorj, Școala 

Gimnazială 

“Ecaterina 

Teodoroiu”, 

Școala 

Gimnazială 

15.10.2016-

31.08.2017 

Cucăilă 

Ciulică 

Mădălina 

3770/3.11.201

6 

  



“Sfântul 

Nicolae”, Școala 

Gimnazială 

Cărpiniș, Liceul 

Tehnologic 

“Constantin 

Brâncuși”, 

Colegiul 

Gheorghe 

Tătărascu 

Rovinari, 

Agenția de 

protecția 

mediului Gorj 

2 județean Isj Gorj, CCD 

Gorj, ARPF Gorj 

An școlar 

2016-2017 

Gheban 

Adriana 

Cucăilă 

Ciulică 

Mădălina 

86/ 16.01.2017   

3 Județean ISJ Gorj, Școala 

Gimnazială 

“Ecaterina 

Teodoroiu”, 

Școala 

Gimnazială 

“Sfântul 

Nicolae”,CNTV; 

CNSH; CEVM; 

CTCH; CJRAE 

An școlar 

2016-2017 

Cucăilă 

Ciulică 

Mădălina  

Maricoiu 

Raluca 

Grigore 

Graziela 

90/ 

16.01.2017 

  

 

4. CONCLUZII 

Membrii comisiei își realizează, în mod onest, sarcinile de lucru și sunt mereu preocupați 

să realizeze activități diverse cu elevii. Doamna profesor Ciolan-Bobei Monica a fost 

desemnată drept profesor coordonator al elevului Paul Scăfaru la concursul Artiștii din 

noi.  

Doamnele profesor Ciolan-Bobei Monica, Gheban Adriana Viorela, Cucăilă-Ciulică 

Mădălina au participat ca și profesori asistenți, respectiv evaluatori  la olimpiadele de 

limba franceză și engleză.  

La bacalaureat, doamna profesor Dragnea Constantina a participat în calitate de evaluator 

la  limba și literatura română, iar domnișoara Gheban Adriana Viorela ca și profesor 

asistent. 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE „OM ŞI SOCIETATE” 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

În anul școlar 2016 – 2017, comisia metodică „Om şi societate”și-a desfășurat activitatea în 

următoarea componenţă : Badea Lăcrămioara, profesor istorie şi responsabil al comisiei, 

Murdaru Georgiana, profesor geografie, Milcu Alexandra, profesor de geografie, Ularu Lelia 

Ana Maria, profesor religie, Țeporu Cosmina, profesor economie și educație antreprenorială, 

Calotă Mihaela, profesor sociologie, Ploscaru Marinela, psiholog școlar. 

I. Obiective 

În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia metodică „Om si 

societate” și-a propus atingerea următoarelor obiective : 

- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor roluri 

ale profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, moderator, 

partener sau evaluator; 

- identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic 

cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă; 

- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune 

încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi 

atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor 

informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal; 

- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a 

capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în 

argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice;  

- creşterea ponderii activităţilor independente, diferențiate sau de grup;  

- adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare la nevoile elevilor cu cerințe educative 

speciale și sprijinirea incluziunii acestora în mediul școlar liceal  

monitorizarea progresului şcolar;  

- cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de evaluare, 

tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi)atât în forma sa 

clasică dar şi în cea complementară : proiect, portofoliu, investigaţie, autoevaluare;  

- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei, perfecționarea continuă a tuturor 

cadrelor didactice, ameliorarea bazei materiale; 



- pregătirea elevilor pentru obținerea de performante la examene, concursuri, olimpiade, 

precum si a celor cu rezultate nesatisfăcătoare.  

 

II. Activităţi 

Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate” in anul şcolar 2016-2017 a cuprins 

: 

- proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare 

şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în procesului 

instructiv-educativ;  

- a fost analizată activitatea comisiei din anul școlar 2015 - 2016 şi stabilite responsabilităţile 

fiecărui membru pentru noul an şcolar;  

- a fost dezbătut și adoptat planul managerial și cel operațional la nivelul comisiei;  

- au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului 

instructiv-educativ; 

- activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea unor 

metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor;  

- s-a realizat un grafic de interasistențe la ore și au fost organizate activități metodice 

demonstrative; 

- a fost verificată activitatea membrilor comisiei prin: controlul documentelor școlare 

(planificări, proiecte didactice, teste inițiale, teste de evaluare sumativă), realizarea unor 

dezbateri in cadrul ședințelor catedrei, procese verbale ale activităților extracurriculare;  

-strategiile didactice au fost adaptate la particularitățile de vârstă ale elevilor;  

- cadrele didactice și-au întocmit portofolii personale;  

- elevii au fost sprijiniți în atingerea performanțelor școlare prin activități de pregătire 

suplimentară la disciplina Geografie unde elevii de la profilul Turism au proba la alegere în 

cadrul examenului de bacalaureat și pentru olimpiada de istorie și geografie;  

- procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cat si prin metode 

alternative(portofolii, referate); 

- cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice 

pentru fiecare disciplină;  

- au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din istoria națională 

prin organizarea unor manifestări :  



8 octombrie – comemorarea Holocaustului : prezentare de carte cu această tematică, 

prezentare Power-Point cu rețeaua lagărelor de exterminare; 

1 decembrie –  Concurs între echipaje formate din elevii claselor a X-a; program artistic 

prezentat de elevii claselor a IX-a A și a XI-a A; participarea la evenimentele organizate de 

Primăria Târgu Jiu; 

-24 ianuarie – prezentare Power-Point dedicată sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor; scenetă 

realizată de elevii claselor a  IX-a A, a IX-a B, a XI-a A cu sprijinul doamnei bibliotecare ți a 

doamnei profesor documentarist. 

III. Analiza 

În urma unei scurte analize a activității din anul școlar 2016 – 2017 pot fi evidențiate 

următoarele aspecte : 

puncte tari :  

- respectarea planului operațional propus la începutul anului școlar;  

- o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate  

celelalte comisii metodice; 

- disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare învățare 

(utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe); 

- evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă; 

puncte slabe :  

material didactic insuficient;  

cadrele didactice nu au întreaga normă didactică în unitatea școlară;  

- lipsa de interes și nivelul slab de pregătire al elevilor nu permite obținerea de performanțe la 

olimpiadele de specialitate.



COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

      1. RESURSE UMANE 

  Nr. 

Crt. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.  

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea propusă 

 Prezentarea raportul privind activitatea desfășurată de 

către membrii comisiei în anul școlar 2015/2016. S-a 

discutat despre elaborarea testelor inițiale și aplicarea 

acestora la clase. 

 

Discutarea rezultatelor obţinute la evaluarea iniţială şi 

stabilirea programului de pregătire al elevilor  pentru 

examenul de bacalaureat. Deasemenea s-a stabilit și 

programul de pregătire al elevilor cu dificultăți de 

învățare. 

 

Lecție demonstrativă la matematică. Activitatea cu 

tema ,,Tipuri de funcții” s-a ținut la clasa a X-a C, sub 

îndrumarea doamnei profesor Crăciun Ileana. 

 

Prezentarea referatului cu tema ,,Limbaj și comunicare 

între deziderat și realitate. Abordare interdisciplinară”. 

Aplicarea unui chestionar de feed-back privind 

comunicarea la clasa XI B. 

 

Referat cu tema-Eficiența utilizării TIC în procesul 

Data 

desfăşurării 

 

 

22.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil 

 

 

 

Popescu M. 

 

 

 

 

 

 

 

Popescu M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

 

instructiv-educativ. 

Pentru a realiza o analiză asupra eficienţei utilizării TIC 

în procesul instructiv educativ au fost  intervievați 

elevii de la mai multe clase. 

 

Lecție demonstrativă interdisciplinară chimie-TIC, cu 

tema ,,Vitamine”. Activitatea s-a desfășurat cu 

implicarea elevilor din învățământul postliceal, clasa III 

F/AMF.  

 

Activități demonstrative în laboratorul de chimie pentru 

elevii de la C.N. ,,Ecaterina Teodoroiu”, Tg-Jiu. 

S-au efectuat lucrări de laborator cu ,,Vitamina C și 

soluții alcoolice”. 

 

Activități practice cu elevii școlilor implicate în 

parteneriatele școlare.  

În laboratorul de chimie s-au efectuat experimente 

chimice pentru elevii de clasa a VIII-a de la Școlile 

Generale Ciperceni, Lelești și Arcani în vederea 

promovării ofertei educaționale a C.T. ,,Ion Mincu”. 

 

Raport privind rezultatele înregistrate la simularea de la 

matematică. 

 

28.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2017 

 

 

 

 

Crăciun 

Ileana 

 

 

 

 

 

 

Grigore 

Graziela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciu Ana- 

Mari 

 

 

 



1.1. Personal didactic 

1.1.1.  Încadrarea cu personal didactic. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolvare 

      Comisia metodică s-a constituit la începutul anului şcolar, având în componenţă cinci 

membrii (Popescu Mihaela –chimie, Grigore Graziela-fizică, Bogdan Constantin-matematică, 

Crăciun Ileana-matematică, Băloi Dorin-educație fizică) și s-a completat începând cu 9 ianuarie 

2017 cu următoarele cadre didactice: Faciu Ana-Mari (TIC)-fost director adjunct, Rebedea Ana-

Zorela-fost director și Filiș Cristina-matematică (prof. suplinitor). Majoritatea cadrelor didactice 

au gradul didactic I, domnul Băloi Dorin are gradul didactic II iar d-na Filiș Cristina are gradul 

didactic definitiv. Norma cadrelor didactice s-a realizat cu ore de la învățământul liceal dar și 

postliceal sanitar și tehnic. 

1.1.2. Activitatea  comisiei. Proiectare, analiză, eficienţă 

      A fost întocmit planul managerial şi s-a stabilit tematica şedinţelor pe catedră. S-au  realizat 

activităţi metodice conform programului stabilit pe  semestrul I și II și s-au încheiat procese 

verbale pentru fiecare şedinţă a comisiei metodice.  

      În ședințele de catedră s-au dezbătut programele școlare și s-au stabilit măsurile necesare 

menite să îmbunătățească activitatea didactică. 

 

     1.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

      Doamna Popescu Mihaela a participat la programul de perfecționare ,,Metodist în 

Învățământul Preuniversitar”, cu durata de 90 ore (20 credite profesionale);  la programul de 

specializare ,, Metodist”, cu durata de 90 de ore; la programul de  specializare ,,Formator”, cu 

durata de 60 de ore.  

 

 

 

 

6.  

 

  

 

 

Referat-Interdisciplinaritatea, factor de motivație pentru 

o învățare de calitate. 

Bilanțul activităților comisiei metodice. 

 

 

 

23.03.2017 

 

 

 

 

Rebedea 

Ana-Zorela, 

Popescu 

Mihaela 

 



      Domnul Băloi Dorin a participat la cursuri de perfecționare și a  susținut colocviul pentru 

admiterea la gradul I.  

      S-au organizat și desfășurat activități metodice la fizică, chimie, matematică, TIC și educație 

fizică.. Profesorii de  fizică și chimie au participat în luna noiembrie 2016 la activitățile 

desfășurate la Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” iar în luna mai 2017 la activitățile 

desfășurate la CCVM. 

    D-na Crăciun Ileana a participat în cadrul cercul profesorilor de matematică la activitatea 

defășurată la Liceul Peștișani.  

 

2. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

2.1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline 

     Membrii comisiei au întocmit corect  documentele de proiectare imediată şi pe termen lung, 

respectând planurile şi programele de învăţământ care să promoveze şi să încurajeze centrarea pe 

elev. Portofoliile cadrelor didactice cuprind planificările corect întocmite pe unități de învățare. 

 

2.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

    Toate cadrele didactice cunosc  curriculum-ului naţional aprobat de MEN. În cadrul ședințelor 

de catedră au avut loc discuții cu privire la planurile de învățământ, programe. Au fost incluse  în 

portofoliile catedrelor, documentele curriculare emise şi aprobate de MEN.  

 

2.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. 

Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 

    De promovarea imaginii şcolii printr-o ofertă educaţională atractivă pentru elevi şi părinţi se 

ocupă doamna Faciu Ana-Mari. Astfel pe pagina școlii este postată oferta educațională a școlii 

cu prezentarea: nivelurilor și formelor de învățământ, a resurselor educaționale, a activităților 

curriculare și extracurriculare, programului școlii, facilităților puse la dispoziție elevilor. 

 

2.4. Calitatea predării. Analiză pe discipline 



      Predarea disciplinelor s-a făcut într-o manieră activă și interactivă, centrată pe utilizarea 

metodelor moderne și pe latura formativă a procesului educațional menit să dezvolte 

competențele elevilor. Toate cadrele didactice din comisie au realizat modele de fişe de lucru, 

teste însoţite de bareme de evaluare şi notare. S-a monitorizat permanent progresul elevilor la 

matematică, fizică, chimie, TIC, prin administrarea periodică a testelor inițiale şi de progres. 

Fiecare profesor va întocmit un raport privind progresul şcolar la disciplina pe care o predă la 

sfârșitul semestrului II. 

      Cu ocazia inspecției școlare generale de două săptămâni (2-12 mai 2017), efectuată de ISJ 

Gorj, inspectorii școlari/metodiștii au asistat la o lecție pe disciplină pentru fiecare cadru 

didactic, în vederea asigurării unei evaluări de proces, a nivelului de atingere a standardelor 

educaționale.  

     Toți elevii liceului nostru îndrumați de către doamnele profesoare Rebedea Ana-Zorela și 

Faciu Ana-Mari, care s-au înscris la examenul de bacalaureat, au demonstrat că au competențe 

TIC și au fost admiși în etapa următoare.  

2016-2017 procent de promovabilitate,  Simulare BAC, comparativ cu procentul pe județ, 

comparativ cu procentul pe țară. 

 

PROCENTUL PE ȘCOALĂ PROCENTUL PE JUDEȚ PROCENTUL PE  ȚARĂ 

12,19 % 57, 9 % 32,85 % 

 

2016-2017 procent de promovabilitate,  examan BAC, comparativ cu procentul pe județ, 

comparativ cu procentul pe țară. 

PROCENTUL PE ȘCOALĂ PROCENTUL PE JUDEȚ PROCENTUL PE  ȚARĂ 

34,21 % 58,85 % 71,4 % 

 

 

 



2.5. Calitatea activității practice. Eficienţă 

      Existența  laboratoarelor de chimie și fizică cu dotările corespunzătoare a permis efectuarea a  

120 experimente la disciplina chimie  (la liceu și la postliceală) și 90 experimente la disciplina 

fizică. Profesorii de fizică și chimie au lucrat alături de doamna laborant Ivan Doina care a 

întocmit graficul cu planificarea cadrelor didactice în laboratoare, a multiplicat fișele cu lucrările 

de laborator care au fost distribuie elevilor și a ținut evidența acestora; a pregătit ustensilele și 

substanțele necesare pentru efectuarea lucrărilor practice. 

      Școala pune la dispoziția elevilor două laboratoare de informatică cu dotările 

corespunzătoare pentru a desfășura lecții de calitate, moderne, astfel încât atât elevii să aibă 

acces ușor la informație. 

      Orele de educație fizică s-au desfășurat pe terenul/sala de sport, aceasta fiind dotată cu 

materiale sportive achiziționate în luna decembrie 2016 (mingi de volei, baschet, fotbal, rachete 

de tennis, echipament sportive, pompă mingi, cronometru, coardă de sărituri, pantofi sport). S-a 

asigurat o pregătire sportivă  suplimentară, a elevilor care au participat la diverse competiții, sub 

îndrumarea domnului profesor Băloi Dorin.  

 

2.6. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

 

 

NR. 

CRT. 

1. 

 

2. 

 

 

3.  

NUMELE ȘI PRENULELE 

ELEVULUI 

Echipa/locul III 

 

Goncea Diana/locul III, 

tennis de masă 

 

Tănăsescu Ion/locul IV/șah 

 

CLASA 

 

XI A 

 

XI A 

 

 

X A 

PROFESORUL CARE 

A PREGĂTIT ELEVUL 

BĂLOI DORIN 

 

BĂLOI DORIN 

 

 

BĂLOI DORIN 

NR. DE ORE 

EFECTUATE 

 

 

 

Săptămânal 



 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

Tănăsescu Mădălina/locul 

IV/șah 

 

Echipa de fotbal, feminin, 

ONSS/locul V 

 

ONSS-cros/locurile V și 

XV 

 

XI B 

 

BĂLOI DORIN 

 

 

BĂLOI DORIN 

 

 

BĂLOI DORIN 

 

2.7. Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

      S-a întocmit graficul de pregătire suplimentară a elevilor care vor susține bacalaureatul la 

matematică. Astfel fiecare profesor ține evidența cu participarea elevilor la consultații precum și 

cu rezultatele obținute de elevi la testările aplicate. Pregătirea s-a realizat săptămânal dar nu au 

participat toți elevii. 

 

NR. CRT. 

 

1.  

 

2.  

 

NUMELE ȘI 

PRENULELE 

PROFESORULUI 

Crăciun Ileana 

 

Filiș Cristina 

 

CLASELE 

 

12 A 

 

12 B 

NR. DE ORE 

EFECTUATE 

1h/săptămână 

 

1h/săptămână 

 

2.8. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 

      Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi.  Activitatea educativă din semestrul I și II al anului  şcolar 2016-2017 este centrată pe 

formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale 

democraţiei. Cadrele didactice-diriginți au întocmit rapoarte cu activitățile desfășurate în 

săptămîna ,,Școala Altfel”, pe care le-au înaintat în termen util consilierului educativ. 



 

2.9. Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 

      Membrii comisiei au urmărit graficul activităților extracurriculare și au participat la unele 

activități. 

ACTIVITĂȚI    EXTRACURRICULARE 

an școlar 2016-2017 

 

Nr. 

crt. 

 

 

1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

3. 

  

Tema 

 

 

 

Prevenirea 

traficului 

de 

persoane. 

 

Drepturile 

noastre, ne 

unesc nu 

ne dezbină 

 

Dă Mai 

departe! 

Activitatea 

 

 

 

Activitate cu 

poliția locală 

 

 

 

Diferiți, dar 

egali 

 

 

Fii și tu Moș 

Crăciun! 

Data 

 

 

 

21.102016 

 

 

 

 

17.11.2016 

 

 

15.12.2016 

Cadre didactice 

coordonatori/par

ticipanți 

 

Popescu M., 

Florescu E., Faciu 

Ana-Mari, Ivan 

Doina. 

 

Popescu M., 

Florescu E. 

 

 

 

Popescu M., 

Florescu E., 

Bîrzoi R., Gheban 

A., Cocoșilă-

Mare C. 

Elevi 

participanți 

 

 

IF, II H, XI B 

 

 

 

IF, II H 

 

 

 

IXA, XC, XIA, 

XII A, IIH, IF, 

IIG, IH, I G 

Nr. PV 

(la școală) 

 

 

3. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

3.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 



      Domnul Hăinaru Leontin și doamna Costreie Adriana,  în calitate de manageri ai instituției, 

au colaborat cu Comitetul de părinți pentru sprijinirea școlii în activitatea de îmbunătățire a 

rezultatelor școlare, pentru îmbunătățirea frecvenței la ore și pentru atragerea elevilor în 

activitățile extracurriculare. 

3.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare. 

Predare patrimoniului. 

 

3.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

   S-a încheiat un protocol de colaborare cu C.S.C.C.H. Tg –Jiu, nr.4166/ 15.12.2016, cu o durată 

de 5 ani (2016-2121),  iar prima activitate comună s-a desfășurat în luna decembrie 2016. 

Proiectul de parteneriat cu C.N. ,,Ecaterina Teodoroiu”,,Lecții de biologie-lecții pentru viață”, a 

fost încheiat în data de 14.12.2016, pe o durată de 2 ani (2016-2018). Pentru elevii acestui liceu 

au fost realizate activități demonstrative în laboratorul de chimie în data de 27.03.2017. 

 

3.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 

 

3.5. Colaborarea cu sindicatele 

      Membrii comisiei au colaborat eficient cu sindicatul școlii –sindicat cu personalitate juridică, 

reprezentat de  președinte, Ivan Doina.  

Sindicatul a făcut demersuri privind activitatea de indexare a salarizării personalului din 

instituție, transmițând sindicatului județean toate informațiile necesare legate de numărul 

membrilor cotizanți de sindicat, informând salariații cu facilitățile pe care le acordă Federația 

Sindicatelor Libere din Învățământ. 

      S-au făcut demersuri pentru recuperarea sumelor restante câștigate în instanță cu titluri 

executorii prin hotărârile judecătorești, repectiv pentru dobânzile care sunt în al treilea an în 

așteptare de a fi plătite,  fiind totodată calculate de expertul contabil, nereușind nici până în 

present soluționarea situației.  

3.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

Parteneriate existente/inițiate în acest an școlar: 



 

4. CONCLUZII 

      Activitatea comisiei metodice pe parcursul  anului școlar 2016/2017, s-a desfăşurat în bune 

condiţii, membrii comisiei preocupându-se permanent de creşterea calităţii şi eficienţei 

procesului de învăţământ la disciplinele: matematică, chimie, fizică, TIC, educație fizică. 

 

COMISIA METODICA - CONSTRUCTII 

 

5. RESURSE UMANE 

5.1. Personal didactic 

5.1.1.  Încadrarea cu personal didactic. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolva 

Încadrarea este realizată cu personal didactic de specialitate:  

 1. Florescu Ecaterina, gr. I, titular;  2. Lupu Ana, gr. I, titular; 

           3. Florescu Iuliana, gr, I, titular                   4. Maricoiu Raluca, gr.II, titular; 

           5. Costreie Adriana, gr, I, titular. 

 

5.1.2. Activitatea  comisiei. Proiectare, analiză, eficienţă 

 
          

Nr. 

crt 

Activitatea propusă Data 

desfăşurării 

Cine răspunde Stadiul 

realizării 

1. 

 

 

Discutarea programelor şcolare şi a 

modalităţilor de punere în operă. 

Stabilirea testelor iniţiale de 

evaluare. Selecţia elevilor dotaţi 

15.09.2016 Membrii catedrei Finalizate 

2. 

 

 

 

Oraşul nostru,fără niciun elev calificat în 

domeniul construcţiilor, incredibil dar 

adevărat( Argument,dezbatere) 

Stabilirea tematicii pentru certificarea 

competenţelor profesionale 

Efectuarea stagiilor de pregătire 

practică(contracte agenţi economici) 

20.10.2016 Lupu Ana 

 

 

  

 

Membrii catedrei 

Finalizate 

 

3. Învățarea centrată pe elev( Referat, 

lecţie deschisă) 

Necesarul de material didactic pentru 

desfăşurarea activităţii instructiv-

educative. 

28.11.2016 Florescu Ecaterina 

  Costreie Adriana 

 

Membrii catedrei 

 Finalizate 

 

4. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

(Referat, dezbatere) 

Rolul disciplinelor tehnice în 

învăţământ(Referat, dezbatere) 

15.12.2016 Florescu Iuliana 

 

 Maricoiu Raluca 

Finalizate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactic 

 Membrii catedrei sunt preocupati de activitatea de perfecționare, participând la activităţile 

metodice  organizate la nivel local şi judeţean. 

6. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

6.1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline 

Proiectarea didactică s-a realizat ţinând seama de resursele pentru formarea 

competenţelor.Profesorii au adus îmbunătăţiri privind performanţa şcolară prin proiectarea 

didactică în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii în continuă schimbare. 

6.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

6.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. Motivaţie, 

eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 

Aplicaţii practice în instalații pentru construcții  - CDL cls. a IX-a   Florescu Ecaterina 

Măsurători în meteorologie                              - CDL cls. a X-a     Maricoiu Raluca 

6.4. Calitatea predării. Analiză pe discipline 

Profesorii utlizează în procesul instructiv -educativ material didactic modern şi aplică metode de 

învăţare diferentiate în funcţie de potenţialul elevilor. 

6.5. Calitatea activității practice. Eficienţă 

În activitatea practică se are în vedere : 

5. Importanţa activităţilor practice în 

instruirea elevilor(Referate, dezbatere, 

contracte) 

Resurse energetice alternative(Referat, 

dezbatere) 

Organizarea olimpiadei tehnice-faza pe 

şcoală 

27.01.2017 

 

 

 

 

28.01.2017 

 Florescu Ecaterina 

Costreie Adriana 

 

Maricoiu Raluca 

 

Membrii catedrei 

 

Finalizate 

6. Pregătirea elevilor şi participarea la 

olimpiada judeţeană 

Omagiu lui Constantin Brâncuşi 

25.02.2017 

 

20.02.2017 

 

 

Membrii catedrei 

 

Florescu Ecaterina 

Lupu Ana 

Finalizate 

7. Prezentarea meseriilor la târgul de 

ofertă,necesitate sau băşcălie? 

Învăţarea activă -Lecţie demonstrativă 

03.2017 Lupu Ana 

 

Florescu Iuliana 

Finalizate 

8. Turismul în Gorj- Referat,  Concurs 

 

Minunile naturii în Gorj Excursie 

04.2017 Florescu Ecaterina 

Florescu Iuliana 

Maricoiu Raluca 

Costreie Adriana 

Finalizate 

9. Specializări care sună bine, sau 

specializări necesare pe piaţa muncii în 

România -Dezbatere; 

Metode de evaluare alternative - Referat 

05.2017 Lupu Ana 

 

 

Florescu Ecaterina 

Finalizate 

10. Ziua Mondială a Mediului- Seminar 

 

Analiza activităţii profesorilor din aria 

curriculară Construcţii- Discuţii 

06.2017 Florescu Iuliana 

Maricoiu Raluca 

Florescu Ecaterina 

 

Finalizate 



- Evaluarea riscurilor S.S.M.(instruire, echipament, S.D.V.- uri.); 

- Pregătirea şi însuşirea operaţiilor din fişele tehnologice: 

- Implicarea agenţilor economici în instruirea şi evaluarea elevilor. 

6.6.  
6.7.  
6.8. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 

În activitatea educativă se are în vedere : 

- cultivarea spiritului pentru muncă; 

- educaţia pentru formarea continua; 

- educaţia pentru frumos şi respectarea valorilor naţionale; 

- cultivarea respectului pentru a fi bun cetăţean. 

 

 

6.9. Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 

Elevii au fost motivaţi să participe la activităţi extracurriculare deoarece au nevoie să cunoască 

norme şi prevederi legale pentru a se integra în societate. Elevii au primit responsabilităţi şi au 

colaborat la iniţierea , realizarea şi evaluarea activităţilor. Eficienţa activităţilor constă în faptul 

că elevii sunt mai informaţi, mai responsabili, mai disciplinaţi, mai implicaţi. 

 

 

 

ACTIVITĂȚI    EXTRACURRICULARE 

an școlar 2016-2017 

SEM.I 

Nr. 

crt. 

Tema Activitatea data Cadre didactice 

coordonatori/participanți 

Elevi 

participanți 

Nr. PV 

(la școală) 

1. Educaţie, 

educatori 
 

Concurs 05.10.2016 Florescu Ecaterina,coord 

Gheban Adriana 

Dragnea Constantina 

Ţeporu Cosmina 

Cls. a X a C 

Cls.a XI a A 

3361/ 

05.10.2016 

2. 

 

 

Prevenirea 

traficului de 

persoane 

Vizionare 

film,dezbatere 

21.10.2016 Florescu Ecaterina 

Popescu Mihaela 

Ivan Doina 

Cls. II H 

Cls. I F 

3622/ 

21.10.2016 

3. Diferiţi, dar 

egali 

Vizionare 

film,dezbatere 

17.11.2016 Florescu Ecaterina 

Popescu Mihaela 

Cls. II H 

Cls. I F 

3964/ 

22.11.2016 

4. Fii şi tu 

Moş 

Crăciun 

Voluntariat-

Campania “Dă 

mai departe!” 

 Florescu Ecaterina,coord 

Gheban Adriana 

Popescu Mihaela 

Bîrzoi Rodica 

Cls. II H 

Cls. I F 

Cls. a X a C 

Cls.a XI a A 

4166/ 

15.12.2016 

5. S.O.S. – 

Patrimoniul 

cultural 

târgujian 

Vizite la case 

memoriale și 

clădiri de 

patrimoniu  

27.03.2017 Florescu Ecaterina,coord 

 

Cls. II H 

 

1187/ 

07.04.2017 

6. Gorjul de 

ieri 

Excursie la 

Muzeul 

Arhitecturii 

28.03.2017 Florescu Ecaterina,coord Cls. II H 

 

1187/ 

07.04.2017 



Populare 

Gorjeneşti 

Curtişoara 

7. Împreună 

pentru un 

mediu curat 

Voluntariat-

Ecologizare 

parc 

29.03.2017 Florescu Ecaterina,coord Cls. II H 

 

1187/ 

07.04.2017 

8. Târgu- Jiul 

de ieri 

Vizită la 

Muzeul 

Judeţean Gorj 

30.03.2017 Florescu Ecaterina,coord Cls. II H 

 

1187/ 

07.04.2017 

9. Bucuria de a 

viziona un 

film 

Vizionare film 

Cinematografu

l “Sergiu 

Nicolaescu” 

31.03.2017 Florescu Ecaterina,coord Cls. II H 

 

1187/ 

07.04.2017 

10. Din suflet 

pentru 

mama 

Activitate 

aplicativă 

01.03.2017 Florescu Ecaterina,coord Cls. a IX a 

A 

11037/ 

01.03.2017 

  

 

7. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

7.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 

7.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare. Predare 

patrimoniului. 

7.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

7.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 

7.5. Colaborarea cu sindicatele 

7.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

Parteneriate existente/inițiate în acest an școlar: 

 

LISTĂ PROGRAME DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Nr. 

crt. 

Tip Instituții implicate 

 

Valabilitate/ 

Perioada  

Prof. 

coordonator/ 

Prof. implicați 

Nr. 

înregistrare 

document 

(C.T.I.M.) 

Existent  

program 

activități 

Existent 

dovezi 

1. Protocol 

de 

colaborare 

C.S.C.C.H.Tg.Jiu 2016-2021 Florescu 

Ecaterina,coord 

Gheban Adriana 

Popescu 

Mihaela 

Bîrzoi Rodica 

4166/ 

15.12.2016 

da da 

2.             Protocol 

de 

colaborare 

S.C. 

TEHNOINSTAL 

S.R.L. Tg.Jiu 

2016-2019 Florescu 

Ecaterina,coord 

111/ 

17.01.2017 

da da 

3. Protocol 

de 

colaborare 

S.C. 

TERMISTAL 

S.R.L. Tg.Jiu 

2016-2019 Florescu 

Ecaterina,coord 

112/ 

17.01.2017 

da da 



4. Protocol 

de 

colaborare 

S.C. 

KLIMATOM 

S.R.L. Tg.Jiu 

2016-2019 Florescu 

Ecaterina,coord 

113/ 

17.01.2017 

da da 

5. Proiect de 

parteneriat 

educaționa

l 

MUZEUL 

JUDEŢEAN 

GORJ 

2017-2020 Florescu 

Ecaterina,coord 

1001/ 

27.03.2017 

da da 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A DOCTORILOR, 

FARMACISTILOR SI PROFESORILOR DE BIOLOGIE PENTRU   

ANUL SCOLAR 2016/2017 

 

Activitatea la nivel de catedra si de comisie metodica s-a desfasurat conform planului 

managerial stabilit la inceput de an scolar. 

Astfel, pe parcursul semestrului I al anului scolar 2016/2017 comisia metodica a doctorilor, 

farmacistilor si profesorilor de biologie formata din: Popescu Dabelea Constanta, Rosca Nina, 

Prunescu Malina, Sirbu Bogdan, Pantau Nonica, Roventa Luciana, Dragomir Cristian, Sfirleaza 

Elena, Manciu Catalin, Alaman Doina, Sinca George, Scafes Loredana, Bivolaru Denisa, 

Tanasoiu Laura, Popescu Iuliana, Serban Crinela, Gadea Bogdan, Dodenciu Elena, Huzu Maddi, 

Joita Mirela, Cocosila Cristina, Corbeanu Codruta, Vodislav Cecilia  si-a propus atingerea 

urmatoarelor obiective: 

- cresterea eficentei activitatii de predare- invatare si inzestrarea elevilor cu valori, 

competente si atitudini cuprinse in programamele scolare in vigoare; 

- dezvoltarea receptivitatii pentru nou; 

- diferentierea activitatilor cu eleviisi adecvarea continuturilor de invatare la nivelul 

claselor; 

- perfectionarea tehnicii didactice educative; 

- imbinarea optima a metodelor traditionale de evaluare cu metodele complementare de 

evaluare in scopul cresterii eficentei activitatii de invatare si imbunatatirea interesului si 

motivatia invatarii; 

- pregatirea suplimentara a elevilor la disciplina biologie pentru examenul de bacalaureat; 

- identificarea pe cat posibil a lacunelor din cunostintele elevilor. 

Activitatile prin care s- au realizat intr-o buna masura obiectivele de mai sus sunt: 

- intocmirea la timp a planificarilor calendaristice anuale si semestriale, conform 

programelor scolare in vigoare de catre majoritatea membrilor comisiei; 

- parcurgera integrala a continuturilor tematice conform planificarii semestriale; 

- administrarea de teste initiale, urmate de analiza si interpretarea acestora de catre doamna 

profesoara Popescu Dabelea Constanta; 

- realizarea de majoritatea membrilor comisiei a unor modele de fise de lucru, teste insotite 

de bareme de evaluare si corectare, lucrari scrise semestriale la disciplina biologie, proiecte de 

lectie; 

- intocmirea, inca de la inceputul anului scolar a graficului de pregatire suplimentara la 

disciplina biologie pentru elevii claselor a XII-a care sustin proba a treia a examenului de 

bacalaureat la aceasta disciplina;ora de pregatire suplimentara pentru examenul de bacalaureat la 

disciplina biologie s-a desfasurat in fiecare zi de luni intre orele 14-15; 



- cadrele didactice din aceasta comisie metodica au fost permanent preocupate de 

asigurarea continutului stiintific al lectiilor, prin imbinarea optima a metodelor traditionale cu 

metodele moderne de predare- invatare- evaluare; 

- realizarea activitatilor metodice propuse conform programului de activitati stabilite la 

inceputul anului scolar si incheierea de procese verbale pentru fiecare sedinta a comisiei 

metodice, astfel la nivelul comisiei s- au desfasurat urmatoarele activitati: 

1. lectie demostrativa sustinuta de doamna profesoara Cocosila Cristina la clasa IH AMF 

cu tema „ Sistemul respirator”; 

2. sustinerea  referatului cu tema ”Managementul prepararii si eliberarii medicamentelor 

din farmacie”   de catre doamna farmacist Prunescu Andreea; 

3. intocmirea de catre fiecare profesor a portofoliului individual; 

4.sustinerea referatului cu tema „Tipuri de itemi folositi in invatamantul postliceal” de catre 

doamna profesoara Joita Mirela; 

5. sustinerea referatului cu tema “Stiinţe fundamentale predate în context clinic” de catre 

doamna doctor Scafes Loredana. 

La baza relatiei cadru didactic- elev au stat respectul reciproc, conduita disciplinata, 

colaborarea si intelegerea, afectivitatea. 

Pe langa reusite ale comisiei metodice am identificat si puncte slabe: 

- elevii nu se simt obligati sa studieze manualul acasa;  unii elevi nu isi noteaza lectia, sunt 

destule cazuri de elevi cu caiet de clasa universal sau inexistent; 

- multi elevi nu isi efectueaza tema de acasa; 

- inscrierea cu intarziere de catre unii profesori a notelor in catalog si a absentelor; 

- nevalorificarea la maxim a materialelor didactice si a sistemului informational. 

Punand in balanta atat aspectele pozitive cat si pe cele negative activitatea comisiei 

metodice in anul scolar 2016/2017 s-a desfasurat in bune conditii, membrii comisiei 

preocupandu- se permanent de cresterea calitatii si eficentei procesului de invatare la biologie si 

disciplinele de specialitate. 

 
COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE DISCIPLINE TEHNICE 

(ELECTRONICĂ-MECANICĂ-TURISM) 
 

8. RESURSE UMANE 
8.1. Personal didactic 

8.1.1.  Încadrarea cu personal didactic. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolva 
                 Comisia metodică are în componenţă șapte  membri, dintre care cinci sunt titulari iar doi sunt 

suplinitori. Nominal, situaţia se prezintă astfel: 

1. Bârzoi Rodica titular,gradul II,Turism şi servicii; 

2. Cîjmaru Ion, maistru-instructor, titular, gradul I, Electromecanică; 

3. Oreleţchi(Vâlceanu) Florentina,titular,gradul II, Turism şi servicii; 

4. Popescu Dan, titular, gradul I, doctor, Electrotehnică; 



5. Vochiţa Şarlau Maria ,titular, gradul I, Utilajul şi tehnologia sudării; 

6. Țuncu Nicoleta, suplinitor, debutant,Informatică; 

 

8.1.2. Activitatea  comisiei. Proiectare, analiză, eficienţă 

          
Nr. 
crt 

Activitatea propusă Data 
desfăşurării 

Cine răspunde Stadiul realizării 

1 
Analiza situației anului școlar precedent 
Desemnarea modulelor ce constituie 
baza testelor inițiale unice și modul de 
întocmire al planificărilor 

21.09.2016 

Dan Popescu  Realizat 
PV 3024/ 
21.09.2016 

2  Discuții și contribuții la întocmirea 
R.O.I. 

18. 10.2016 Maria Vochiţa  
Realizat 
PV 2542/ 
18.10.2016 

 



          

Nr. 

crt 

Activitatea propusă Data 

desfăşurării 

Cine răspunde Stadiul realizării 

3 
Proiectarea activităţii de interasistenţă şcolară 11.11.2016 Dan Popescu Realizat 

Mapa catedrei 

4 
Discutarea  planului managerial semestrial în 

catedră 
18.11.2016 Dan Popescu  Realizat 

PV mapa catedrei 

5 Elaborarea și discutarea temelor pentru 

atestatele din sesiunea iunie 2016 

09.01.2016 Dan Popescu Realizat 

Depuse cu 

nr.256/31.01.2017 

și aprobate în CA  

6 
Model de lecție de predare – interasistență - 16.01.2016 Dan Popescu  Realizat 

Fișa de observație nr 

97/16.01.2017 

7 Analiza progresului şcolar pe semestrul I 02.02.2016 
Dan Popescu Realizat 

PV mapa catedrei 

8 
Elaborarea planului managerial pentru 

semestrul al II- lea 

Popescu Dan Raportul de 

analiză 

Realizat 

PV mapa catedrei 

9 
Proiectarea activităţii de monitorizare și 

control pentru semestrul al II- lea  

Popescu Dan Metodologiile și 

procedurile  

existente 

Realizat 

PV mapa catedrei 

10 
Elaborarea programului de activităţi 

extracurriculare 

Popescu Dan Documente de 

lucru 

Realizat 

PV mapa catedrei 

11 
Elaborarea programelor de menţinere/ 

remediere a rezultatelor școlare 

Popescu Dan Raportul de 

analiză 

Realizat 

PV mapa catedrei 

12 
Analiza rezultatelor la concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

Popescu Dan Raportări 

rezultate 

Realizat 

PV mapa catedrei 



 

8.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 
Doamnele profesoare  Bârzoi Rodica și Orelețchi Florentina  sunt  înscrise la gradul I. 

Domnul Popescu Dan a participat și a susținut o lucrare științifică la CIE-2017 

      În cadrul Comisiei au fost realizate informări şi dezbateri cu privire la curriculum(PV 2542 /18.10 

2016) 

9. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 
9.1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline 

Proiectarea planificărilor s-a făcut la timp și a fost bine întocmită la toate disciplinele(modulele) 

9.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 
Oferta unității se încadrează în curriculum-ul național 

9.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. Motivaţie, 
eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 
Au fost derulate 4 programe de opțional, pentru clasa a IX-a şi a X-a: 

- clasa a IX-a: Electronică pentru aplicații uzuale;  Organizarea activităţilor în unităţile de alimentaţie 

- clasa a X-a: Electronica în aplicații industriale; Organizarea activităților în unitățile de cazare. 

9.4. Calitatea predării. Analiză pe discipline 
Predarea se face corespunzător, având în centrul atenției nevoile elevului, așa cum reiese și din fișele de 

asistență și interasistență. 

9.5. Calitatea activității practice. Eficienţă 
Elevii sunt pregătiți pentru adaptarea la cerințele viitoarelor locuri de muncă în atelierele și 

laboratoarele școlii, cât și la partenerii economici. Există parteneriate încheiate în acest scop cu: SC 

Turism Parc, Hotel Gorj, Hotel Asia, Restaurant Bulevard, SC BUGDA Impex SRL,Pensiunea Simona, Hotel 

Story. 

9.6. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, eficienţă 
Există un program de pregătire cu elevii capabili de performanță aflat la mapa catedrei. 

NR. 
CRT. 

NUMELE ȘI 
PRENULELE 
ELEVULUI 

CLASA PROFESORUL CARE A 
PREGĂTIT ELEVUL 

NR. DE ORE 
EFECTUATE 

1 Băloiu      D.  Dan 
Robert 

XI B Popescu Dan 4 

2 Tănăsescu P.  
Mădălina       

XI B Popescu Dan 4 

13 
Iniţierea proiectelor de consiliere şi orientare 

vocaţională, având ca grup ţintă copiii şi tinerii 

Popescu Dan Raportul 

consilierului 

școlar 

Realizat 

PV mapa catedrei 



3 Zămalcă Adina 
Elena 

XI Bîrzoi Rodica 
Orelețchi Florentina 
Popescu Mihaela 

9 

4 Dolcescu 
Alexandra 

XI 9 

5 Ion Florentina XII 9 

 

În urma pregătirii ce a avut loc, eleva Ion Florentina a obținut locul al III-lea pe județ. 

9.7. Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă 
Există programe de pregătire suplimentară în ceea ce privește pregătirea pentru susținerea 

atestatelor profesionale și pentru concursuri și olimpiade școlare conform graficelor ce se 

regăsesc în dosarul catedrei.  
9.8. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 

Activitatea educativă se desfășoară în cadrul orelor de dirigenție. Are eficiență numai acolo unde 

părinții elevilor conlucrează strâns cu profesorii diriginți. 

9.9. Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 
 

ACTIVITĂȚI    EXTRACURRICULARE 

an școlar 2016-2017  

Nr. 

crt. 

Tema Activitatea data Cadre didactice 

coordonatori/par

ticipanți 

Elevi 

participanți 

Nr. PV 

(la școală) 

1 Ziua de 

Curățenie 

Națională 

Curățenie în 

parcul liceului 

24.09.2016 Vochița Maria 

Bârzoi Rodica 

6  

2 Tradiții și 

obiceiuri 

populare în 

Oltenia 

Prezentări PP la 

CDI 

27.01.2017 Bârzoi Rodica 25 283/03.02. 

2017 

3 Gorjul 

producător de 

energie 

Prezentări PP și 

lucrări practice la 

CDI 

26.01.2017 

27.01.2017 

Popescu Dan 40 283/03.02. 

2017 

4 Educaţie 

artistică 

Vizită la Muzeul 

județean de artă 

28.03.2017 Popescu Dan 20 1018/28.03.

2017 

5 Orientare 

profesională 

Vizită la 

Universitatea 

„Constantin 

29.03.2017 Popescu Dan 20 1032/29.03.

2017 



Brâncuși” 
 

6 Educație 

patriotică 

Vizită la Muzeul 

județean de 

istorie 

„Alexandru 

Ștefulescu” 
 

30.03.2017 Popescu Dan 20 1053/30.03.

2017 

7 Educaţie 

pentru 

democrație     

Vizită la sediul 

principalelor 

instituții 

administrative 

județene și 

municipale 

31.03.2017 Popescu Dan 20 1069/31.03.

2017 

 

10. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
10.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 

Se colaborează greu cu părinții, deoarece aceștia lucrează în general peste programul de lucru, și deși 

ședințele au fost fixate și la ore târzii, aceștia lipsesc. Modalitatea cea mai eficientă este aceea a 

contactului telefonic, și acesta realizându-se mai ales la inițiativa dirigintelui. 

10.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare. Predare 
patrimoniului. 

Catedra nu are colaborare 

10.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 
Catedra nu a avut colaborare  

10.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 
AJOFM Gorj 278/03.02.2016 

Penitenciarul Tg.-Jiu  1214/12.04.2016. 

10.5. Colaborarea cu sindicatele 
Catedra nu are colaborare 

10.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 
10.7. Parteneriate existente/inițiate în acest an școlar: 

LISTĂ PROGRAME DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Nr. 

crt

. 

Tip Instituții 

implicate 

Valabilitate/ 

Perioada  

Prof. 

coordonator/ 

Prof. implicați 

Nr. 

înregistrare 

document 

(C.T.I.M.) 

Existent  

program 

activități 

Existent 

dovezi 



1 practică SC Turism Parc 2016/2017 Bîrzoi Rodica 

 

Orelețchi 

Florentina 

 

Popescu Mihaela 

3426/11.10. 

2016 

Da 

N
u

 –
 d

o
ve

zi
le

 v
o

r 
ex

is
ta

 la
 în

ch
ei

er
ea

 p
ra

ct
ic

ii 

co
m

as
at

e 
 

2 practică Hotel Gorj, 2016/2017 3429/11.10. 

2016 

Da 

3 practică SC BUGDA 

Impex SRL 

2016/2017 3430/11.10. 

2016 

Da 

4 practică Pensiunea 

Simona 

2016/2017 3428/11.10. 

2016 

Da 

5 practică Hotel Story. 

 

2016/2017 3427/11.10. 

2016 

Da 

 

11. CONCLUZII 
Activitatea catedrei este în general bună, mai ales în ceea ce privește activitatea de predare. Se depun 

eforturi în extinderea ei și în celelalte domenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUZII GENERALE 

Activitatea comisiilor metodice se desfășoară în regim normal, existând o 

atmosferă propice procesului didactic. 

Proiectarea activităților didactice se face conform normelor legale. 

La nivelul școlii se desfășoară un proces amplu de eficientizare a cheltuielilor cu 

utilitățile și resursele materiale. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Hăinaru Leontin Haralambie 

 

 

 

 

 


